Değerli ortaklarımız
2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yasal olarak öngörülen sistematik içinde düzenlenen,
2006 yılı Faaliyet Raporu Aşağıda takdim edilmiştir.

Yönetim Kurulu Raporu
Şirketimiz , konu ve amaçları çeşitli olmasına rağmen, öncelikli olarak her türlü Refrakter malzemelerinin
(özellikle ateş tuğlaları ,ateşe dayanıklı harçlar,şekilli ve şekilsiz ürünler) imalatı ,alım satımı ,ihracat ve
ithalatı konularında faaliyet göstermektedir.Faaliyetlerimizin gerçekleşmesi aşamasında bizlere yardımcı
olan mesai arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.
Firmamızın geçmiş senelerini karşılaştırdığımızda 2006 yılı çok üstün ve verimli bir yıl olarak geçmiştir..
Dünya pazarlarındaki hammadde fiyatlarının geçtiğimiz yıl gibi bu yılda yüksek seyretmesi ,iç piyasadaki
yoğun rekabetin yaşanmasına rağmen maliyet politikalarını ve operasyonel giderlerini disipline eden
firmamız olumsuz etkilerden arınmış ve verimliliğini üst seviyeye çıkarmıştır..

Bu olumlu etkilenmeye sonucu olarak , şirketimiz satışlarını bir önceki yıla göre yaklaşık göre hem miktar
hemde tutar olarak yükseltmiştir. Bu yükselmenin sonucu olarak cirosunu yüzde 40 oranında arttırarak
40.804.139 YTL’ye çıkarmıştır. Yurtiçindeki satışlarımız 35.906.534 YTL Yurtdışında ise Malezya
,İtalya, Yunanistan, Bulgaristan,İsrail,Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Romanya,Rusya,
Almanya,Kazakistan,Suriye,Mısır,Fas ve Suudi Arabistangibi çeşitli ülkelere geçmiş yıllarda olduğu
ihracat gerçekleştirmiş yine bu ülkelerde portföyüne yeni firmalar eklemiştir. ihracatla dış satış cirosunu
arttırarak 8.500.000 $ seviyesine (İhraç kayıtlı işlemlerimizle)ulaşmıştır.Toplam ciro içindeki yurtdışı
satışların payı yüzde 25 olmuştur.
Firmamız çimento sektöründe 2006 yılında atılımlar yapmış portföyümüze altı adet yeni çimento fabrikası,
Yurtiçi ve yurtdışı petro kimya tesisleri ve petrol rafinerileri,katılmıştır.
Haznedar ISO 9002 kalite belgesi ile tescillediği kalitesini yüksek verimlilikle birleştirerek dünya pazarında
ihracat payını arttırmak hedefindedir.Haznedar Türkiye Refrakter Sanayi öncü kuruluşu olarak bugüne
kadar teknolojik gelişme ve yeniliklerde gösterdiği liderliğini bu kez yurtdışında yatırım yapan ilk Türk
Refrakter üreticisi olarak göstermiştir.2006 yılında dolomit bazlı Refrakter malzemelerinin üretimi
gerçekleşmiştir..Makedonya’daki tesislerin üretime geçmesi ile ,2006 yılında Yurtiçinden ve
Makedonya’dan ihracat gerçekleştirmiştir.

2006 yılı çalışmalarımızın kısa bir özetini tetkiklerinize sunmuş bulunmaktayız.Bizlere gösterilen güven ve
yardımlarınız için hepinize teşekkür ederiz.Yönetim Kurulumuz adına siz değerli ortaklarımızı saygı ile
selamlarız.

A- RAPORUN DÖNEMİ

:

01.01.2006 – 31.12.2006

B- ORTAKLIĞIN ÜNVANI

: HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.

C- YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VE MURAHHAS ÜYE

: Zekai EREZ

BAŞKAN VEKİLİ

: Mümtaz H.YÖRÜKOĞLU

ÜYE

: Salih EREZ

ÜYE

: Mert EREZ

ÜYE

: Muzaffer BERBEROĞLU

ÜYE

: Ş.Neval BAYKAL

DENETÇİLER

: Süreyya AVCIOĞLU
: Yaşar Rıfat SİRER
: Cengiz ERSUN

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU
AGD / AKYÜZ-GÜNEL-DEDE DANIŞMANLIK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
ANA SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
2006 yılında Şirket Ana sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.
MAL VE HİZMET ÜRETİMİ
Şirketimiz 2006 yılında 32.648 ton Refrakter Malzemesi üretmiştir, Üretilen mamulün 16.586 tonu Aluminalı
Refrakter malzemesi , 15.898 tonu MgC Refrakter malzemesi , 164 tonu ise dolomit Refrakter malzemesidir.
Şirketimizin Teorik kapasitesi toplam 59.067 tondur.
FİNANSAL YAPIYA AİT BİLGİLER
Finansal yapı ile ilgili ayrıntılı bilanço ve gelir tabloları il bu tabloların açıklayıcı dipnotları,öz kaynak değişim ve
nakit akım tabloları ek olarak bilgilerinize sunulmuştur.

SERMAYEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Ortak sayısı 1572 olup, 1563, ortak halka açık, ( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınmış ) , diğer 11
ortak A - B grubu
ortaklarıdır.Hisse senetleri piyasa şartlarına göre değişiklik göstermiştir.Şirketimiz son üç yılda
ortaklarına
Ve Yönetim Kurulu Üyelerine temettü dağıtımı yapmamıştır. Sermayenin % 10 'dan fazlasına sahip olan
ortaklarımızın isimleri , sermayedeki payları ve oranları aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı
Enis Yalım
EREZ
Zekai EREZ
H.Mümtaz
YÖRÜKOĞLU
Ali
BERBEROĞLU
Ş.Neval
BAYKAL
C Grubu Halka
Açık
Diğer
TOPLAM

2006 Yılı
Pay Tutarı
1.963.345

%
18.6985

1.981.260
1.091.780

18.8691
10.3979

1.425.660

13.5777

1.424.652

13.5681

1.890.000

18

723.303
10.500.000

6.8886
100

ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ
Ülkemizin yıllık 180.000 ton Refrakter malzemesi ihtiyacı vardır.Ülkemiz Refrakter malzemesi ihtiyacının 30.000
tonu ithalatla karşılanmakta olup,geriye kalan 150.000 ton malzeme ise ülkemizde kurulu Refrakter
fabrikalarından karşılanmaktadır.Ülkemizde üretilen 150.000 ton Refrakter malzemesi içindeki payımız 2006
yılında % 22 olmuştur.

D- SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
Şirketimizde Hissedarla ilgili ilişkileri Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi
Oluşturulmuş ve Muhasebe Müdürü İbrahim BAYDAR ile Muhasebe elemanı Tarık AKAY Pay Sahipleri
ile İlişkiler Birimi Sorumlusu olarak atanmıştır.
2- Pay Sahipleri Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Yıllık Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Raporlar,Kar Dağıtımı Önerisi,Genel Kurul Gündemi,Genel
Kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için vekaletname örneği , Kar dağıtımı tarihi ve şekli
gazetelerle ilanı gibi bilgilendirme döküm anları Genel Kurul öncesi Şirket merkezinde hazır
bulundurulmaktadır.Ayrıca şirketimiz ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K.Seri VII No:39 Tebliği
gereği Özel Durum Açıklaması olarak kamuoyuna duyurulmak üzere İ.M.K.B.sına açıklama
yapılmaktadır.
3- Genel Kurul Bilgileri
Şirketimizin 2005 yılı Olağan Genel Kurulu 17/05/2006 tarihinde saat 10:30, da Şirketin İrtibat bürosu
olan Eski Londra Asfaltı Fabrikalar mevkii no:5 Bahçelievler- İST. Adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret
İl Müdürlüğünün 16//05/2006 tarihi ve 25313 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin
YÖNEY’ in gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde
27 nisan 2006 tarih ve 6544 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi,
22 nisan 2005 tarihli Ulus Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.
- Şirketin toplam 10.500.000.000.000 TL’lık Sermayesine tekabül eden 1.050.000.000 adet hisseden,
5.941.357.800.000 TL’lık sermayeye karşılık 594.135.780 adet hissenin asaleten,2.662.642.200.000TL’lık
sermayeye karşılık 266.264.220 adet hissenin vekaleten olmak üzere 860.400.000 adet hissenin
toplantıda temsil edilmiştir.
- 2005 yılına ait mali tablolar görüşülerek onaylandı.
- Yönetim Kurulu ve denetçiler 2005 yılı faaliyetleri oy birliği ile ibra edildiler.
- Bağımsız dış denetim kuruluşu ile yapılan sözleşme Genel Kurul tarafından onaylandı.

4- Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirketimiz Sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.Şirketimiz ana
sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve azınlık hakları ile ilgili hususlara yer verilmemiştir.

5 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirket Yönetim Kurulu,Kar dağıtım önerisini T.T.K ve S.P.K. Tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul öneri
olarak götürür. Nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

6

Payların Devri
Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

7

Şirketi Bilgilendirme Politikası
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin,ne
şekilde ve hangi yollardan açıklanacağı gibi hususları içeren bilgilendirme politikası bulunmamaktadır.

