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Duran Ofset ve Do¤an Matbaa, karton ambalaj sektöründe Türkiye'nin lider flirketi
olmak amacıyla 2004 yılında¬birleflme kararı almıfllardır. Bu birleflmeyle flirketimiz,
yeni pazarlar yaratmayı ve üretkenli¤i artırmayı hedeflenmifltir. Tamamı havalandırma
ve nem kontrolü sistemleri ile donatılmıfl olan yeni tesisimizde, en yeni teknolojiye
sahip üretim araçlarımızla de¤erli müflterilerimize hizmet etmekteyiz.
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DURAN-DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹ A.fi.
2005 YILI ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM:
01. Aç›l›fl ve Divan Teflekkülü.
02. Genel Kurul Toplant› Tutana¤›n›n Baflkanl›k Divan›'nca imzalanmas› hususunda
yetki verilmesi.

03. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporlar›n›n okunmas› ve müzakeresi.
04. Bilanço ve Kâr / Zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi ve tasdiki ile flirketin
kar ve zarar› hakk›nda gerekli karar›n al›nmas›.

05. Yönetim Kurulu Üyelerinin, denetçilerin ve di¤er yöneticilerin ibra edilmelerinin
onaya sunulmas›.

06. Esas Sözleflmenin, fiirketin Sermayesi bafll›¤› alt›ndaki 6. Maddesinin ve Toplant›
Nisab› bafll›¤› alt›ndaki 15. Maddesinin tadilleri ile ilgili, Sermaye Piyasas›
Kurulu'nun 24/ 07/ 2006 tarih B.02.1.SPK.0.13-1401-13112 say›l› izin yaz›s› ve
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n 26/ 07/ 2006 tarih ve
B.14.0.‹TG.0.10.00.01/401-4706-79482-6503 say›l› izin yaz›s› gere¤ince görüflülmesi
ve ilgili madde tadillerinin onaylanmak üzere onaya sunulmas›.

07. Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤leri kapsam›nda düzenlenen mali tablolar›n
enflasyona göre düzeltilmesinde ortaya ç›kan ve 31/12/2005 tarihli bilançomuzda
görülen Öz Sermaye hesap grubu içerisinde izlenen, Geçmifl Y›llar Zararlar›n›n
yine Öz Sermaye hesap grubu içerisinde izlenen ve Sermaye Piyasas› Kurulu'nun
ilke karar›nda belirtilen kalemlere mahsup edilmesinin onaya sunulmas›.

08. Yönetim Kurulu üyeli¤inden 22/06/2006 tarihinde ayr›lan Murat Ülker'in yerine
ayn› tarihte bu göreve gelen Cahit Paksoy'un yönetim kurulu üyeli¤inin Genel
Kurul'un onay›na sunulmas›.

09. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
10. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücret ve huzur haklar›n›n tespiti.
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri
hükümlerinin uygulan›p uygulanmamas›n›n karara ba¤lanmas›.

12. Dilekler ve Kapan›fl.

20/09/2006 Çarflamba günü Saat: 09:30'da
Firuzköy, Ba¤lariçi Cad. No:30 Avcılar/‹stanbul adresindeki fabrikamız
toplantı salonunda yapılacak 2005 Y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›na
teflrifleriniz rica olunur.
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Yönetim Kurulu
Baflkan›’n›n Mesaj›

De¤erli hissedarlar›m›z,

H

er sektörde oldu¤u gibi matbaac›l›k sektöründe
de Türkiye'de hep ilklere imza atm›fl, kalite
anlay›fl›n› yönetimden bafllayarak ürününe
tafl›m›fl müesseseler vard›r. Bunlar›n içinde en
eskilerden olmas›na ra¤men günümüze kadar baflar›s›n›
sürdürmüfl ve her zaman örnek gösterilmifl iki firma
vard›r ki Do¤an Matbaas› 1933 y›l›nda, Ali Duran
Matbbas› ise 1953 y›l›nda kurulmufl. 1975'de bu flirket
Duran Ofset A.fi.'ye görevini devretmifltir. O y›llardan
bugünlere gelene kadar Türkiye'nin geçirdi¤i ekonomik
dalgalanmalar›, krizleri gözünüzün önünüze getirmeye
çal›fl›n... Bu kadar dalgal›, f›rt›nal› bir denizde sadece
matbaalar aras›nda de¤il, tüm sektörlerde kaç flirket
rotas›n› do¤ru tutabilmifltir
acaba?

Birleflmenin getirdi¤i özgüven ile Duran-Do¤an, sat›fl
stratejilerini yeniden dizayn etti. Müflterilerimize daha
fazla çeflit sunabilmekteyiz. Onlar›n çözüm orta¤›y›z.
Toplam müflteri memnuniyeti diye bir kavram vard›r.
Biz buna kendi memnuniyetimizi de ekledik. Müflteriden
önce, üretti¤imiz ürünün kalitesinden biz mutlu
olmal›y›z. Talep edilen ürün kalitesi ne olursa olsun
ki, biz art›k en zor yap›labilen ambalajlar› tercih ediyoruz.
Patentli ve özel dizaynlar hariç bizim için ulafl›lamayacak
müflteri kalmad›. Duran-Do¤an cirosunun yaklafl›k
yar›s›n› ihracattan elde ediyor. Üretti¤imiz yüksek kalite
ambalajlar›n her birini sizler dünyan›n her yerindeki
free shop'larda, marketlerde görüyorsunuz, ancak bizim
üretti¤imizin fark›nda de¤ilsiniz.

Duran Ofset birleflme noktas›na gelene kadar yapt›¤›
yat›r›mlarla karton ambalaj sanayine yeni ürünler
kazand›rd›. Do¤an Matbaas› da ayn› flekilde de¤iflik
ürünler için yat›r›mlar›n› sürdürdü. ‹ki flirket birleflmemifl
olsalard›, müflterilerine her çeflit ürünü sunabilmeleri
için bir di¤erinin daha önce yapm›fl oldu¤u yat›r›m›
tekrar yapacak ve ikisinde de bir miktar at›l kapasite
oluflacakt›.

Baflta Sn. Murat Ülker ve Sn. Mike Acemyan olmak
üzere tüm ortaklar›m›za, çal›flanlar›m›za, müflteri ve
tedarikçilerimize bu müessesenin gelece¤ine olan
inançlar› do¤rultusunda sa¤lad›klar› destekten dolay›
teflekkürü bir borç biliyorum.

fiirketimiz, karton kutu ve ambalaj Birleflmenin sonunda
Sektörümüzde bir ilke daha imza
amaçlad›¤›m›z hedef,
üretiminin yanı sıra stand üretim
atmak üzere Mike Acemyan ile
konumuzda kullan›lan karton
birimi ile de gurur duymaktadır.
2004 y›l›nda sohbet etmeye
miktar› ve ciro olarak Türkiye
Bu alanda uzmanlamıfl olan
bafllad›k. Sohbetimizin
Lideri olmak, kalite aç›s›ndan
personelimiz, müflterilerimize
bafllang›c›nda, uluslararas›
da dünyan›n en iyileri aras›nda
tamamen kendi ihtiyaçlarına
platformda flirketlerin sinerji
yer almakt›. Bugün bunu
yönelik özgün, yenilikçi ve yaratıcı de¤erlendirdi¤imizde flöyle bir
yaratmak üzere birleflmelerinin
tasarımlar ile hizmet vermekte,
kendilerine sa¤lad›¤› faydalar›
tabloyu gururla izliyoruz:
tart›flt›k. Daha sonra, böyle bir
ofset baskının yanısıra dijital baskı Türkiye’de en çok kartonu
birleflmenin hep yabanc›larla
kullanan matbaay›z. Kullan›lan
ile 3.20 m'ye 1.60 mt. ebatlarına
yap›lmas›n›n flart olmad›¤›n›
varan baskı ve kesim olanaklarıyla kartondan elde edilen sat›fl
konufltuk. 2005 y›l›na
has›lat›na bakt›¤›m›zda
alternatif çözümler üretmektedir.
geldi¤imizde de Duran Ofset ile
rakiplerimizden aç›k ara öndeyiz.
Do¤an Matbaas› ve Duran
Kalitemizin hakk›n› ise
Makina'n›n birleflmesinden do¤acak avantajlar›
müflterimiz olan uluslararas› flirketler temsil ediyorlar.
gündeme getirdik.
Bizden talepleri, daha fazla yat›r›m yapmam›z ve
ihtiyaçlar›n›n daha fazlas›n› Duran-Do¤an'dan tedraik
Bugün geriye dönüp bakt›¤›m›zda ne kadar isabetli bir
etmek.
karar verdi¤imizi görmenin tatl› huzurunu yafl›yoruz.