8

Özel Durum Açıklamaları
2006 yılında S.P.K. düzenlemeleri uyarınca yapılmış olup,İ.M.K.B.tarafından ek açıklama istenmemiştir.

9

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin İnternet adresi www.hazref.com’ S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkelerine yer verilecektir.

10 Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahiplerinin açıklanması
Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklar
Ortağın Adı
Enis Yalım
EREZ
Zekai EREZ
H.Mümtaz
YÖRÜKOĞLU
Ali
BERBEROĞLU
Ş.Neval
BAYKAL
C Grubu Halka
Açık
Diğer
TOPLAM

2006 Yılı
Pay Tutarı
1.963.345

%
18.6985

1.981.260
1.091.780

18.8691
10.3979

1.425.660

13.5777

1.424.652

13.5681

1.890.000

18

723.303
10.500.000

6.8886
100

11 -İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
S.P.K.Mevzuatı çerçevesinde herhangi bir düzenleme olmadığı için içeriden bilgi öğrenebilecek durumda
olan kişiler ile ilgili kamuya duyuru yapılmamıştır.
12- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve
prosedürleri hakkında bildirimler yapılmakta olup, yine haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler
alınmaktadır.Örneğin müşteriler ve tedarikçilerle işin niteliğine göre sözleşme yapılmaktadır.Çalışanlarla
ilgili olarak yönetmelikler oluşturulmuştur.
13- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

14- İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizde çalışanlar ile ilişkiler personel müdürlüğümüzce yürütülmekte olup.Belli periyotlarda çalışanla
anketler düzenlenmektedir
15- Müşteri ve Tedarikçilerle ilişkiler Hakkında Bilgiler
Ürün satışında müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla satış sonrası performans ve analiz çalışmaları
birlikte yapılmakta olup sonuçlar beraber alınmaktadır.
16 Sosyal Sorumluluk
Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş. çevrenin korunmasının öneminin bilincinde olup.torbalı tip filtre ile
çevreye toz yayılması engellenmiştir. Fabrika sahasında üretim alanında daha geniş bir alan
ağaçlandırma ve yeşil alan olarak ayrılmıştır.Firmamız aleyhine çevreye zarar nedeniyle herhangi bir
dava açılmamıştır.
17 Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri arasında icracı ve icracı olmayan ayrımı bulunmamaktadır.
Adı Soyadı

Görevi

Görev Süresi

Zekai EREZ
M.H.YÖRÜKOĞLU
Salih EREZ
Mert EREZ
Muzaffer BERBEROĞLU
Ş.Neval BAYKAL

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YÖN.KUR.BAŞ.VEKİLİ
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl
3 yıl

Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka bir görev almasına ilişkin
herhangi bir hüküm yoktur.
18 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut
değildir.
19 Şirket Misyon ve Vizyonu ile Hedefleri
Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği ,
Şirketimizde ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm seviyelerde kalite anlayışını geliştirmek
Temel ilke olarak benimsemiştir.
HAZNEDAR misyonu Türkiye Refrakter Sanayinin öncü kuruluşu olarak bugüne kadar teknolojik gelişme
ve yeniliklerde gösterdiği liderliğini sürdürmek vizyonu Yurtdışında yatırım yapan ilk Türk Refrakter
üreticisi olarak Uzakdoğudan Avrupa’ya kadar sahip olduğu pazarlarda etkinliğine arttırmak ve yeni
pazarlardada tercih edilen firma olmak .Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası kendine ilke edinen
şirketimiz 1984 yılında yüksek sıcaklığa dayanıklı Refrakter malzemede ülkemizde TSE kalite belgesi
alan ilk ve halende tek kuruluştur.HAZNEDAR ISO 9002 kalite belgesi ile tescillediği kalitesini yüksek
verimlilikle birleştirerek kalite bazında dünyada en üst seviyede rekabet edebilecek teknolojik yeterliliği ve
organizasyonu gerçekleştirmek hedefindedir.

20 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması ile ilgili düzenlemeler henüz yapılmamaktadır.

21 Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmesinin 16 maddesi
düzenlenmiştir.
İdare meclisi şirketin umumi heyeti tarafından ayrıca karar alınmasına lüzum olmaksızın iştigal mevzuuna
giren her çeşit işi hukuki alanlar dahil her çeşit işleri şirket adına yapma ve şirketin ünvanı kullanma
selahiyetine haizdir.Şirket adına yazılacak her çeşit yazının (mukavelenameler,
taahhütnameler,vekaletnameler,kefaletnameler,ibranameler,çek poliçe,emre muharrer senetler dahil)
muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanının altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin
imzasını taşıması gereklidir.
22 Yönetim Kurulun Faaliyet Esasları
İdare meclisi şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır.Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir.
Toplantılar şirketin merkezinde veya idare meclisi tarafından tensip edilecek bir başka yerde yapılır.
Gündem ve toplantı günleri başkan tarafından tespit edilir. Üyelerden herhangi biri gündemi belli ederek
idare meclisinin toplantıya çağrılmasını istediği taktirde idare meclisi başkanı bu isteği 3 gün içinde yerine
getirir.
23 Şirket Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili işlem yapma ve rekabet yasağı T.T.K.hükümleri ile sınırlıdır.
24 Etik Kurallar
Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur.çalışanlara Personel
Yönetmeliği ile duyurulmuş ancak kamuya açıklama yapılmamıştır.
25 Yönetim Kuruluna Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı
S.P.K Seri X no:22 Tebliği ikinci kısmının 26 maddesi gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından
Denetim Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetim komitesi S.P.K mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını
yürütmektedir.
26 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı Genel Kurul toplantısında tespit edilmekte olup
Ücret dışında başkaca bir menfaat (Prim,borç verme kredi lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar)
Sağlanmamaktadır.

HZNDR
Bağımsız Denetim'den

BİLANÇO (YTL)
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Canlı Varlıklar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Boçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri

Dipnot
Referansları

4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15

6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
15
6
8
10
7
9
21
23
14
10

25
26

Geçmiş

Geçmiş

31.12.2006

31.12.2005

24.702.046
201.600
170.934
9.176.350
0
0
16.836
0
13.300.490
0
0
1.835.836
11.972.366
0
0
0
40.039
13
0
0
11.768.310
127.439
0
36.565
36.674.413

16.661.431
247.994
0
5.317.694
0
0
0
0
10.354.313
0
0
741.430
8.912.794
0
0
0
0
140.635
0
0
8.716.151
13.001
7.698
35.309
25.574.225

23.102.883
10.530.887
0
0
0
11.094.722
71.428
439.758
0
0
0
966.088
781.251
0
0
0
0
0
0
382.536
398.715
0
0
12.790.279
10.500.000
0
12.310.238

15.339.940
6.890.166
0
0
0
8.062.637
86.848
15.062
0
0
0
285.227
311.018
0
0
0
0
0
0
311.018
0
0
0
9.923.267
10.500.000
0
12.310.238

Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/Zararı
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

27

28

348
0
0
0
12.309.890
1.471.466
128.318
0
1.343.418
0
0
0
699.472
(12.190.897)
36.674.413

348
0
0
0
12.309.890
1.471.466
128.318
0
1.343.148
0
0
0
(1.222.619)
(13.135.818)
25.574.225

HZNDR
Bağımsız Denetim'den

GELİR TABLOSU (YTL)

Dipnot
Referansları

Geçmiş

Geçmiş

31.12.2006

31.12.2005

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)

36

40.804.139

28.743.614

Satışların Maliyeti (-)

36

(31.870.231)

(24.554.989)

0

0

36

0

0

8.933.907

4.188.625

Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net)
BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)

37

NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar

38

(6.064.314)

(5.369.266)

2.869.594

(1.180.641)

3.186.922

922.017

Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)

38

(2.570.008)

(437.129)

Finansman Giderleri (-)

39

(2.380.622)

(1.047.837)

1.105.886

(1.743.590)

FAALİYET KARI/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı

40

ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
Vergiler

41

NET DÖNEM KARI/ZARARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ

42

0

0

0

0

1.105.886

(1.743.590)

(406.414)

520.972

699.472

(1.222.618)

0

(0)

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN
GEÇMİŞ
KONSOLİDE ÖZKAYNAK
DEĞİŞİM TABLOSU

(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk
Lirası)
Sermaye

01.01.2005
Transfer
Sermaye
Artışı
Temettü
Dönem
Karı
31.12.2005

10.500.000

10.500.000

Transfer
Sermaye
Artışı
Temettü
Dönem
Karı\Zararı
31.12.2006

Birikmiş
Özkaynak
Karlar
Toplamı
Zararlar/Ya
sal yedekler
(13.135.818) 11.145.886
0
0
0

(1.222.619)
10.500.000

Sermaye

01.01.2006

Sermaye Emisyo Yasal Olağanüst Net
Yedekleri n
Yedek ü
Dönem
Primi ler
Yedekler Karı/Zara
rı
12.310.238
128.31 1.343.148
8

12.310.238 0

128.31 1.343.148
8

(1.222.619) (13.135.818) 9.923.267

Sermaye Emisyo Yasal Olağanüst Net
Yedekleri n
Yedek ü
Dönem
Primi ler
Yedekler
Karı/Zara
rı
12.310.238
128.31 1.343.148
8
(1.222.619)
1.222.619

Birikmiş
Karlar
Zararlar

9.923.267
(13.135.818)
0
(1.222.619)
2.167.540

699.472
10.500.000

2.167.540
699.472

12.310.238 0

12.790.279
128.31 1.343.148
8

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların
tamamlayıcısıdır.