‹ki flirketin toplam›nda 300 kifli çal›fl›yordu. Bugün de
Duran-Do¤an Bas›m ve Ambalaj San.A.fi.'de yaklafl›k
300 kifli çal›fl›yor. Ancak bugün elde edilen ciro,
birleflmeden önceki iki flirketin cirolar›n›n toplam›ndan
2006 y›l› için %50, 2007 y›l› için ise %70 daha fazla
olacak.

Oktay DURAN
Yönetim Kurulu Baflkan›

DO⁄AN
DURAN

Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu
01.
02.
03.
04.
05.
06.

OKTAY DURAN / Yönt.Kur.Bflk. / 31.03.2005’den beri
D‹KRAN M‹HRAN ACEMYAN / Yönt.Kur.Bflk.Yard. / 31.03.2005’den beri
CAH‹T PAKSOY / Yönt.Kur.Üyesi / 22.06.2006’dan beri
D‹KRAN ACEMYAN / Yönt.Kur.Üyesi / 31.03.2005’den beri
AL‹CAN DURAN / Yönt.Kur.Üyesi / 31.03.2005’den beri.
M.ERDEM TÜRKYILMAZ / Yönt.Kur.Üyesi / 31.03.2005'den beri

* Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Murat ÜLKER 22.06.2006'da istifa etmifltir.
* Yönetim Kurulu'nun yetki s›n›rlar› T.T.K. ve Ana Sözleflme ile belirlenmifltir.

Denetim Kurulu
01. Ahmet KARABULUT / 31.03.2005'den beri
02. Hüsnü BÜYÜKGÖKÇESU / 31.03.2005'den beri
03. Rasim BURTG‹L / 31.03.2005'den beri
• Denetim Kurulu T.T.K'nun 343 ve 359.Maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.
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Genel Müdür’ün Mesaj›

Sayg›de¤er yönetim kurulumuz,

S

Yukar›da belirtildi¤i gibi Duran Do¤an kendi müflteri
portföyü, iflletmedeki insan faktörü ve teknoloji
birikiminin verdi¤i güçle, birleflme aflamas›nda
yat›r›mlar› kararlaflt›r›lan ‹nert UV sistemi ile
danan›nm›fl (halen dünyada 3 adet bulunan ofset
bask› makinesi, s›v› Azotla -190 derecede so¤utma),
Holograml› ve Metalize kartonlar›n bask›s› için
tasarlanm›fl, özel konfigürasyonu ile dünyada bir ilk
olan A6 ebad›nda 7 renk büyük ebat ofset bask›
makinesini, yeni nesil kesim
makineleri, CTP (Lazerle) ofset
"Yurt dıflından gelen
kal›plar› iflleme makineleri,
müflteriler, 5 lisan konuflan
yap›flt›rma ve pencere
ticari ekip tarafından
makineleri, tam otomatik,
karflılanır. Konularında
vakumla k›rp›nt›lar› toplama
e¤itimli ve deneyimli
ve geri dönüflüm için presleme
personel nezaretinde
tesislerini (y›lda takr. 2.500 ton
k›rp›nt›) 2005 y›l›ndan
gerçekleflen üretim ve
bafllayarak devreye alm›fl ve
servisin kalitesi, Türk
böylece kalite ve teknoloji
Ambalaj sanayinin, yurt
yönünden Ambalaj sektöründe
dıflındaki imajınınmüspet
dünyan›n ileri gelen iflletmeleri
yönde geliflmesine büyük
aras›na girmifltir.

ay›n Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Oktay Duran
Bey'inde belirtti¤i gibi Türkiye'deki en köklü
iki ambalaj flirketinin birleflmesinden do¤acak
sinerjiyi öngörerek, flirketin ileriye dönük ihtiyaçlar›n›
karfl›lamak amac› ile, Almanya'da matbaa binas›
tasar›m›nda uzman mühendislerle birlikte çal›flarak,
2004 y›l›nda Had›mköy O.S.B'de, Orta Avrupa üst
düzey standartlar›nda infla edilmifl, günümüzün en
modern teknolojileri ile donan›mm›fl bir iflletmeyi
faaliyete geçirdik.
G›da, Alkollü ve Alkolsüz içkiler,
kozmetik ve temizlik sektörleri
için ambalaj üretimi
konusunda uzmanlaflm›fl olan
iflletmemiz, yurt içi ve yurt
d›fl›nda kendi sektörlerinde
lider konumunda olan
müflterilerimizin tedarikçi
standartlar›na uyum sa¤lamak
için talep ettikleri Hijyen, Çevre
ve ISO standartlar›n›n
sa¤lanmas›na ve uygulamas›na
öncelikle a¤›rl›k verdik.

katkıda bulunmaktadır.“

‹flletmede insan faktörünün
ehemmiyetini idrak eden yönetim, en yeni
teknolojilerle donanm›fl makine parkurunu en verimli
flekilde de¤erlendirmek yönünden personel seçimine
ve e¤itimlerine büyük özen gösterdi. fiirket
çal›flanlar›m›z›n % 22'si beyaz yaka, % 78'i mavi yaka.
% 13’ü üniversite mezunu, % 34’ü ise lise ve meslek
okulu mezunudur.
Yurt dıflından gelen müflteriler, 5 lisan konuflan ticari
ekip tarafından karflılanır. Konularında e¤itimli ve
deneyimli personel nezaretinde gerçekleflen üretim
ve servisin kalitesi, Türk Ambalaj sanayinin, yurt
dıflındaki imajınınmüspet yönde geliflmesine büyük
katkıda bulunmaktadır.

‹flletmemiz 2006 ve 2007
y›l›nda planlama sistemleri
konusunda ifl kolumuzda lider bir flirketle birlikte
yap›lan müflterek çal›flmalarla, üretimini optimize
etmek ve müflteri memnuniyetini artt›rmay›
hedeflemektedir.
D.Mihran ACEMYAN
Genel Müdür

Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu
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I. G‹R‹fi

fi

irketimiz DURAN-DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ
SANAY‹ A.fi'nin 2005 Y›l› Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›na teflrif eden siz de¤erli ortaklar›m›za
hofl geldiniz diyor, toplant›n›n flirketimize,
çal›flanlar›m›za hay›rl› olmas›n› temenni ediyoruz.
fiirketimiz, ‹stanbul'da, Had›mköy tesisinde toplam
16.308,63 m2 kapal› alanda Karton Kutu Ambalaj› ve
Firuzköy tesisinde toplam 3.600 m2 kapal› alanda Karton
Stand üretimi faaliyetini yürütmektedir.
Ekim 2004 tarihinde al›nan Yönetim Kurulu Karar› ile
geliflen piyasa flartlar›na uyabilmek için büyüme
stratejisinin gere¤i olarak genelde ve sektörümüzde
konsolidasyon flartlar›n›n olufltu¤u fikri üzerinde
mutabakata var›lm›fl ve bu çerçevede Do¤an Matbaac›l›k
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin ve ifltirakimiz olan
Duran Makina ‹malat ve Ticaret A.fi.'nin devral›nmas›
suretiyle Duran Ofset Matbaac›l›k ve Ambalaj Sanayi
A.fi. çat›s› alt›nda birleflme görüflmelerine bafllan›lmas›
karar› al›nm›flt›r. Bu ifllem ile Türkiye'nin iki önemli
ambalaj üreticisi ile bu sektöre makine üretimi ile
destek veren Duran Makine tek bir çat› alt›nda
birleflirken yeni flirketin ünvan› Duran Do¤an Bas›m ve
Ambalaj Sanayi A.fi. olarak de¤ifltirilmifltir.

Bu birleflme ile flirketin verimlili¤inin artt›r›lmas›, ölçek
ekonomisinin getirdi¤i faydalardan yararlan›larak en
yenilikçi, en kaliteli ürünleri en uygun flartlarda pazara
sunma imkan› sa¤lanmas› amaçlanm›flt›r. Bu amaçlar
do¤rultusunda üretim tesislerinin ayn› çat› alt›nda
toplanmas›n›n yan›nda yarat›lacak sinerji ile daha
kaliteli ve daha az maliyetle ürün üretimi sa¤lanacakt›r.
Birleflmenin yarataca¤› olumlu sinerjinin etkisiyle,
Duran-Do¤an Bas›m ve Ambalaj A.fi. yak›n zamanda;
Türkiye'nin önde gelen bas›m ve ambalaj flirketi olman›n
yan› s›ra, etkili finansal ve üretim organizasyonu ile
birlikte müflteri memnuniyetini gözeten, kaliteyi ön
planda tutan bir kurum haline gelecektir.
‹MKB'de ifllem gören Duran Ofset'in Do¤an Matbaac›l›k
ve Duran Makine'yi birleflme yoluyla devralma süreci
28.03.2005 tarihinde yap›lan Genel Kurullar'›n ard›ndan
31.03.2005 tarihindeki tescil ile tamamlanm›flt›r.

DO⁄AN
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Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

II. ANA SÖZLEfiMEN‹N 6. MADDES‹NE
‹L‹fiK‹N TAD‹L TASARISI
ESK‹ MET‹N
Madde 6- fiirket, 2499 say›l› Kanun hükümlerine göre Kay›tl› Sermaye Sistemi'ni kabul etmifl ve
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 13.04.1995 tarih ve 490 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir.
a) fiirketin Kay›tl› Sermayesi 6.630.315,00.-YTL.
(Alt›milyonalt›yüzotuzbinüçyüzonbefl YTL.) olup,
her biri 1 YKr itibari de¤erde 663.031.500
(Alt›yüzaltm›flüçmilyonotuzbirbinbeflyüz) adet
hisseye bölünmüfltür.
b) fiirketin Ç›kar›lm›fl Sermayesi 6.630.315,00.-YTL.
(Alt›milyonalt›yüzotuzbinüçyüzonbefl YTL.), her
biri 1 YKr itibari de¤erde 663.031.500
(Alt›yüzaltm›flüçmilyonotuzbirbinbeflyüz) paya
bölünmüfltür.
c) Önceki 4.000.000,00.-(Dörtmilyon YTL) Yeni Türk
Liral›k sermayenin tamam› ödenmifltir. Bu defa
art›r›lan 2.630.315,00(‹kimilyonalt›yüzotuzbinüçyüz onbefl YTL) Yeni
Türk Liral›k k›s›m ise Duran Ofset Matbaac›l›k ve
Ambalaj Sanayi A.fi. ile Do¤an Matbaac›l›k
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi. ve Duran Makina
‹malat ve Ticaret A.fi. birleflmesi nedeniyle yap›lan
özvarl›k de¤erleme çal›flmas› sonucunda
oluflmufltur. Bu defa art›r›lan sermayeyi temsil
eden iflbu senetler; Do¤an Matbaac›l›k Ambalaj
Sanayi ve Ticaret A.fi. ortaklar›na paylar› oran›nda
bedelsiz olarak verilmifltir.

d) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas› Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördü¤ü
zamanlarda kay›tl› sermaye tavan›na kadar
hamiline yaz›l› hisse senetleri ihraç ederek
ç›kar›lm›fl sermayeyi artt›rmaya, ç›kar›lan hisse
senetlerinin tertip, grup ve küpürlerini belirlemeye
ve hisse senetlerini birden fazla pay› temsil edeni
küpürler halinde birlefltirmeye yetkilidir. Hisse
senetlerinin birden fazla pay› temsil eden küpürler
halinde birlefltirilmesi her paya ba¤l› hak ve
yükümlülüklerde bir de¤ifliklik meydana getirmez.
e) Yönetim Kurulu ayr›ca itibari de¤erinin üstünde
hisse senedi ç›kar›lmas›, pay sahiplerinin yeni
pay alma haklar›n›n k›smen veya tamamen
k›s›tlanmas›, ortaklar›n rüçhan haklar›n›n
k›s›tlanmas› dolay›s›yla kalan hisse senetlerinin
halka arz› ve kurul kayd›na al›nmas› ve onbefl
günden az olmamak kayd›yla rüçhan hakk›
kullanma süresinin tayini hususlar›nda kararlar
almaya yetkilidir.
f) ‹hraç edilen hisse senetlerinin tamam› sat›l›p
bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senetleri
ç›kart›lamaz.

YEN‹ MET‹N
Madde 6- fiirket, 2499 say›l› Kanun hükümlerine göre Kay›tl› Sermaye Sistemi'ni kabul etmifl ve
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 13.04.1995 tarih ve 490 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir.
a) fiirketin Kay›tl› Sermaye Tavan› 30.000.000(Otuzmilyon) YTL olup, her biri 1 YKr itibari
de¤erde 3.000.000.000- (Üçmilyar) adet paya
bölünmüfltür.
b) fiirketin Ç›kar›lm›fl Sermayesi 6.630.315(Alt›milyonalt›yüzotuzbinüçyüzonbefl) YTL olup,
her biri 1 YKr itibari de¤erde 663.031.500(Alt›yüzaltm›flüçmilyonotuzbirbinbeflyüz) adet
paya bölünmüfltür ve tamam› ödenmifltir.
c) Sermayeyi temsil eden paylar kaydilefltirme
esaslar› çerçevesinde kayden izlenir.
d) Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas› Kanunu
hükümlerine uygun olarak gerekli gördü¤ü
zamanlarda kay›tl› sermaye tavan›na kadar

hamiline pay ihraç ederek ç›kar›lm›fl sermayeyi
artt›rmaya, ç›kar›lan paylar›n gruplar›n›
belirlemeye yetkilidir.
e) Yönetim Kurulu ayr›ca itibari de¤erinin üstünde
pay ç›kar›lmas›, pay sahiplerinin yeni pay alma
haklar›n›n k›smen veya tamamen k›s›tlanmas›,
ortaklar›n yeni pay alma haklar›n›n k›s›tlanmas›
dolay›s›yla kalan paylar›n halka arz› ve kurul
kayd›na al›nmas› ve onbefl günden az olmamak
kayd›yla yeni pay alma hakk› kullanma süresinin
tayini hususlar›nda kararlar almaya yetkilidir.
f) ‹hraç edilen paylar›n tamam› sat›l›p bedelleri
tahsil edilmedikçe yeni pay ç›kart›lamaz
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III. ANA SÖZLEfiMEN‹N 15. MADDES‹NE
‹L‹fiK‹N TAD‹L TASARISI
ESK‹ MET‹N
TOPLANTI N‹SABI
Madde 15 - Türk Ticaret Kanunu’nda, Sermaye Piyasas› Kanunu’nda ve bu ana sözleflmede
aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere Genel Kurul'lar flirket sermayesini temsil
eden paylar›n % 50'sine sahip pay sahiplerinin huzuru ile toplan›r. ‹lk toplant›da bu
nisab temin edilemedi¤i takdirde Genel Kurul ikinci bir toplant›ya davet edilir.
a) Bu toplant›da nisab aranmayarak kat›lanlar›n yar›s›ndan bir fazlas›n›n birleflmeleriyle
karar al›n›r.
b) ‹lk toplant› da karar nisab› kat›lanlar›n yar›s›ndan bir fazlad›r.
c) Türk Ticaret Kanunu’nda, Sermaye Piyasas› Kanunu’nda ve bu ana sözleflmede aksine
hüküm bulunan haller hariç olmak üzere her türlü ana sözleflme de¤iflikli¤i, bölünme,
fesih ve tasfiye kararlar›, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu gibi her türlü organ seçimine
iliflkin kararlar›n al›naca¤› Genel Kurul toplant›lar› flirket sermayesini temsil eden paylar›n
en az % 70'ine sahip pay sahiplerinin huzuru ile toplan›r. ‹lk toplant›da bu nisab temin
edilemedi¤i takdirde Genel Kurul ikinci bir toplant›ya davet edilir. ‹kinci toplant›da da
ayn› nisap aran›r.
d) Her türlü ana sözleflme de¤iflikli¤i, bölünme, fesih ve tasfiye kararlar›, Yönetim Kurulu
ve Denetim Kurulu gibi her türlü organ seçimine iliflkin kararlar›n al›naca¤› Genel Kurul
toplant›lar›nda karar, kanunda aksine daha yüksek bir nisap öngörülmedi¤i takdirde
flirket sermayesini temsil eden paylar›n % 70'i ile al›n›r.
e) Genel Kurul toplant›lar›nda al›nan kararlar toplant›ya kat›lmayanlar ile al›nan kararlara
muhalif olanlar› da kapsar.