Özkaynak
Toplamı

699.472

(12.190.897)

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası)
Cari Dönem
31.12.2006

Önceki Dönem
31.12.2005

A) ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Net dönem karı

699.472

1.222.619

Düzeltmeler:
Amortisman (+)
1.486.570

895.847

71.518

68.458

1.171

2.782

66.646

37.515

-

-

Kıdem Tazminatı Karşılığındaki Artış (+)
Alacak Senetleri Reeskont Tutarı (+)
Cari Dönem Şüpheli Alacak Karşılığı (+)
Stok Değer Düşüş Karşılığı
Konusu Kalmayan Şüpheli Alacak Karşılığı (-)
Borç Senetleri Prekontu (-)
Kur Farklarından Doğan Zarar (+)
Menkul Kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)

-

İşletme Sermayesinde Değişikler Öncesi Faaliyet Karı (+)
2.325.377

(218.017)

(3.983.349)

(2.041.304)

(2.946.177)
-

(3.385.383)

Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Artış(-)
Stoklarda Artış(-) Azalış (+)
Canlı Varlıklar Azalışı (+)
Alım Satım amaçlı Menkul Kıymetlerdeki artış (-)

(170.934)
Ticari Borçlardaki artış(+)
3.441.361

5.190.547

Diğer Borçlardaki azalış (-)
Esas Faaliyet ile İlgili Oluşan Nakit (+)
-

-

Diğer Kısa Vadeli Borçlardaki Artış (+)
Sermaye Artırımı(+)
İşletme Sermayesinde Diğer Artışlar/Azalışlar (+)/(-)
84.400

(3.520.208)

(1.249.322)

(3.974.365)

Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net nakit

B) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIMI

Mali Duran Varlık alımları neti (-)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları (-)
Maddi duran varlık çıkışları net değeri(+)

2.308.162

(17.838)

(4.653.166)

(301.949)

(2.345.004)

(319.787)

3.640.721
-

4.415.651

Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit

C)FİNANSMAN
AKIMLARI

FAALİYETLERİNDEN

KAYNALANAN

NAKİT

Hisse Senedi İhraçları Nedeniyle Oluşan Nakit Girişleri (+)
Kısa vadeli mali borçlardaki azalış (-)
Uzun vadeli mali borçlardaki azalış (-)
Ödenen Temettüler (-)
Kısa vadeli mali borçlardaki değişim

-

Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış

3.640.721
46.395

4.415.651
121.498

247.994

126.495

201.600

247.994

DÖNEM BAŞI NAKİT DEĞERLER
DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR

İlişik açıklayıcı notlar bu tabloların tamamlayıcısıdır.

Haznedar Refrakter Sanayi
Anonim Şirketi
31 Aralık 2006 Tarihli
Konsolide Mali Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu

1.

ŞİRKET BİLGİLERİ

Genel
Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş. 1967 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Şirketin kayıtlı adresi
“Büyükçavuşlu Köyü Sazlıdere Mevkii Silivri / İSTANBUL”dur.
Şirketin Faaliyet Alanları
Şirket’in ana faaliyet konusu, her türlü refrakter malzemelerinin (özellikle ateş tuğlaları, ateşe mukavim
harçlar, şekilli ve şekilsiz ürünler) imalat, alım, satım, ithalat ve ihracatıdır.
Şirketin Yıl İçinde Çalışan Ortalama Personel Sayısı
2006 yılında çalışan ortalama personel sayısı 195’dir. (2005 yılında 114 kişidir.)
2.

MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

Şirketin mali tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir:
Mali Tabloların Hazırlama Esasları
Şirket muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Yeni Türk lirası cinsinden, Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınlamış olduğu tebliğler ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak
hazırlamaktadır. Bu mali tablolar tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtların, Yeni Türk lirasının
genel satın alma gücüyle yeniden düzeltilmesini de içeren Uluslararası Muhasebe Standartları ve
Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi Açıklamalarını da içeren Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Standartlarına uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 30
Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olan yeni
vergi yasasına göre şirketler yasal mali tablolarını hazırlarken parasal olmayan aktif ve pasiflerini
enflasyonun etkilerini gösterecek şekilde endeksleme işlemine tabi tutmuşlardır.
27.04.2004 tarih 79 nolu İMKB Bülteni çerçevesinde, Seri: XI, No: 20, Seri: XI, No: 21 ve Seri: XI, No: 25
sayılı Tebliğler ile Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ’in Geçici 1’inci maddesi ile kabul edilen Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları düzenlemeleri kapsamında, sözkonusu düzenlemelerin ilk uygulama yılı
olması nedeniyle, 2004 yılında düzenlenecek ara mali tabloların karşılaştırmalı olarak sunulmasına gerek
bulunmamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), 15 Kasım 2003 tarihli Seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında
Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i (“Tebliğ”) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali
tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’e göre dileyen işletmeler, 31 Aralık 2003
tarihinde veya daha sonra sona eren yıllık veya ara hesap döneminden başlamak üzere, bu Tebliğ
hükümlerini uygulamaya başlayabilirler. Bunun yanısıra, Tebliğ’in Otuzdördüncü Kısım - Muhtelif
Hükümler Geçici Madde 1, mali tablo ve raporların zorunlu olarak bu Tebliğ hükümlerince düzenleneceği
ilk hesap döneminin başına kadar geçen süre zarfında, mali tablo ve raporların Seri XI, No: 25
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) göre düzenlenmesinin ve kamuya
açıklanmasının Tebliğ’de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde
olduğunu belirtmektedir.
Yeni Türk Lirası’nın 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle alım gücünde oluşan değişim sonucunda mali
tablolardaki enflasyon etkilerinin giderilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 15 Kasım 2003 tarihli
Seri XI, No:25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği”ne dayanmaktadır. Tebliğe
göre hiperenflasyonist bir ekonomiye ait para birimiyle hazırlanan mali tablolar, bilanço tarihinde geçerli
olan alım gücünde, geçmiş raporlama dönemlerine ait rakamlar da yine son bilanço tarihinde geçerli
endeksle düzeltilmek suretiyle ifade edilmelidir.
Yıllık bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap
döneminin başındaki fiyat endeksi rakamının iki katını aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat
endeksi rakamının, hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde
içinde bulunulan yıllık hesap döneminden itibaren yüksek enflasyon dönemi başlar. Yukarıda belirtilen

süreden daha kısa bir sürede fiyat endeksi rakamının iki katına ulaşması halinde de yıllık mali tablo
tarihi itibariyle yüksek enflasyon dönemi başlar.
Endeksleme, Devlet İstatistik Enstitüsü (“DİE”) tarafından açıklanan ve ülke çapında geçerli olan Toptan
Eşya Fiyat Endeksi (“TEFE”)’nden çıkarılan düzeltme katsayıları ile yapılmaktadır. Türkiye’de yüksek
enflasyon dönemi 31.12.2004 itibariyle sona ermiş olup ekli mali tablolardaki parasal olmayan kıymetler
31.12.2004 tarihine kadar taşınmış değerleri üzerinden mali tablolarda yer almaktadır. 2005 ve 2006 yılı
için herhangi bir düzeltme işlemi yapılmamıştır.
Yukarıda bahsi geçen düzeltme ile ilgili önemli uygulamalar aşağıdaki gibidir:
-

Hiperenflasyonist bir ekonominin para biriminde hazırlanmış mali tablolar, bilanço tarihinde geçerli
olan alım gücünde, geçmiş raporlama dönemlerine ait değerler ise, yine en son bilanço tarihine
endekslenerek ifade edilmektedir.

-

Parasal varlık ve borçlar,
endekslenmemektedir.

-

Parasal olmayan varlık ve borçlar ile özsermaye hesapları, ilgili aylık düzeltme katsayıları
kullanılarak endekslenmektedir. Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları aktife girdiği yılın
ilgili ayının düzeltme katsayıları ile endekslenmektedir.

-

Gelir tablosundaki tüm kalemler, ilgili ayın düzeltme katsayıları kullanılarak endekslenmektedir.

-

Önceki dönem mali tabloları, en son bilanço tarihindeki alım gücüne getiren genel enflasyon
endeksi kullanılarak düzeltilmektedir.

-

Enflasyonun net parasal pozisyon üzerindeki etkisi, gelir tablosunda, net parasal kazanç veya zarar
olarak dahil edilmiştir.

-

Sermaye kalemlerinin düzeltiminden, yeniden değerlemeden dolayı oluşan sermayeye bedelsiz
ilavelerin etkileri iptal edilmiş ancak geçmiş yıl karları ve benzeri kalemlerin etkileri yasal tarihinden
itibaren düzeltilmiştir.

bilanço

tarihindeki

parasal

birim

ile

ifade

edildiğinden,

Uygulanan Konsolidasyon Esasları

Bağlı Ortaklıklar, Şirket’in ya doğrudan ve / veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde
şirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının % 50’den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; veya oy
kullanma hakkının % 50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme
politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle mali ve işletme politikalarını Topluluğun
menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Şirket’in bağlı ortaklıklarının detayı aşağıdaki gösterilmiştir,
İştirak ve Bağlı Ortaklıkların İsimleri
Vardar Dolomite

İştirak Oranı
% 50

İştirak Tutarı
140.622.-YTL

Vardar Dolomite A.Ş. refrakter malzemelerinin üretimi ve satışı konusunda faaliyet göstermekte olup,
Şirket merkezi Makedonya’da bulunmaktadır.
Bağlı ortaklıkların bilanço ve gelir tabloları oransal konsolidasyon yöntemi (%50) kullanılarak konsolide
edilmiş ve Şirket’in sahip olduğu bağlı ortaklığın kayıtlı değeri ile özsermayesi karşılıklı olarak
netleştirilmiştir. Aynı şekilde Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler
konsolidasyon sırasında karşılıklı olarak elimine edilmiştir.

Azınlık hakları, azınlık hissedarlarının bağlı ortaklıkların net aktiflerdeki ve dönem faaliyet sonuçlarındaki
payını gösterir. Bu detaylar konsolide bilanço ve gelir tablosunda ayrı olarak gösterilir. Azınlık haklarına
ait zararlar bağlı ortaklıkların hisselerine ait azınlık çıkarlarından fazla ise, azınlığın bağlayıcı
yükümlülükleri olmadığı takdirde azınlıklara ait zararlar çoğunluğun çıkarları aleyhine sonuçlanabilir.
Seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i Kısım 12 “İşletme
Birleşmeleri” çerçevesinde 31 Aralık 2004 tarihinden sonra gerçekleşen satın almalardan kaynaklanan
pozitif şerefiye için amortisman muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan pozitif şerefiye gözden
geçirilerek varsa değer düşüklüğü ayrılmaktadır. Yine aynı tarihten sonra gerçekleşen satın almalara
ilişkin iktisap edilen tanımlanabilir varlık ve borçların makul değerinde Grubun payının iktisap maliyetini
aşması, diğer bir ifadeyle negatif şerefiye oluşması söz konusu ise bu tutar oluştuğu dönemde gelir
olarak kaydedilmektedir. Grup mali tablolarında 31.12.2006 tarihi itibariyle oluşan negatif şerefiye cari
dönemde “Geçmiş Yıllar Karları” hesabı ile ilişkilendirilmek suretiyle düzeltilmiştir.
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tabloların Düzeltilmesi
Gerektiği durumlarda cari dönem mali tablolarındaki sınıflandırma değişiklikleri, tutarlı olması açısından
önceki dönem mali tablolarına da uygulanır.
Netleştirme / Mahsup
Mali tablolarda yer alan finansal varlıklar ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleştirmeye izin veren yasal
bir yetkinin olması ve değerlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olması ya da varlığın
gerçekleşmesi ile borcun yerine getirilmesinin aynı anda olması durumunda mali tablolarda net değerleri
üzerinden gösterilmektedirler.
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerdeki Yatırımlar
Yoktur.
3.

UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI

3.01 Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler kasadaki nakdi ve bankalardaki mevduatı içermektedir.
3.02 Menkul Kıymetler
Ticari amaçla elde tutulan menkul kıymetler ve satılmaya hazır menkul değerler rayiç değerleri ile
değerlenir ve dönen varlıkların içinde sınıflandırılırlar. Menkul kıymetlerin değerlenmesi sonucu oluşan
kar veya zarar gelir tablosu ile ilişkilendirilir. Rayiç değerleri, bilanço tarihindeki kote edilmiş piyasa
fiyatıdır.
3.03 Ticari alacaklar ve borçlar
Ticari alacaklar müşterilere kullandırılan kredilerden bu alacaklar için ayrılan değer düşüklüğü
karşılıklarının indirilmesi suretiyle mali tablolarda gösterilmektedir.
Grubun vadesi gelmiş ticari alacaklarını tahsil edemeyeceğine dair somut bir gösterge varsa şüpheli
alacak karşılığı ayrılır. Bu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile geri elde edilebilir değeri arasındaki
fark, yani tahsil edilebilir teminatlar dahil tüm nakit akışının etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanmış
bugünkü değeridir. % 21 faiz oranı etkin faiz oranı olarak dikkate alınmıştır.
Şüpheli alacak karşılığının ayrılmasından sonra gelişen olaylar sebebiyle karşılığın azaltılması
gerekirse, karşılığın iptali gelir tablosunda karşılık giderlerine alacak verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
3.04 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller mali tablolarda maliyet bedelleri üzerinden gösterilirler.

3.05 Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, mali tablolarda maliyet değerlerinden birikmiş amortisman düşülmesi suretiyle
taşınır. Amortisman, normal amortisman metodu ile, herbir aktifin maliyetini izbedel değerine getirmek
üzere ekonomik ömürler esas alınarak aşağıdaki oranlara göre hesaplanmaktadır.
Amortisman Uygulanan Varlıklar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makina Tesis Cihazlar
Taşıtlar
Döşeme ve Demirbaşlar

Oranları (%)
6,66 - 12,5
2
6,66
20
20 - 25 - 33,33

Bir maddi duran varlığın kayıtlı değeri, tahmini geri kazanılabilir tutarından fazla ise, karşılık ayrılmak
suretiyle defter değeri, geri kazanılabilir değerine indirilir.
Sabit kıymetlerin satışı dolayısıyla oluşan kar ve zararlar net defter değerleriyle satış fiyatının
karşılaştırılması sonucunda belirlenir ve faaliyet karına dahil edilir.
Bakım ve onarım giderleri gerçekleştiği tarihte gider yazılır. Eğer bakım ve onarım gideri ilgili aktifte
genişleme veya gözle görünür bir gelişme sağlıyorsa aktifleştirilir.
3.06 Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar haklar ve özel maliyet giderlerini içermektedir.
Maddi olmayan duran varlıklar maliyetten itfa ve tükenme paylarının düşülmesiyle ifade edilir.
Amortisman Uygulanan Varlıklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Oranları (%)
33

3.07 Uzun ömürlü varlıkların değer düşüklüğü
Maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıkları da içeren diğer duran varlıkların kayıtlı
değerlerinin herhangi bir olay ve değişiklik sonucunda geri kazanım tutarlarının altında kalıp kalmadığı
incelenir. Net satış fiyatı ile kullanım değerinin yüksek olanı olarak belirlenen geri kazanım tutarının,
kayıtlı değerin altında kalması durumunda, kayıtlı değeri geri kazanım tutarına getirecek değer
düşüklüğü mali tablolara dahil edilir.
3.08 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Şirket, Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabidir. Şirketin Kurum Kazancı üzerinden istisna mahiyetindeki
kazançlar ve ilave mahiyetindeki gider kalemleri düşüldükten sonra ortaya çıkan rakam üzerinden
2006 yılından itibaren % 20 oranında kurumlar vergisi hesaplanmaktadır.
Ortaklara kar dağıtımı nedeniyle oluşacak gelir vergisi kar dağıtımı esnasında muhasebeleştirilir.
3.09 Gelirlerin kaydedilmesi
Gelirler, Gruba ekonomik getiri sağlanması olasılığı olduğu ve gelirin güvenilir olarak ölçülebilmesinin
mümkün olduğu zaman kayıtlara alınmaktadırlar. Gelirler indirimler ve satışla ilgili vergiler düşüldükten
sonra net olarak belirtilmektedirler. Gelirler, aşağıda belirtilen kayda alım ölçütleri dikkate alınarak
kayda alınmaktadır.
Satışlar
Gelir, ürünlerin sahipliğinin önemli risklerinin ve mükafatlarının alıcıya geçtiği ve gelirin tutarı güvenilir
olarak ölçülebildiği zaman kayıtlara alınmaktadır.