YEN‹ MET‹N
TOPLANTI VE KARAR N‹SABI
Madde 15 - Türk Ticaret Kanunu’nda, Sermaye Piyasas› Kanunu’nda ve bu ana sözleflmede
aksine hüküm bulunan haller hariç olmak üzere Genel Kurul'lar flirket sermayesini temsil
eden paylar›n % 50'sine sahip pay sahiplerinin huzuru ile toplan›r. ‹lk toplant›da bu
nisab temin edilemedi¤i takdirde Genel Kurul ikinci bir toplant›ya davet edilir.
a) Bu toplant›da nisab aranmayarak kat›lanlar›n yar›s›ndan bir fazlas›n›n olumlu oyu ile karar
al›n›r.
b) ‹lk toplant› da karar nisab› kat›lanlar›n yar›s›ndan bir fazlad›r.
c) Genel Kurul toplant›lar›nda al›nan kararlar toplant›ya kat›lmayanlar ile al›nan kararlara
muhalif olanlar› da kapsar.
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IV. SERMAYE YAPISI
A - KAYITLI SERMAYE
6.630.315 YTL.

B - ÇIKARILMIfi SERMAYE
6.630.315 YTL.

C - H‹SSE SENETLER‹
1991 y›l›ndan bu yana ‹MKB'de "DUROF.IS" kodu ile ifllem gören
flirketin kodu "DURDO.IS" olarak de¤iflmifltir.
‹MKB’DE 2005 YILI DURDO PERFORMANSI

Yukar›daki grafikte Duran Ofset'in Do¤an Matbaac›l›k ve Duran Makine ile birleflmesinin
ard›ndan düzeltilmifl fiyatlara göre 2004 y›l› bafl›ndan 2005 y›l› sonuna kadar izledi¤i
fiyat ve ifllem hacmi seyrini gösteren grafik yer almaktad›r.

D - DÖNEM KÂRI / ZARARI
2005 y›l›nda ekonomik büyümeye efllik eden s›k›
para ve s›k› maliye politikalar› neticesinde enflasyon
tek haneli de¤erlere ulaflm›fl, özellikle ABD dolar› ve
EURO, YTL karfl›s›nda de¤er kaybetmifltir. Reel sektör
ise bu geliflmelere karfl›n, k›sa dönemde
enflasyondaki h›zl› düflüfl karfl›s›nda maliyetlerini
ayn› paralellikte düflürememifl, kar marjlar› büyük
alanda daralm›fl ve rekabet gücü zay›flam›flt›r.
fiirketimizde bu ekonomik flartlar ve birleflmenin
olumlu etkilerinin yan›nda, yeni oluflum sürecindeki
sistem de¤iflikli¤ine ra¤men, yurt içinde ve yurt

d›fl›nda sahip oldu¤u kuvvetli müflteri portföyünü
elinde tutmay› baflarm›fl ve hatta yenilerini
ekleyebilmifltir.
Uluslaras› Finansal Raporlama Standartlar›na (UFRS)
göre haz›rlanan 2005 y›l› mali tablolar›nda ertelenmifl
vergi öncesi zarar rakam› - 1.955.554 YTL ., ertelenmifl
vergi sonras› zarar ise -1.093.315 YTL'dir.
2005 y›l› faaliyet giderleri içerisinde 2.985.437 YTL
amortisman gideri ve 1.067.063.-YTL itfa pay› mali
tablolara yans›t›lm›flt›r.
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E - TEMETTÜ DA⁄ITIMI
fiirketimizin son 3 y›lda da¤›t›lan temettüsü yoktur.

F - ORTAKLIK YAPISI
28/12/2005 tarihli son ortakl›k yap›m›z.
ORTAKLARIN ÜNVANI
Y›ld›z Holding A.fi.
Dikran Mihran Acemyan
‹brahim Okan Duran
Oktay Duran
Halka Aç›k K›s›m
Di¤er
TOPLAM

PAY TUTARI
1.236.152,97
1.069.080,50
878.650,00
784.102,50
1.751.149,90
911.179,13
6.630.315,00

ORAN (%)
%18,6440
%16,1241
%13,2520
%11,8260
%26,4113
%13,7426
%100,0000

G - SEKTÖRDEK‹ YER‹M‹Z
1- KASAD ‹statistiklerine göre sektördeki yerimiz
KASAD (Ka¤›t -Karton Ambalaj Sanayicileri Derne¤i, Türkiye'deki Karton Ambalaj üreticilerinin
%60-%65'ini kapsamaktad›r) istatistiklerinden al›nm›fl olan verilere göre 2005 y›l› için;
G›da Maddeleri Ambalaj›
G›da D›fl› Maddeler Ambalaj›
GENEL TOPLAM (Ton)

‹ç piyasa (Ton) ‹hracat (Ton)
57.915
14.356
69.512
17.467

Toplam Üretim (Ton)
72.271
86.979
159.250

KASAD istatistiklerine göre pazar pay›m›z
Toplam Üretimde (KASAD ‹statistiklerine göre) % 7
‹ç Piyasada
(KASAD ‹statistiklerine göre) % 4,8
‹hracat
(KASAD ‹statistiklerine göre) % 17
2- ‹hracatç›lar Birli¤i'nin istatistiksel verilerine göre ise ihracatta sektördeki yerimiz
Üyesi bulundu¤umuz, A¤aç ve Orman Ürünleri ‹hracatç›lar Birli¤inin istatistiksel verilerine göre,
yurt d›fl›na ihraç edilen 48.19.20.00 ve 48.19.50.00 G.T.‹.P pozisyonundaki toplam yap›lan ihracat
verileri ve Duran-Do¤an'›n alm›fl oldu¤u pazar pay› afla¤›dad›r.

Türkiye geneli için;
Duran-Do¤an A.fi.
Türkiye geneline göre
yurt d›fl› pazar pay›m›z

‹hracat Sat›fl
(Ton)
25.212
5.311
% 21

‹hracat Tutar
(USD)
49.167.812
(FOB) 11.577.203
% 24
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V. FAAL‹YETLER
A - YATIRIMLAR
fiirketimiz 2005 y›l›nda yat›r›mlar›n› sürdürmüfl, sektörde mevcut en modern
makinalar› alarak üretim hatt›n› güçlendirmifltir.
fiirketimiz ayr›ca s›v› içecek paketleme konusunda, dünya çap›nda lider olan
MEAD WESTVACO GMBH firmas›n›n Türkiye temsilcisi olup, üretimini yapt›¤›
çoklu tafl›ma (Multi-Pack) ambalajlar›n›n daha etkin kullan›m› için, müflteriye
özel, Anadolu Efes, Coca Cola, Dimes vb.. flirketlere, ambalaj makineleri ve
paketleme sistemleri temin ederek kendilerine yard›mc› olmaktad›r.

2005 Y›l›nda Tamamlanan Yat›r›mlar›m›z (YTL)

YATIRIM C‹NS‹
1-B‹NALAR
2-ÜRET‹M ‹LE ‹LG‹L‹ MAK‹NALAR
3-AMBALAJLAMA MAK‹NALARI (MEAD)
4-SO⁄UTMA TES‹SLER‹
5-TAfiITLAR
6-BÜRO DEM‹RBAfiLARI
7-‹fiLETME DEM‹RBAfiLARI
8-HAKLAR (MAK‹NE KULLANIM HAK)
9-HAKLAR
10-DEVAM EDEN YATIRIMLAR
GENEL TOPLAM

TUTARI (YTL)
673.302,83
894.738,18
1.947.917,27
61.675,66
163.311,04
186.490,61
216.425,14
2.970.592,10
75.919,02
48.035,00
7.238.406,85

B - BA⁄LI ORTAKLIK VE ‹fiT‹RAKLER
31/12/2005 tarihi itibari ile fiirket'in ba¤l› ortakl›klar›n›n detay› afla¤›da gösterilmifltir.
fiirket ‹smi

Faaliyet
Alan›

Sermayesi

Do¤rudan
‹fltirak Oran› %

DUDO
‹thalat ve ‹hracat
Pazarlama A.fi.

Her türlü bask›l›
bask›s›z karton kutu ve
karton ambalaj›n yurt
d›fl› sat›fl› ve al›m›

50.000.-YTL

99,92

fiirket ifltiraklerinden DUDO ‹thalat ve ‹hracat Pazarlama A.fi. 04/10/2005 tarihinde ‹stanbul'da kurulmufl olup, sermayesi
50.000.-YTL 'dir. Ekim 2005'de %99,92 oran›nda Duran Do¤an Bas›m ve Ambalaj Sanayi Anonim fiirketi'ne ifltirak etmifltir.

DURAN DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹ A.fi.
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C - ÜRET‹M VE SATIfi
fiirketimiz Had›mköy Tesislerinde, Karton Kutu Ambalaj›
üretmekte ve Firuzköy tesislerinde ise Karton Stand
üretmektedir. Birleflmifl flirketimizin, son 3 y›ll›k üretim tonaj
ve sat›fl tutarlar› afla¤›da belirtilmifltir.
31/03/2005 tarihinden önce, DURAN OFSET AMBALAJ SAN.VE
T‹C A.fi. ve DO⁄AN MATBAACILIK AMBALAJ SAN.VE T‹C.A.fi.
olarak faaliyetimizi sürdürdü¤ümüzden dolay› son 3 y›la ait
veriler 2003 ve 2004 senesi ayr› ayr›, 2005 senesi ise DURANDO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹ A.fi. olarak verilmifltir.

ÜRET‹M B‹LG‹LER‹ (TON)

Son 3 y›la ait üretim tonaj verileri
DURAN
OFSET A.fi.
YIL
2003
2004

DO⁄AN
MATB. A.fi.

ÜRET‹M (TON)
6.588
6.945

YIL
2003
2004

DURAN-DO⁄AN
BASIM A.fi.

ÜRET‹M (TON)
3.846
4.004

YIL
2005

ÜRET‹M (TON)
11.453

DURAN-DO⁄AN BASIM A.fi.
ÜRET‹M (TON)
11.453

DURAN OFSET A.fi.
ÜRET‹M (TON)
6.588

6.945

DO⁄AN MATB. A.fi.
ÜRET‹M (TON)
3.846

2003

2004

2003

4.004

2004

2005
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SATIfi B‹LG‹LER‹ (YTL)

Son 3 y›la ait net sat›fl (YTL) verileri
DURAN
OFSET A.fi.
YIL
2003
2004

SATIfi (YTL)
18.488.261
20.821.840

DO⁄AN
MATB. A.fi.
YIL
2003
2004

DURAN-DO⁄AN
BASIM A.fi.

SATIfi (YTL)
13.150.664
15.331.575

YIL

SATIfi (YTL)

2005

39.256.953

DURAN-DO⁄AN BASIM A.fi.
NET SATIfi (YTL)
39.256.953

DURAN OFSET A.fi.
NET SATIfi (YTL)

18.488.261

20.821.840

DO⁄AN MATB. A.fi.
NET SATIfi (YTL)
15.331.575
13.150.664

2003

2004

2003

2004

2005

NOT: 2005 YILI NET SATIfi DA⁄ILIMI (YTL)
Do¤an Matb.Amb.San ve Tic.A.fi.

(01/01/2005-31/03/2005)

3.617.819,26

Duran-Do¤an Bas›m ve Amblaj San.A.fi. (01/01/2005-31/12/2005)

35.639.134,00

GENEL TOPLAM NET SATIfi (YTL)

39.256.953,00

2005 YILI BÖLGELERE GÖRE NET SATIfiLAR

SATIfi B‹LG‹LER‹ NET
YURT ‹Ç‹
YURT DIfiI
ÜRET‹M DIfiI SATIfi

NET SATIfi (YTL)
20.367.840,16
15.543.572,21
3.345.540,63
39.256.953,00

% 52

%9

YURT ‹Ç‹

ÜRET‹M
DIfiI SATIfi

% 40
YURT DIfiI
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‹HRACAT B‹LG‹LER‹ (FOB USD)

Son 3 y›la ait ihracat bilgileri (FOB USD)
DO⁄AN
MATB. A.fi.

DURAN
OFSET A.fi.
YIL
2003
2004

YIL
2003
2004

FOB USD
4.087.441
4.592.576

DURAN-DO⁄AN
BASIM A.fi.

FOB USD
2.657.000
3.100.661

YIL

FOB USD

2005

11.577.203

DURAN-DO⁄AN BASIM A.fi.
‹HRACAT (FOB USD)
11.577.203

DURAN OFSET A.fi.
‹HRACAT (FOB USD)

4.087.441

DO⁄AN MATB. A.fi.
‹HRACAT (FOB USD)

4.592.576

3.100.661
2.657.000

2003

2004

2003

2004

2005

NOT: 2005 YILI ‹HRACAT DA⁄ILIMI (FOB USD)
Do¤an Matb.Amb.San ve Tic.A.fi.

(01/01/2005-31/03/2005)

950.189,00 USD

Duran-Do¤an Bas›m ve Amblaj San.A.fi.

(01/01/2005-31/12/2005)

9.351.721,00 USD

DUDO ‹thalat ve ‹hracat Paz. A.fi.

(01/11/2005-31/12/2005)

GENEL TOPLAM NET SATIfi (FOB USD)

1.275.293,00 USD
11.577.203,00 USD

2005 YILI BÖLGELERE GÖRE ‹HRACAT DA⁄ILIMI (USD)

BÖLGE
ÜRET‹MDEN SATIfi ‹HRACAT
RUSYA
BATI AVRUPA
DO⁄U AVRUPA
ORTA DO⁄U
ABD
D‹⁄ER

USD

%3

% 30

ABD

2.062.924,00
2.635.359,00
3.461.363,00
2.892.693,00
320.444,00
204.420,00
11.577.203,00

DO⁄U AVRUPA

%2
D‹⁄ER

% 18
RUSYA

% 23

% 25

BATI AVRUPA

ORTA DO⁄U

Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri
Uyum Raporu
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1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
fiirketimiz, sermaye piyasas› kurulu taraf›ndan
yay›mlanan, kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde yer
alan prensiplerin uygulanmas› için gerekli özeni
göstermektedir.
fiirketimiz, Kurumsal Yönetim ‹lkelerini hem
müflteriler hem de hissedarlar aç›s›ndan gerekli
görmektedir.
fiirketimiz pay sahipleriyle olan iliflkilerini Mali
‹fller Müdürlü¤ü taraf›ndan yürütmektedir. Mali
‹fller Müdürlü¤ü'nce pay sahiplerinin bilgi isteme
taleplerine cevap verilmekte ve genel kurullar,
hisse senetleri, kar da¤›t›m önerileri vs.. gibi
konularda bilgilendirilmeleri sa¤lanmaktad›r.
Her y›l detayl› olarak haz›rlanan faaliyet raporlar›
ve yasal mevzuat gere¤i aç›klanmas› zorunlu olan
haller için yap›lan özel durum aç›klamalar›yla
pay sahiplerinin haklar› korunmakta ve pay
sahiplerinin bilgilendirilmesi sa¤lanmaktad›r.
fiirketimiz kamuyu ayd›nlatma ve fleffafl›k
konular›nda SPK'nun düzenlemeleri kapsam›nda
olmas› sebebiyle yasal yükümlülüklerini eksiksiz
olarak yerine getirmekte, dönemsel olarak mali
tablolar›n›, dipnotlar›n›, Ba¤›ms›z Denetim
Raporlar›n› kamuya aç›klamaktad›r. Ayr›ca
ola¤anüstü durumlar söz konusu oldu¤unda
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda özel
durum aç›klamalar› yapmaktad›r.
fiirketimiz menfaat sahipleri iliflkileri aç›s›ndan;
çal›flanlar›n›n yönetime kat›l›m›n› sa¤lay›c› alt
kurullar oluflturarak flirket yönetimine kat›l›m›
desteklemektedir.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi
fiirketimizde, pay sahipleri ile olan iliflkiler için
özel bir birim oluflturulmam›fl olup pay sahipleri
ile olan iliflkiler Mali ‹fller Müdürlü¤ü taraf›ndan
yürütülmektedir. Yat›r›mc›lar›m›zdan gelen
sorulardan, Sermaye Piyasas› Mevzuat› gere¤ince
kamuya aç›klanmam›fl bilgi talepleri
cevapland›r›lmamakta, bunun haricinde kalan
di¤er kar pay› ve hisse senetleri ile ilgili