Hizmet verilmesi
Hizmetlerden elde edilen gelir güvenilir bir şekilde ölçülebildiği zaman hizmetin tamamlanma derecesi
dikkate alınarak muhasebeleştirilir. Sonucun güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumda gelir, bu gelirle
ilişkilendirilebilecek gerçekleşen giderlerin miktarı kadar yansıtılır.
Faiz
Gelir, faiz tahakkuk ettiği zaman kayıtlara alınmaktadır.
3.10 Satılan malın maliyeti
Satılan malın maliyeti satılan mamul yada ticari malların elde ediliş maliyetlerinden oluşmaktadır.
3.11 Giderler
Giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.
3.12 Dövizli işlemler ve bakiyeler
Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlemin yapıldığı tarihte geçerli olan kurdan Yeni Türk Lirası’na
çevrilir. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve borçlar bilanço tarihindeki kurdan Yeni Türk
Lirası’na çevrilir. Yabancı para cinsinden olan işlemler sonucunda ortaya çıkan gelir ve giderler ilgili
yılın gelir tablosuna dahil edilmiştir.
3.13 Alınan krediler
Alınan krediler, ilk nakit girişinden işlem giderleri düşüldükten sonraki değerleriyle muhasebeleştirilirler.
Müteakip dönemlerde krediler, iç verim oranı yöntemiyle hesaplanmış iskonto edilmiş değeri ile mali
tablolarda gösterilir; sağlanan nakit girişi (işlem giderleri hariç) ve geri ödeme değeri arasındaki fark,
gelir tablosunda kredi süresince giderleştirilir.
3.14 Karşılıklar
Karşılıklar, Şirket’in geçmiş olaylar sonucunda, elinde bulundurduğu yasal yada yaptırıcı bir
yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir
kaynak çıkışının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek miktarın güvenilir bir şekilde tahmin edilebildiği
durumlarda ayrılmaktadır.

3.15 İlişkili taraflar
Bu mali tablolar açısından, Haznedar Refrakter Sanayi Anonim Şirketi ve bunların kontrolünde olan
diğer şirketler, yönetim kurulu ve üst düzey yönetim ve yöneticiler tarafından kontrol edilen şirketler
ilişkili taraflar olarak kabul edilir.
3.16 Karşılaştırmalar
Gerektiği durumlarda cari dönemdeki mali tablolarındaki sınıflandırma değişiklikleri, tutarlı olması
açısından önceki dönem mali tablolarına da uygulanır.
3.17 Hisse Başına Kar / (Zarar)
Hisse başına kar / (zarar) miktarı, net dönem karının (zararının) Şirket hisselerinin yıl içindeki ağırlıklı
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
3.18 Nakit Akımın Raporlanması

Nakit akım tablolarının hazırlanması amacıyla nakit ve nakit benzeri değerler eldeki nakit ve banka
mevduatlarını, satılmaya hazır finansal varlıklar kalemlerini içermektedir.
3.19 Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler
Yoktur.
3.20

Netleştirme

Mali tablolarda yer alan finansal varlıklar ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleştirmeye izin veren yasal
bir yetkinin olması ve değerlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olması ya da varlığın
gerçekleşmesi ile borcun yerine getirilmesinin aynı anda olması durumunda mali tablolarda net
değerleri üzerinden gösterilmektedirler.
3.21

Varsayımların Kullanılması

Mali tabloların Seri:XI No:25’e göre hazırlanması, yönetimin raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını
ve raporlama tarihi itibariyle vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütlerin gösterimini etkileyecek
varsayımlar ve tahminler yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar tahminlerden farklı
olabilmektedir. Varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltme kayıtları yapılmakta
ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda yansıtılmaktadırlar.
3.22

Finansal Araçların Kayda Alınması ve Kayıttan Çıkarılması

Grup, bir finansal varlığı veya yükümlülüğü sadece ve sadece o araç ile ilgili kontrata dayalı
yükümlülükleri ile ilgili taraf olduğu durumda mali tablolarına kaydetmektedir. Grup, bir finansal varlığı
veya finansal varlığın bir kısmını sadece ve sadece finansal varlığın veya finansal varlığın bir kısmı
üzerindeki kontrata dayalı hakların kontrolünü kaybettiğinde kayıttan çıkarmaktadır. Grup, bir finansal
yükümlülüğü sadece ve sadece yükümlülük sona erdiğinde, yani yükümlülük ile ilgili kontrata dayalı
yükümlülükler yerine getirildiğinde, iptal edildiğinde veya süresi dolduğunda kayıttan çıkarmaktadır.

3.23

Finansal Kiralama İşlemleri

Kiracı Olarak Şirket

Finansal Kiralama

Grup, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu ve mülkiyetin bütün önemli risklerinin ve getirilerinin fiili
olarak kiralama süresi sonunda gruba geçtiği sabit kıymetleri, konsolide bilançoda kira başlangıç tarihindeki
rayiç değeri ya da, daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü değeri üzerinden
yansıtmaktadır. Finansal kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük kalan bakiye üzerinde sabit bir faiz oranı

sağlamak için, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayrıştırılmıştır. Finansal kiralama işlemine konu olan sabit
kıymetin ilk edinilme aşamasında katlanılan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal Kiralama yolu ile elde
edilen sabit kıymetler tahmin edilen ekonomik ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur.

Operasyonel Kiralama
Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu kira sözleşmeleri operasyonel kiralama
olarak adlandırılır. Bir operasyonel kiralama için yapılan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca
normal yönteme göre gider olarak kayıtlara alınmaktadır.
Kiralayan Olarak Şirket
Operasyonel Kiralama
Grup operasyonel kiralamaya tabi sabit kıymetleri bilançoda sabit kıymetin içeriğine göre
göstermektedir. Operasyonel kiralama işleminden kaynaklanan kiralama gelirleri, kiralama süresi
boyunca normal yöntemle gelir olarak kayıtlara alınmaktadır. Bir operasyonel kiralamadan gelir elde
etmek için yapılan ilk direkt maliyetler yapıldıkları dönemin gelir tablosunda gider olarak kayıtlara
alınmaktadırlar.
Şirkette finansal kiralama işlemi bulunmamaktadır.
3.24

Şerefiye

Yoktur
3.25

Hükümet Tarafından Verilen Teşvikler

Hükümet teşvikleri, Şirket’in bu teşviklerle ilgili gerekleri yerine getirdiği ve bu teşviğin alınacağı ile ilgili
makul bir sebep oluşmadığı sürece muhasebeleştirilmez. Bu teşvikler karşılamaları beklenen maliyetlerle
eşleşecek şekilde ilgili dönemde gelirlere muhasebeleştirilir. Hükümetin yaptığı teşviklerden elde edilen gelir
uygun bir gider kaleminden indirim olarak muhasebeleştirilir.

Şirkette alınmış herhangi bir hükümet teşviği yoktur.
3.26

Kıdem Tazminatı Karşılığı

Şirket, kıdem tazminatını tahmin edilen enflasyon oranlarına ve personelin işten ayrılması veya işine
son verilmesi ile ilgili Şirket’in kendi deneyimlerinden doğan bilgilere dayanarak ve hak kazanılan
menfaatlerin bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranları kullanılarak indirgenmiş net
değerinden kaydedilmesini öngören Projeksiyon Metodu’nu kullanarak hesaplamıştır ve mali tablolara
yansıtmıştır.
Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket’in bu
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler ödendikleri dönemde personel
giderlerine yansıtılmaktadır.
3.27

Banka Kredileri

Bütün krediler ilk olarak alınan tutarların gerçek değeri olan maliyet bedellerinden piyasaya çıkarma
maliyetleri düşüldükten sonra kayıtlara alınmaktadırlar.

İlk kayda alınış tarihinden sonra, krediler izleyen dönemlerde geçerli faiz oranı kullanılarak iskonto
edilen maliyet bedeli üzerinden değerlendirilirler. İskonto edilen maliyet bedeli, piyasaya çıkarma
maliyetleri ve iskontolar veya primler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.
Kredilerle ilgili yükümlülükler ortadan kalktığında, bu kredilerle ilgili karlar ve zararlar iskonto süresince
net kar veya zarara kaydedilmektedirler.
Borçlanma Giderleri
Borçlanma giderleri genel olarak oluştukları tarihte giderleştirilmektedirler. Borçlanma giderleri, bir
varlığın elde edilmesiyle, yapımıyla veya üretimiyle doğrudan ilişkilendirilebiliyor ise
aktifleştirilmektedirler. Borçlanma giderlerinin aktifleştirilmesi, ilgili varlığın kullanıma hazır olma süreci
devam ettiği ve masraflar ile borçlanma giderleri gerçekleştiği zaman başlamaktadır. Borçlanma
giderleri, varlıkların amaçlanan kullanıma hazır oluncaya kadar aktifleştirilmektedirler. Borçlanma
giderleri, faiz giderleri ve borçlanma ile ilgili diğer maliyetleri içermektedir.
3.28

Vergi Karşılıkları

Vergi karşılığı, dönem karı dikkate alınarak hesaplanmış ve hesaplamada ertelenmiş vergi gözönünde
bulundurulmuştur.
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi aktif
ve pasiflerin mali tablolarda yansıtılan değerleri ile yasal vergi arasındaki geçici farkların vergi etkisi
dikkate alınarak yansıtılmaktadır.
Ertelenmiş vergi alacakları, vergiden indirilebilir geçici farklar, kullanılmamış vergi varlıkları ve
kayıplarının taşınmasından faydalanılabilecek kadar vergilendirilebilir kar oluşması ölçüsünde,
kullanılmamış vergi alacakları ve kullanılmamış vergi kayıpları için kayıtlara alınmaktadırlar. Bunlar
aşağıdaki durumlarda hariçtir:
•

Vergiden indirilebilir geçici farkla ilgili olan ertelenmiş vergi alacağının şirket birleşmesi olmayan
bir işlemdeki varlık veya borcun ilk defa kayıtlara alınmasından doğduğu ve işlem sırasında ne
muhasebesel karı ne de vergiye tabi kar veya zararı etkilediği durumlar ve,

•

Bağlı ortaklıklara, iştiraklere, ve ortaklıklara yapılan yatırımlarla ilgili mahsup edilebilir geçici
farklarda ertelenmiş vergi alacaklarının kaydedilebileceği durumlar sadece geçici farkların
öngörülebilir gelecekte ters çevrilmesinin mümkün olduğu ve bu geçici farkın mahsup
edilebileceği vergiye tabi karın oluştuğu durumlar.