konulardaki sorular›n tamam› yan›tlanarak pay
sahipleri bilgilendirilmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n
Kullan›m›
fiirketimizin pay sahipleri, flirketimize telefon ve
faks yoluyla ulaflarak bilgi taleplerini
iletmektedirler. Talep edilen bilgiler ve sorular›n
cevaplar›, Sermaye Piyasas› kurulu mevzuat›na
uygun olarak henüz kamuya aç›klanmam›flsa
cevapland›r›lmamakta, kamuya aç›klanm›fl
bilgiler ise pay sahiplerine bildirilmektedir.
Genel bilgilendirme yöntemi olarak ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas›’nda özel durum
aç›klamalar› kullan›lmakta olup, elektronik ortam
kullan›m›m›z giderek artan bir flekilde
etkinleflmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri
fiirketimiz 2005 y›l›nda 2004 y›l› faaliyetine iliflkin
Ola¤an Genel Kurulunu 28.03.2005 tarihinde
gerçeklefltirmifltir. Genel Kurulda toplam
4.000.000.000-Adet hisse senedinden
2.698.358.000- Adedinin kat›l›m› sonucu %
67,45895 oran›ndaki bir ço¤unluk ile toplant›
yap›lm›flt›r. fiirketimizin Genel Kurul toplant›lar›
için ana sözleflmesinde asgari toplant› nisab %
50 olarak belirlenmifl olup toplant› ve karar
nisaplar›nda Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri
uygulanmaktad›r. Toplant›lara iliflkin davetler
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'nda
04.03.2005 tarihinde ve 2 adet ulusal gazetenin
07.03.2005 tarihli say›lar›nda ilan yoluyla
yap›lm›flt›r. Bu davet ilanlar›nda genel kurulun
yeri, gün ve saati, genel kurul toplant›s›na
kat›lacak vekiller için vekaletname örne¤i,
toplant›ya girifl için ortakl›k paylar›n› gösterir
belgeleri hangi tarihe kadar ibraz edecekleri ve
2004 y›l› faaliyetlerine ait mali tablolar, yönetim
kurulu, ba¤›ms›z denetçi ve murak›p raporlar›n›n
hangi tarihte ve nerede, ortaklar›n incelemesine
haz›r bulundurulaca¤› hususlar›nda bilgilere yer
verilmifltir.
fiirketimizin nama yaz›l› hisse senetleri mevcut
olmad›¤›ndan ayr›ca bir davet flekli
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yap›lmamaktad›r. 2004 y›l›na iliflkin olarak yap›lan
genel kurulda pay sahipleri taraf›ndan herhangi
bir soru sorulmam›fl olup genel kurul gündemine
iliflkin yaz›l› öneriler verilmifltir. Verilen öneriler
genel kurul oyuna sunulmufl ve oy birli¤i ile
kabul edilmifltir.
fiirketimizin ana sözleflmesinin " yönetim
kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen"
maddesinde genel kurul seçiminden sonra
yönetim kurulunun ilk toplant›s›nda vazife
taksimi yap›lmas› öngörülmektedir. Buna göre
bölünme, önemli tutarda mal varl›¤› al›m›, sat›m›,
kiralanmas› vs.. önemli nitelikte kararlar yönetim
kurulunun yetkisine devredildi¤inden Türk Ticaret
Kanunu'nun amir hükümleri sakl› kalmak kayd›
ile ana sözleflmede bu ifllemlerin genel kurulun
karar› ile yap›lmas›na dair baflka bir hüküm
bulunmamaktad›r.
fiirketimiz gerekti¤inde ola¤an ve gerekti¤inde
ola¤anüstü olarak toplan›r. Yönetim Kurulumuz
ola¤an olarak hesap döneminin bitiminden
bafllayarak üç ay içerisinde ve an az y›lda bir kez
toplan›r. Yönetim Kurulumuzun ola¤anüstü
toplant›lar› flirket ifllerinin gerektirdi¤i hal ve
durumlarda yap›l›r. fiirketimizin genel kurul
toplant› tutanaklar› flirket merkezinde pay
sahiplerinin incelemesine aç›k tutulmaktad›r.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
fiirketimizin Genel Kurul Toplant›lar›nda temsil
edilen paylar›n birden fazla maliki bulundu¤u
takdirde; bunlar ancak bir temsilci arac›l›¤› ile
Sermaye Piyasas› Kanunun ve ilgili tebli¤
hükümlerine uygun olarak oy haklar›n›
kullanabilirler. Ancak toplant›ya kat›lanlar›n
sahip olduklar› veya temsil ettikleri sermayenin
1/10'una sahip olanlar› veya temsilcileri
taraf›ndan istenildi¤i takdirde gizli oylama
yap›labilir.

6. Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m
Zaman›
fiirketimizin kamuya aç›klanm›fl bir kar da¤›t›m
politikas› bulunmamakla beraber y›llar itibariyle
tutarl› olarak uygulanmakta olan bir politikas›

mevcuttur. Safi kar, hesap y›l› içerisinde elde
edilen gelirlerden, bilcümle giderler ,
amortismanlar, karfl›l›klar , prim ve ikramiye gibi
flirketçe ödenmesi zorunlu paralar ile ,
mukavelenameye , ilama ve kanun emrine
istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
düflüldükten sonra kalan miktard›r. Bilançoda
görülen safi kar s›ras› ile afla¤›da gösterilen
flekilde da¤›t›l›r.
A- %5 kanuni yedek akçe (T.T.K. madde 466/1)
B- fiirket tüzel kiflili¤i taraf›ndan ödenmesi
zorunlu vergiler ayr›l›r.
C- Kalandan sermaye piyasas› kurulunca
saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayr›l›r.
D- Safi kardan A,B,C bentlerinde belirtilen
mebla¤lar düflüldükten sonra kalan k›sm› Umumi
Heyet k›smen veya tamamen ikinci temettü
hissesi olarak da¤›t›lmaya, dönem sonu kar›
olarak bilançoda b›rakmaya, kanuni ve ihtiyari
yedek akçelere ilave etmeye, fevkalade yedek
akçe olarak ay›rmaya, mevzuat›n izin verdi¤i di¤er
konulara tahsis etmeye yetkilidir. (T.T.K. 466/3)
E- Yasa hükmü ile ayr›lmas› gereken yedek akçeler
ile ana sözleflmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü ayr›lmad›kça baflka yedek akçe
ayr›lmas›na, ertesi y›la kar aktar›lmas›na, yönetim
kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iflçilere
kardan pay da¤›t›lmas›na karar verilemez.
Da¤t›lmas›na karar verilen kar paylar›n›n
da¤›t›lmas› zaman› ve fleklini Sermaye Piyasas›
Kanunu ve ilgili tebli¤ hükümleri çerçevesinde
Genel Kurul tesbit eder. Genel Kurul bu yetkisini
da¤›tma karar›n›n al›nd›¤› y›l içerisinde yerine
getirmek flart›yla idare meclisine b›rakabilir. Bu
esas mukavelename hükümlerine uygun olarak
da¤›t›lan kar paylar› geri al›namaz.

7. Paylar›n Devri
fiirketimizin sermayesini temsil eden hisse
senetlerinin tamam› hamiline yaz›l› hisse
senetlerinden oluflmakta olup paylar›n devri
hususunda ana sözleflmede k›s›tlay›c› hükümler
bulunmamaktad›r.
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BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA
VE fiEFFAFLIK
8. fiirket Bilgilendirme Politikas›
Mevzuatla belirlenen hususlar d›fl›nda kamuya
aç›klanacak bilgilerle ilgili olarak bir bilgilendirme
politikas› oluflturulmam›flt›r. Mevzuat›n
aç›klanmas›n› zorunlu k›ld›¤› bilgiler yeterli ve
detayl› görüldü¤ünden dolay› bir bilgilendirme
politikas› oluflturulma yoluna gidilmemifltir.
9. Özel Durum Aç›klamalar›
Kamuyu Ayd›nlatma Esaslar› çerçevesinde özel
durum aç›klamalar›m›z›n tamam› yasal mevzuata
uygun olarak süresinde yap›lm›flt›r.
10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketimizin internet adresi" www.ddpack.com.tr"
dir. fiirketimizin internet sitesinin Yat›r›mc›
‹liflkileri Bölümü'nde SPK Kurumsal Yönetim
‹lkeleri II.bölüm madde 1.11.5 te say›lan
bilgilerden; y›ll›k faaliyet raporlar›na, dönemsel
mali tablo ve raporlara yer verilmektedir.
11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay
Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
fiirketimizin dönemsel mali tablolar› ve bu
tablolara iliflkin dipnot ve raporlar›nda sadece
karfl›l›kl› ifltirak iliflkilerinden ar›nd›r›lan ortakl›k
yap›s› (nihai gerçek kiflilere kadar gitmeden) yer
almakta olup bu raporlar ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas›nda ve flirketimizin internet
sitesinde kamuya aç›klanmaktad›r.
12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan
Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›
fiirketimizin internet sitesinde ve faaliyet
raporumuzda; flirketimizin faaliyetleri ile ilgili
Genel Müdür ve Yönetim kurulu üyelerinin listesi
yer almaktad›r.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
fiirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat
sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu
ayd›nlatma esaslar› çerçevesinde özel durum
aç›klamalar› yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bu