Ertelenmiş vergi alacağının taşıdığı değer, her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve ertelenmiş vergi
alacağının tamamen ya da kısmen kullanımına olanak sağlayacak yeterli vergilendirilebilir karın olası
olmadığı durumlarda azaltılır.
Ertelenmiş vergi alacakları ve yükümlülükleri varlığın gerçekleştiği ya da yükümlülüğün ifa edildiği
dönemde geçerli olan ve bilanço tarihinde yürürlükte olan vergi oranına göre hesaplanır.
3.29

Vukuu Muhtemel Yükümlülükler

Vukuu muhtemel yükümlülükler mali tablolara yansıtılmamaktadır. Bu yükümlülükler, kaynak aktarımını
gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise dipnotlarda açıklanmaktadır.
Vukuu muhtemel kazançlar ise mali tablolara yansıtılmamaktadır, ancak ekonomik getiri yaratma
ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
NOT 4 – HAZIR DEĞERLER

Şirketin dönem sonları itibariyle nakit ve nakit benzeri değerleri aşağıda sunulmuştur.
Hesap İsmi
Kasa
Bankalar ( Vadesiz Mevduat )
Toplam

31.12.2006
16.600
185.000
201.600

31.12.2005
7.363
240.631
247.994

Dönem sonları itibariyle bankalarda bloke mevduat bulunmamaktadır.
NOT 5 – MENKUL KIYMETLER
Şirketin 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibarı ile menkul kıymetleri aşağıda sunulmuştur.
Hesap İsmi
Yatırım Fonu
Toplam

31.12.2006
170.934
170.934

31.12.2005
-

NOT 6 – FİNANSAL BORÇLAR
Dönem sonları itibariyle finansal borçlar bakiyeleri ile aşağıda sunulmuştur.
Hesap İsmi
Banka Kredileri
Diğer Finansal Yükümlülükler
Toplam

31.12.2006
10.390.327
140.560
10.530.887

31.12.2005
6.890.166
6.890.166

NOT 7 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Dönem sonu itibariyle kısa ve uzun vadeli Ticari Alacaklar aşağıda sunulmuştur.
Hesap İsmi
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu (-)
Diğer Tic.Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar
Toplam

31.12.2006
Kısa Vadeli
8.971.914
207.322
(3.953)
-202.808
(202.808)
1.067
9.176.350

31.12.2006
Uzun Vadeli
---------

31.12.2005
Kısa Vadeli
4.833.486
409.935
(2.782)
77.013
136.162
(136.162)
42
5.317.694

31.12.2005
Uzun Vadeli
---------

Dönem sonu itibariyle kısa ve uzun vadeli Ticari Borçlar aşağıda sunulmuştur
Hesap ismi
Satıcılar
Borç Senetleri
Toplam

31.12.2006
Kısa Vadeli
11.094.722
-11.094.722

31.12.2006
Uzun Vadeli
----

NOT 8 – FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Yoktur.

31.12.2005
Kısa Vadeli
8.059.387
3.250
8.062.637

31.12.2005
Uzun Vadeli
----

NOT 9 – İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
Dönem sonları itibariyle ilişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar bakiyeleri aşağıda
sunulmuştur.

Hesap ismi
Personele Borçlar
Toplam

ALACAKLAR
31.12.2006
31.12.2005
-----

BORÇLAR
31.12.2006
31.12.2005
71.428
86.848
71.428
86.848

NOT 10 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Şirketin 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer alacakları aşağıda sunulmuştur.
Hesap İsmi
Fatura Edilecek Giderler
Diğer
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
Toplam

31.12.2006
4.923
11.913
9.558
(9.558)
16.836

31.12.2005
------

Şirketin 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle uzun vadeli diğer alacakları aşağıda sunulmuştur.
Hesap İsmi
Diğer Çeşitli Alacaklar
Toplam

31.12.2006
40.039
40.039

31.12.2005
---

NOT 11 – CANLI VARLIKLAR
Yoktur.

NOT 12 – STOKLAR
Dönem sonu itibariyle stokların bakiyeleri aşağıda sunulmuştur.
Hesap İsmi
İlk Madde ve Malzeme
Yarı Mamul
Mamuller
Emtia
Diğer Stoklar
Verilen Sipariş Avansları
Toplam

31.12.2006
7.782.787
550.643
2.928.856
1.001.130
1.009.178
27.896
13.300.490

31.12.2005
6.653.329
256.108
1.815.134
952.677
647.074
29.991
10.354.313

NOT 13 – DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ HAKEDİŞ BEDELLERİ

Yoktur.
NOT 14 – ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
21 Haziran 2006 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 2006 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere
yürürlüğe giren 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi kanunu İle kurumlar vergisi oranı % 20 olarak tespit
edilmiştir. (2005 yılı % 30)
Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %20 oranında
geçici vergi hesaplanarak ödenmekte, ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden
mahsup edilmektedir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü
ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte
ödenmektedir.
Gerekli şartların yerine getirilmesi halinde iştirak hissesi ve gayrimenkul satışlarından doğan kazancın
%75’lik kısmı Kurumlar Vergisinden muaftır.
Kurumlar vergisine tabi kazancın belirlenmesinde dikkate alınan yatırım indirimi uygulamasına 2006
yılında fiilen son verilmiş olup 2005 yılından devir gelen yatırım indiriminden yararlanma 3 yıl süre ile
sınırlanmıştır. Şirketin 2005 yılından devir gelen yatırım indirimi bulunmamaktadır.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi
dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları kontrol edilebilmektedir.
Gelir Vergisi Stopajı:
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılan kar payları üzerinden gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. 23.07.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Gelir vergisi stopaj oranı %10’ dan %15’ e çıkarılmıştır.
Ertelenmiş Vergi:
Şirket vergiye esas yasal mali tabloları ile Seri: XI, No: 25' e göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
tutarları ile Seri: XI, No: 25’e göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmaktadır.
Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında
meydana gelen farklarından kaynaklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, maddi duran varlıklar (arsa
ve arazi hariç), maddi olmayan duran varlıklar, stokların ve peşin ödenen giderlerin yeniden
değerlenmesi ile alacakların reeskontu, kıdem tazminatı karşılığı, geçmiş yıl zararları ve yararlanılacak
yatırım indirimi tutarları üzerinden hesaplanmaktadır.
31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle Ertelenen Vergi Varlık veya Yükümlülükleri bakiyeleri ile
aşağıda sunulmuştur.

Sabit Kıymetler
Mali Zarar
Reeskont Giderleri
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Dava Karşılığı
SPK Kur Farkı
ERTELENMİŞ VERGİ
ALACAĞI/(BORCU)

Toplam Geçici Farklar
31.12.2006
31.12.2005
(2.965.039)
(3.519.209)
361.022
2.751.035
3.953
2.782
351.471
311.018
212.366
136.162
42.646
343.873

Ertelenen Vergi
31.12.2006
31.12.2005
(593.007)
(1.055.763)
72.204
825.310
791
835
70.295
93.305
42.473
40.849
8.529
103.162
(398.715)

7.698

NOT 15 – DİĞER CARİ / CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA / UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dönen Varlıklar
Hesap İsmi
Peşin Ödenen Vergiler
Devreden KDV
Iş Avansları
Personel Avansları
Diğer KDV
Toplam

31.12.2006

31.12.2005

-987.520
104.675
107.050
636.591
1.835.836

27.299
514.306
29.752
86.314
83.759
741.430

Diğer Duran Varlıklar
Hesap İsmi
Gelecek Yıllara Ait Giderler
Toplam

31.12.2006

31.12.2005

36.565
36.565

35.309
35.309

31.12.2006
102.127
636.590
101.010
126.361
966.088

31.12.2005
67.406
83.759
110.715
23.347
285.227

31.12.2006

31.12.2005

Diğer Yükümlülükler
Hesap ismi
Ödenecek Vergi ve Harçlar
Diğer KDV
Ödenecek SSK
Diğer
Toplam

NOT 16 – FİNANSAL DURAN VARLIKLAR
Hesap İsmi
Bağlı Menkul Kıymetler
İştirakler (Vardar Dolomite)
Net Değer

13
-13

13
140.622
140.635

NOT 17– POZİTİF NEGATİF ŞEREFİYE
Konsolidasyon işlemleri esnasında oluşan şerefiye tutarı Geçmiş Yıllar Karlarıyla ilişkilendirilmiştir.
NOT 18 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