bilgilendirmeler faaliyet raporlar› ve bu raporlar›n
ayn› zamanda yay›nland›¤› internet sitemiz ile
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› arac›l›¤› ile
yap›lmaktad›r.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
fiirketimiz çeflitli kademedeki personelin
yönetime kat›lmas› amac›yla departman baz›nda
temsil edinilen, her ay düzenli olarak departman
müdürleri ile üst düzey yöneticilerin kat›ld›¤›
icra kurulu toplant›lar› yapmakta ve bu
toplant›larda ilgili konular hakk›nda görüfl al›fl
veriflinde bulunulmaktad›r. Al›nan kararlar
departmanlar taraf›ndan uygulanmaktad›r.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
fiirketimiz tüm faaliyetlerinde ifl sa¤l›¤› ve
güvenli¤ine önem vermektedir. Personel al›m›
ile ilgili kriterler ihtiyaç durumuna göre
belirlenerek, yaz›l› hale getirilir ve personel
al›mlar›nda bu kriterlere uyulmas›
sa¤lanmaktad›r.
‹fle al›nan personel için ifl bafl› ve flirketi tan›t›c›
e¤itimler düzenlenmekte, çal›flaca¤› konum
gere¤ince almas› gereken e¤itimler planlanarak
her çal›flan için e¤itim ihtiyac› belirlenmektedir.
Bu belirlenen e¤itim ihtiyaçlar› dikkate al›narak
y›ll›k olarak çal›flanlar›n bilgi ve becerileri ile
kiflisel geliflimlerini art›rmaya yönelik e¤itim
planlar› yap›lmakta ve uygulanmaktad›r. fiirket
çal›flanlar›n›n görev tan›mlar› yaz›l› olarak
belirlenmekte ve çal›flanlara da¤›t›lmaktad›r.
fiirket çal›flanlar›n›n görev tan›mlar› yaz›l› olarak
belirlenmifl ve verimlili¤i art›r›c› ve çal›flma
koflullar›nda iyilefltirme sa¤lay›c› önlemler
al›nmaya devam edilmektedir

16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler
Hakk›nda Bilgiler
fiirketimiz gereksinim ve taleplerini karfl›lamak
amac›yla müflterileri ile çok yönlü iletiflim
içerisindedir. Sat›fl uzmanlar›m›z taraf›ndan
müflteri ziyaretleri yap›lmakta, müflteriden gelen
tüm istek ve uyar›lar dikkate al›nmaktad›r.
Ürünle ilgili sözlü yada yaz›l› olarak gelen tüm
uyar›lar için araflt›rma yap›lmakta ve araflt›rma
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sonucu yaz›l› olarak müflteriye iletilmektedir.
Üretimden kaynakl› kalite yetersizli¤i tespit
edildi¤i takdirde derhal telafi edilmektedir.
Müflteriden gelen flikayetler, periyodik olarak
düzenlenen toplant›larla üretimde çal›flan tüm
personele aktar›lmaktad›r. fiirketimiz müflteri
memnuniyeti odakl› çal›flmay› ilke edinmifltir.
Ayn› flekilde tedarikçilerimizle de sürekli ba¤lant›
içerisinde çal›flmaktay›z. Tespit etti¤imiz tüm
hatalar için an›nda tedarikçi ile ba¤lant›ya
geçilmekte ve çözüm üretmek amac›yla birlikte
çal›fl›lmaktad›r.
Tedarikçilerimiz için y›ll›k de¤erlendirmeler
yap›lmakta ve bu de¤erlendirme sonuçlar›
kendilerine iletilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk
fiirketimizde çevre yürütmeli¤ine uygun üretim
yap›lmaktad›r. At›k ka¤›t ve kartonlar flirket
tesislerimizde toplan›p, geri dönüflüm tesislerine
gönderilmektedir. fiirket gerekli emisyon
ölçümlerini yapt›rarak çevre kirlili¤inin en aza
indirilmesini amaçlamaktad›r. Her y›l iflçi sa¤l›¤›
ve ifl güvenli¤i bak›m›ndan, fabrika binas›n›n
içinde ve d›fl›nda gürültü ölçümü yap›lmaktad›r.
Kat› at›klar›m›z planl› olarak yerel yönetim
taraf›ndan toplanmaktad›r. S›v› at›klar›m›z
güvenli bir flekilde toplanarak kontrollü ve planl›
olarak geri kazan›m ve ber taraf tesislerine
gönderilmektedir.
fiirketimizde evsel at›k sular biyolojik ar›tma
sistemimizde ar›t›lmakta ve mevzuatlar›n
öngördü¤ü standartlar çerçevesinde al›c› ortama
deflarj edilmektedir. Çevre dostu do¤algaz
faaliyetleri fabrikam›z›n bulundu¤u, Had›mköy
bölgesinde sürdürülmekte olup, flirketimiz
taraf›ndan da do¤algaza geçifl ifllemleri
bafllat›lm›flt›r.
Bugüne kadar çevreye verilen zararlardan dolay›
flirketimiz alayhine aç›lm›fl bir dava
bulunmaktad›r. 2006 y›l› hedefimiz birleflme
öncesi her iki firman›n da sahip oldu¤u ISO9001
Kalite Yönetim Sistemi belgesini yeniden
almakt›r. Bu konuda çal›flmalar›m›z h›zla devam
etmektedir. Ayr›ca efl zamanl› olarak HACCP

uygulamalar›n› da kapsayan BRC/IOP (British
Retail Consortium-Food Packaging and Other
Packaging Materials) G›da Ambalaj› ve Di¤er
Ambalaj Malzemeleri standard›na göre
akreditasyon belgesini almak için çal›flmalar›m›z
devam etmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve
Ba¤›ms›z Üyeler
fiirket yönetim kurulu afla¤›daki isimlerden
oluflmaktad›r:

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
fiirketin ana sözleflmesinde yönetim kurulu
ADI, SOYADI
Oktay DURAN
Dikran Mihran ACEMYAN
Cahit PAKSOY
Erdem TÜRKYILMAZ
Dikran ACEMYAN
Ali Can DURAN

ÜNVANI
Yönetim Kurulu Baflkan›
Yönetim Kurulu Baflkan Yard.
ve Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir
düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut
yönetim kurulu üyelerimiz SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve
3.1.5 maddelerinde yer alan ilkelerle
örtüflmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan
yönetim kurulu üyemiz bulunmamaktad›r.

20.fiirketin Misyon, Vizyon ve Stratejik
Hedefleri
M‹SYONUMUZ (Varolufl Nedenimiz)
Kalite, güven ve sayg›nl›k ilkeleri ile bugüne kadar
süregelen ifl hayat›m›zda, ayn› ilkelerine ba¤l›
kalarak, karton ambalaj üretiminde "önce müflteri
memnuniyeti" ilkesiyle çal›flan, dinamik ve lider
bir flirket olmakt›r.
V‹ZYONUMUZ (Ulaflmak ‹stedi¤imiz Yer)
DURAN DO⁄AN markas›n› iç ve d›fl pazarlarda
aran›r konuma getirmek ve uluslararas› lider
meslektafllar aras›nda yer almakt›r.

21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
fiirketimiz Denetim Komitesi ve Murak›plar›
taraf›ndan; yap›lan ifllemler ve faaliyetlerin gerek
yasal mevzuata gerekse de flirket politikalar›na
uygunlu¤u hususunda ilgili denetimler
yap›lmaktad›r. Ayr›ca risk yönetim

DURAN DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹ A.fi.