Yoktur.
NOT 19 – MADDİ DURAN VARLIKLAR
Maliyet

Hesap ismi
Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis Makina ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Yapılmakta Olan Yatırımlar
TOPLAM

01.01.2006
Açılış
1.932.776
557.524
2.977.359
7.289.557
45.736
430.242
8.804
13.241.998

Alımlar

Satışlar

4.550
2.198.069
2.022.552
89.046
4.314.217

-

31.12.2006
Dönem Sonu
1.932.776
562.074
5.175.428
9.312.109
45.736
519.288
159.205
17.706.616

Birikmiş Amortismanlar
Hesap ismi
Arazi ve Arsalar
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis Makina ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
TOPLAM
NET DEĞER

01.01.2006
Açılış
(112.766)
(451.490)
(3.597.110)
(45.736)
(318.745)
(4.525.847)
8.716.151

Dönem
Amortismanı

31.12.2006
Dönem Sonu

Çıkışlar

(22.423)
(344.888)
(984.924)
(60.225)
(1.412.460)

-

(135.189)
(796.378)
(4.582.034)
(45.736)
(378.970)
(5.938.306)
11.768.310

NOT 20 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Maddi Olmayan Duran Varlıkların değerleri aşağıdaki gibidir.
Maliyet

Hesap ismi
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar

TOPLAM

01.01.2006
Açılış
19.638
19.638

Alımlar

Satışlar

188.548
188.548

-

31.12.2006
Dönem Sonu
208.186
208.186

Birikmiş Amortismanlar
Hesap ismi

01.01.2006
Açılış

Dönem
Amortismanı

31.12.2006
Dönem Sonu

Çıkışlar

Diğer Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
TOPLAM

(6.637)

(74.110)

-

(80.747)

(6.637)

(74.110)

-

(80.747)

NET DEĞER

13.001

NOT 21 – ALINAN AVANSLAR

127.439

Hesap ismi
Alınan Avanslar
Toplam

31.12.2006
439.758
439.758

31.12.2005
15.062
15.062

NOT 22 – EMEKLİLİK PLANLARI
Şirketin emeklilik planları başlıklı kısım kapsamında değerlemeye tabi tutulacak işlemi bulunmamaktadır.
NOT 23 – BORÇ KARŞILIKLARI
Şirketin 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihlerinde Diğer Borç Karşılıkları kaleminin açılımı aşağıdaki gibidir.

Uzun Vadeli
Hesap ismi
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Toplam

31.12.2006

31.12.2005

382.536
382.536

311.018
311.018

Kıdem Tazminatı Karşılığı
Aşağıda açıklanan yasal zorunluluk dışında yapılmış hiçbir emeklilik taahhüdü anlaşması yoktur. 31
Aralık 2006 tarihi itibariyle kıdem tazminatı karşılık tutarı 382.536.-YTL.’dir.
Seri XI No:25’e göre, kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek
muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır. Netinin reel iskonto oranını vereceği
tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oranı belirlenir. Hesaplanan reel iskonto oranı
gelecekte ödenecek kıdem tazminatı tutarlarının bilanço tarihi itibariyle bugünkü değerlerinin
hesaplanmasında kullanılır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan
kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı dikkate alınır. Bu çerçevede, Şirket’in elemanlarının
gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne ilişkin karşılığın, bugünkü değerlerin
tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yansıtılmıştır. 31.12.2006 itibariyle, kıdem tazminatı
yükümlülüklerini, yıllık ortalama %5,45 reel iskonto oranı kullanılarak belirlenmesi durumunda
hesaplanan yükümlülük tutarı 382.536 YTL olmuştur. 31.12.2005 tarihi itibariyle Seri:XI No:25’e göre
revize edilmiş bulunan kıdem tazminatı karşılığı 311.018 YTL olarak bulunmuştur. Aradaki fark 10.920
YTL gelir tablosunda Gider olarak dikkate alınmıştır.
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli
olan, 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında,
erkekler için 60 yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için her hizmet yılı için 30 günlük
brüt maaş üzerinden kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir. 23 Mayıs 2002’deki mevzuat
değişikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine ilişkin bazı geçiş süreci maddeleri
çıkartılmıştır.
Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2006 tarihi
itibariyle 1.857,44 YTL ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
Seri XI No:25’e göre, kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek
muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır. Netinin reel iskonto oranını vereceği
tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oranı belirlenir. Hesaplanan reel iskonto oranı
gelecekte ödenecek kıdem tazminatı tutarlarının bilanço tarihi itibariyle bugünkü değerlerinin
hesaplanmasında kullanılır. İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan
kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı dikkate alınır. Bu çerçevede, Şirket’in elemanlarının

gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne ilişkin karşılığın, bugünkü değerlerin
tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yansıtılması gerekmektedir.
Kıdem tazminatı hareketi aşağıdaki gibidir.
TUTAR
1 Ocak itibariyle karşılık

311.018

Dönem Gideri

71.518

Dönem sonu

382.536

NOT 24 – ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR ZARAR
Yoktur.
NOT 25 – SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ
Sermayenin % 10’undan fazla hisseye sahip ortakların dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortakların Adı
Enis Yalım EREZ
Zekai EREZ
H.Mümtaz YÖRÜKOĞLU
Ali BERBEROĞLU
Ş.Neval BAYKAL
C Grubu Halka Açık
Diğer
Toplam

Pay Oranı
(%)
18,6985
18,8691
10,3979
13,5777
13,5681
18,0000
6,8887
100

Tarihi Pay
Tutar
1.963.343
1.981.256
1.091.780
1.425.659
1.424.651
1.890.000
723.314
10.500.000

Düzeltilmiş
Pay Tutarı
3.187.044
3.216.121
1.772.258
2.314.235
2.312.599
3.067.989
1.174.135
17.044.381

Hesap İsmi
31.12.2006
Sermaye
10.500.000
Sermaye Enflasyon Farkı
6.544.381
Toplam
17.044.381
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyaz
bulunmamaktadır.
NOT 26 – SERMAYE YEDEKLERİ
Seri: XI, No:25 sayılı tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda
öz sermaye kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler
ve Olağanüstü Yedekler” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin
düzeltilme farkları toplu halde öz sermaye grubu içinde “öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları”
hesabında yer alır.
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları sadece bedelsiz sermaye artırımı veya zarar mahsubunda;
olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı, nakit kar dağıtımı ya da zarar
mahsubunda kullanılabilecektir.
Sermaye Yedekleri 31.12.2006 ve 31.12.2005 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir.
Hesap İsmi
Emisyon Primi
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları

31.12.2006
348
12.309.890

31.12.2005
348
12.309.890

Toplam

12.310.238

12.310.238

Özsermaye Enflasyon Düzeltme farkının dağılımı aşağıdaki gibidir.
Öz Sermaye Enflasyon
Düzeltmesi Farkı
Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primi
Yasal Yedekler
Olağanüstü Yedekler
TOPLAM

6.544.381
2.731.405
2.929.565
104.539
12.309.890

NOT 27 – KAR YEDEKLERİ
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, tarihi ya da tescil edilmiş Şirket sermayesinin %20’sine
ulaşıncaya kadar yasal dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler,
Şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm kar payı dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve
ikinci tertip yasal yedek akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar, ancak
ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler.
Hesap İsmi
Yasal Yedekler
Olağanüstü Yedekler
Toplam

31.12.2006
128.318
1.343.148

31.12.2005
128.318
1.343.148

1.471.466

1.471.466

31.12.2006
(12.190.897)

31.12.2005
(13.135.818)

(12.190.897)

(13.135.818)

NOT 28 – GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARI
Hesap İsmi
Geçmiş Yıl Karları (Zararları)
Toplam

Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ Kısım Onbeş madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali
tablo denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar
dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre
dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte,
“geçmiş yıllar zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl
karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak
kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden
mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri:XI No:25 sayılı Tebliğ uyarınca hazırlanan
mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2004 yılı faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate alınmak
üzere, dağıtılabilir karın en az %20’si oranında kar dağıtımı zorunluluğu getirilmiştir. Bu dağıtım
şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak nakit olarak ya da dağıtılabilir karın
%20’sinden aşağı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda
bedelsiz hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilecektir.
NOT 29 – YABANCI PARA POZİSYONU
Aşağıdaki tablo 31.12.2006 ve 31.12.2005 itibariyle Şirket’in yabancı para pozisyonu riskini
özetlemektedir. Şirket tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı
para cinslerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
31.12.2006

HESAP İSMİ
Kasa
Bankalar
Bankalar
Alıcılar
Alıcılar
Krediler
Krediler
Diğ. Mali Borçlar
Satıcılar
Satıcılar

DÖVİZ
CİNSİ
746,21
548,54
11.115,06
62.532,55
771.676,96
910.000,00
300.000,00
100.000,00
74.100,00
4.772.167,21

DÖVİZ
TUTARI
EURO
EURO
USD
USD
EURO
USD
EURO
USD
EURO
USD

KUR
1,8502
1,8515
1,4056
1,4056
1,8515
1,4056
1,8515
1,4056
1,8515
1,4056

YTL
TUTARI
1.380,64
1.015,62
15.623,33
87.895,75
1.428.759,89
1.279.096,00
555.450,00
140.560,00
137.196,15
6.707.758,23

DÖVİZ
CİNSİ
EURO
EURO
USD
GBP
EURO
USD
USD
USD

KUR
1.5864
1,5875
1,3418
2,3121
1,5875
1,3418
1,3418
1,3418

YTL
TUTARI
7.156,80
161.854,29
13.375,05
0,74
1.078.185,63
204.317,70
3.185.433,20
6.022.380,96

31.12.2005
HESAP İSMİ
Kasa
Banka
Banka
Banka
Alıcılar
Alıcılar
Krediler
Satıcılar

DÖVİZ
TUTARI
4.500
101.955,45
9.967,99
0,32
679.172,05
152.271,00
2.374.000,00
4.488.285,11

NOT 30 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur.
NOT 31 – KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31.1 Şarta bağlı olaylar;
31.12.2006
Şirket vadesi geçtiği halde tahsil edilemeyen ve / veya dava icra aşamasına intikal eden alacakları
için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. 31.12.2006 sonu itibariyle 202.808.YTL şüpheli alacak
karşılığı ayırmış bulunmaktadır.
31.12.2005
Şirket vadesi geçtiği halde tahsil edilemeyen ve / veya dava icra aşamasına intikal eden alacakları
için şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır. 31.12.2005 sonu itibariyle 136.162.YTL şüpheli alacak
karşılığı ayırmış bulunmaktadır.
31.2– Taahhütler ve Muhtemel Yükümlülükler
31.12.2006 tarihi itibariyle pasifte yer almayan taahhütler aşağıdaki gibidir.
31.12.2006
Verilen Teminat Mektupları

1.662.486

31.3- Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat
Aktif değerler üzerinde mevcut ipotek ve teminat bulunmamaktadır.

31.4- Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı
Şirketin aktiflerinin sigorta bedeli tutarları, 13.100.000 USD, 152.259 YTL ve 289.255.114 Makedonya
Dinarı’dır.

31.5 - Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatlar
31.12.2006 tarihi itibariyle, alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatlar yoktur.
31.6-Ürün Bazında Üretim ve Satış Miktarları
Üretim Miktarları
Mamul Cinsi
ALÜMİNALI TUĞLA
CARBOMAG TUĞLA
DOLAMİT TUĞLA
TULA
MASSE
KAUSTİK

31.12.2006
16.586.033 Kg
15.897.577 Kg
164.035 Kg
7.435.000 Kg
1.094.000 Kg
337.500 Kg

31.12.2005
11.003.668 Kg
13.656.300 Kg
9.543.818 Kg

Satış Miktarları
Mamul Cinsi
ALÜMİNALI TUĞLA
CARBOMAG TUĞLA
DOLAMİT TUĞLA
TULA
MASSE
KAUSTİK
KİREÇ

31.12.2006
14.633.261 Kg
15.672.134 Kg
565.243 Kg
7.497.915 Kg
1.097.940 Kg
291.750 Kg
81.035 Kg

31.12.2005
10.440.267 Kg
14.394.865 Kg
9.177.244 Kg

NOT 32 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Bilanço dönemleri itibariyle herhangi bir işletme birleşmesi olmamıştır.

NOT 33 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket refrakter
raporlamamıştır.

sektöründe

faaliyet

gösterdiğinden

dolayı

NOT 34 – BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.

NOT 35 – DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur.

finansal

bilgilerini

bölümlere

göre

NOT 36 – ESAS FAALİYET GELİRLERİ
31.12.2006 tarihi itibariyle esas faaliyet gelirleri bakiyeleri aşağıda sunulmuştur.

Hesap ismi
Yurtiçi Satışlar
Yurtdışı Satışlar
Diğer Gelirler
Satıştan İadeler (-)
Satış İskontoları (-)
Diğer İndirimler (-)
Toplam

01.01.2006
31.12.2006
36.326.619
4.794.221
106.780
(93.376)
(252.973)
(77.132)
40.804.139

01.01.2005
31.12.2005
23.645.292
5.062.919
398.788
(36.556)
(210.436)
(116.393)
28.743.614

31.12.2006 tarihi itibariyle satışların maliyeti aşağıda sunulmuştur.

Hesap ismi
Satılan Mamuller Maliyeti (-)
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
Toplam

01.01.2006
31.12.2006
(21.564.208)
(10.306.023)
(31.870.231)

01.01.2005
31.12.2005
(21.850.208)
(2.704.781)
(24.554.989)

NOT 37 – FAALİYET GİDERLERİ
31.12.2006 tarihi itibariyle faaliyet giderleri bakiyeleri aşağıda sunulmuştur.

Hesap ismi
Pazarlama, Satış ve Dağıtım giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Toplam

01.01.2006
31.12.2006
(3.388.465)
(2.675.849)
(6.064.314)

01.01.2005
31.12.2005
(2.714.541)
(2.654.725)
(5.369.266)

NOT 38 – DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR
31.12.2006 tarihi itibariyle Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Zararlar bakiyeleri aşağıda sunulmuştur.

Diğer Gelirler / Giderler Net
Vadeli Mevduat Faiz Geliri
Kur Farkı Gelirleri
Prekont Gelirleri
Önceki Dönem Karları
Fiyat Farkı Gelirleri

01.01.2006
31.12.2006
272
2.893.525
2.782
6.609
76.535

01.01.2005
31.12.2005
286
610.321
1.571
95.104
--

Diğer
Toplam Diğer Gelirler
Reeskont Gideri
Önceki Dönem Gider ve Zararları
Kur Farkı Giderleri
Şüpheli Karşılık Gideri
Diğer
Toplam Diğer Giderler
Diğer Gelirler / Giderler Net

207.199
3.186.922
(3.953)
-(2.498.899)
(67.156)
-(2.570.008)
616.914

214.735
922.017
(2.782)
(266)
(368.395)
(37.515)
(28.171)
(437.129)
484.888

NOT 39 – FİNANSMAN GİDERLERİ
31.12.2006 itibiyle finansman giderleri bakiyeleri aşağıda sunulmuştur.

Hesap ismi
Kredi Faiz Giderleri
Kur Farkı Giderleri
Diğer
Toplam

01.01.2006
31.12.2006
(1.368.705)
(916.468)
(95.448)
(2.380.622)

01.01.2005
31.12.2005
(585.519)
(381.090)
(81.228)
(1.047.837)

NOT 40 – NET PARASAL POZİSYON KAR / ( ZARARI )
Şirket 31.12.2006 tarihi itibarı ile mali tablolarını enflasyon muhasebesine tabi tutmadığı için Net Parasal
Pozisyon Karı / Zararı bulunmamaktadır.

NOT 41 – VERGİLER

31.12.2006
Vergi Karşılığı

31.12.2005
--

--

Ertelenmiş Vergi

(406.414)

520.972

Toplam

(406.414)

520.972

NOT 42 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ

Hisse başına kar miktarı, net dönem karının Şirket hisselerinin yıl içindeki ağırlıklı ortalama pay
adedine bölünmesiyle hesaplanır.

01.01.2006
31.12.2006
Dönem Karı (Zararı)
Hisse Adedi

01.01.2005
31.12.2005

699.472

(1.222.619)

1.050.000.000

1.050.000.000

0,00067

(0,00116)

Hisse Başına Kazanç (Kayıp)

NOT 43 – NAKİT AKIM TABLOSU
Nakit akım tablosu mali tablolar ile birlikte gösterilmiştir.
NOT 44 – MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN
DİĞER HUSUSLAR
Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması
açısından açıklanması gerekli başka bir husus bulunmamaktadır.

HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2006- 31 ARALIK 2006,
HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULUNA;
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin (“Grup”) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle

hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir
tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının
özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
İşletme yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,
finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek
biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol
sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe
tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız
denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda
makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız
denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak
amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin
seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu
da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak
şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi
göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek
değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi
tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile

yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

kanıtlarının,

görüşümüzün

Şirket 2006 yılında iştiraki Vardar Dolomiti konsolidasyon kapsamına dahil etmiş ve Vardar Dolomit’in
2006 yılı Bağımsız Denetimden Geçmiş Mali Tabloları, Müşterek Yönetim Yöntemine göre konsolide
edilmiştir. 2005 yılı mali tabloları ise konsolide edilmemiş şekliyle solo olarak hazırlanan mali
tablolardır.
Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, yukarıdaki paragrafta belirtilen hususlar nedeniyle ortaya
çıkabilecek düzeltmelerin etkisi dışında HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 31
Aralık 2006 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıllara ait finansal performansını
ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları
çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır. ( İstanbul, 30/03/2007 )
An Independent Member of NEXİA INTERNATIONAL
AGD DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
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