25

FAAL‹YET RAPORU’05

DO⁄AN
DURAN

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

mekanizmas›n›n oluflturulmas› ile iç kontrol
mekanizmas›n›n revize çal›flmalar› devam
etmektedir ‹ç kontrol sistemimizin denetlenmesi
ile ilgili olarak ISO 9001 VE BRC/IOP KAL‹TE
BELGELER‹ için ba¤›ms›z d›fl denetçiler
taraf›ndan denetimler yap›lacakt›r. Bu denetimler
sonucu üst yönetime bildirilecek uygunsuzluklar›
gidermek için çözüm politikalar› gelifltirmeyi
hedeflemekteyiz. Ayr›ca çok yönlü iletiflimle
bildirilen problemlerin çözüm yollar› aranmakta
ve gerekli uygulanmalar gerçeklefltirilmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin
Yetki ve Sorumluluklar›
fiirketimizin ana sözleflmesinde yönetim
kurulunun vazife ve selahiyetleri hakk›nda
hükümler mevcuttur.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
fiirket ana sözleflmesine göre; Yönetim Kurulu
toplant›lar› gerek görüldükçe her zaman
yap›labilece¤i gibi en az ayda bir yap›lma
mecburiyeti bulunmaktad›r. fiirketimizin Yönetim
Kurulu en az 5 üyenin kat›l›m› ile toplan›r.Al›nan
kararlar toplant›ya kat›lanlar›n oy birli¤iyle al›n›r.
24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet
Yasa¤›
fiirketimizin ana sözleflmesinde yönetim kurulu
üyeleri için dönem içinde flirketle ifllem yapma
ve rekabet yasa¤› ile ilgili düzenlemeler mevcut
olmay›p Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmaktad›r. fiirketimizin genel kurulunda
verilen önergeler sonucunda Yönetim Kurulu
Üyelerine TTK n›n 334 ve 335 maddelerinde
say›lan yetkiler yönetim kurulu üyelerine
verilmifltir.
25. Etik Kurallar
fiirket yönetim kurulu taraf›ndan flirket ve
çal›flanlar› için tan›mlanm›fl ve gerek çal›flanlara
ve kamuya aç›klanm›fl etik kurallarla ilgili
düzenlemeler bulunmamaktad›r. Bununla birlikte
çal›flanlar için görev tan›mlar› oluflturulmufl ve
çal›flma hayat›nda kabul görmüfl prensipler
do¤rultusunda söz ve davran›fllar›nda yasalara,
ahlaki ve ticari etik de¤erlere, örf ve adetlere,
çevreye sayg›l› hareket etmeleri için gerekli telkin
ve gayretler gösterilmektedir.
26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan
Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim kurulumuzca henüz oluflturulmufl bir
denetim komitesi olmamakla birlikte , En az ayda

bir kez yapm›fl olduklar› toplant›larda , flirket
faaliyetleri ile ilgili görüfl alarak, ifl ak›fl›n›
yönlendirmektedirler:. Ayr›ca, Kurumsal yönetim
komitesi ve baflkaca komiteler henüz
oluflturulmam›flt›r..

27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerine sa¤lanacak hak,
menfaat ve ücretlerin belirlenmesinde
performansa dayal› bir ödüllendirme
uygulanmamaktad›r. ‹dare meclisine verilecek
her çeflit ücret, umumi heyet taraf›ndan tesbit
olunur. Umumi heyet bu ücreti toplant› günlerini
gö zönünde bulundurarak tesbit edebilece¤i gibi
hesap y›l› safi kar›ndan belli bir oranda verilmesi
fleklinde de tesbit edebilir. Ancak yasa hükmü
ile ayr›lmas› gereken yedek akçeler ile esas
sözleflmede pay sahipleri için belirlenen birinci
temettü ayr›lmad›kça Yönetim Kurulu üyelerine
kardan pay verilemez.

KAL‹TE POL‹T‹KAMIZ

Geliflen teknolojiyi ve insan gücünü en iyi flekilde
kullanarak, kaliteli ürünleri, zaman›nda ve rekabetçi
fiyatlarla sunarak, müflteri memnuniyetini sa¤lamak
kalite politikam›zd›r. Firmam›z ISO 9001:2000'i "Kalite
Yönetim Sistemi Modeli" olarak benimsemifltir.
Firmam›zda her çal›flan kalite standartlar›n›n
uygulanmas›nda kritik rol oynamaktad›r. Tüm
departmanlar›m›z çal›flmalar›nda, müflteri odakl›
yönetim prensibini benimsemifltir. G›da ambalaj›
üretimde kulland›¤›m›z tüm hammaddeler "g›daya
uygunluk" sertifikal›d›r. G›da ambalaj› üretimiyle ilgili
bütün yasal düzenlemeleri takip edip, uygulamaktay›z.
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Tablolara ‹liflkin
Notlar
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B‹LANÇO (YTL)

Dipnot
Referanslar›

Ba¤›ms›z Denetim'den
Geçmifl
Geçmifl
31.12.2005
31.12.2004

VARLIKLAR
Cari / Dönen Varl›klar
Haz›r De¤erler
Menkul K›ymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Canl› Varl›klar (net)
Stoklar (net)
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmelerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar
Cari Olmayan / Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Finansal Varl›klar (net)
Pozitif/Negatif fierefiye (net)
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)
Maddi Varl›klar (net)
Maddi Olmayan Varl›klar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari Olmayan/Duran Varl›klar

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

TOPLAM VARLIKLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar› (net)
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liflkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Devam Eden ‹nflaat Sözleflmeleri Hakedifl Bedelleri (net)
Borç Karfl›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar (net)
Di¤er Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
‹liflkili Taraflara Borçlar (net)
Al›nan Avanslar
Borç Karfl›l›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR
ÖZ SERMAYE
Sermaye
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
Hiss Senedi ‹ptal Kârlar›
Yeniden De¤erleme Fonu
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
Birikmifl Kârlar, Zararlar ve Yasal Yedekler
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Ola¤anüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Ekle. ‹flt. Hisseleri ve Gayrimenkul Sat›fl Kazançlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Net Dönem Kâr›/Zarar›
Geçmifl Y›llar Kâr/Zararlar›
TOPLAM ÖZ SERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

6
6
8
15
7
9
21
13
23
14
15
6
8
7
9
21
23
14
15
24
25
25
26

27

28

15,671,012

9,972,159

126,295
129
8,079,716
0
43,920
858,575
0
4,901,399
0
0
1,660,978
34,572,279
141,789
0
0
0
0
0
0
26,685,463
7,154,153
590,874
0

174,107
0
5,681,545
0
0
83,462
0
3,306,523
0
0
726,522
7,970,467
1,583
0
0
0
0
0
0
4,713,268
3,255,616
0
0

50,243,291

17,942,626

34,551,714
23,009,179
0
1,780,796
0
7,230,143
388,690
729,181
0
253,758
0
1,159,967
6,807,246
1,754,921
3,497,844
0
1,015,713
97,794
0
440,974
0
0
5
8,884,326
6,630,315
0
11,091,870
1,278
0
0
0
11,090,592
1,611,092
56,767
0
1,554,325
0
0
0
(1,093,315)
(9,355,636)
50,243,291

10,513,619
3,718,189
0
102,134
4,566,673
7
0
816,555
0
396,580
0
913,482
2,547,242
1,998,794
0
0
0
0
0
277,083
271,365
0
250
4,881,515
4,000,000
(450,000)
9,963,602
1,278
0
0
0
9,962,324
166,831
10,416
0
156,415
0
0
0
0
(8,798,918)
17,942,626
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GEL‹R TABLOSU (YTL)

Ba¤›ms›z Denetim'den Geçmifl
Dipnot
Referans
ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›fllar
Sat›fl ‹ndirimleri (-)
Sat›fl Gelirleri (net)
Sat›fllar›n Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂRI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)

31.12.2005

31.12.2004

36
37

0
36.057.926
(418.792)
35,639,134
(31,780,497)
0
3,858,637
(5,463,023)

0
0
0
0
0
0
0
0

NET ESAS FAAL‹YET KÂRI/ZARARI
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman (Giderleri (-)

38
38
39

(1,604,386)
4,464,158
(1,827,835)
(2,987,527)

0
0
0
0

FAAL‹YET KÂRI/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar›

40

(1,955,590)
0

0
0

ANA ORTAKLIK DIfiI KÂR/ZARAR

24

36

0

41

(1,955,554)
862,239

0
0

(1,093,315)

0

(0,16)

0

36
36
36
36

VERG‹ ÖNCES‹ KÂR/ZARAR
Vergiler
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI
H‹SSE BAfiINA KAZANÇ

42

DURAN DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹ A.fi.

BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹fi
KONSOL‹DE ÖZKAYNAK DE⁄‹fi‹M TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe (YTL) Yeni Türk Liras› olarak ifade edilmifltir.)

Sermaye
31/12/04
3.550.000
Transfer
Birleflme Etkisi
Sermaye Art›fl›
3.080.315
Temettü
Dönem Kâr› (Zarar›)
31/12/05
6.630.315

Emisyon
Primi

Sermaye
Yedekleri

Birikmifl
Kâr/Zarar

9.963.602

Net
Dönem
Kâr/Zarar

Geçmifl Y›l
Kâr/Zarar

Özkaynak
Toplam›

-8.798.918
-461,160
-95.558

4.881.515

1.128.268

166.831
461.160
983.101

11.091.870

1.611.092

1.093.315
1.093.315 -9.355.636
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8.884.326

29

FAAL‹YET RAPORU’05

DO⁄AN
DURAN

Konsolide Mali Tablolar ve Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Notlar

DURAN DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹ A.fi.

BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹fi
KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOSU
(Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras›)

Cari Dönem 31/12/05

A) ESAS FAAL‹YETLERDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
Net Dönem Kâr›
Düzeltmeler:
Amortisman (+)
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›ndaki Art›fl (+)
Alacak Senetleri Reeskont Tutar› (+)
Cari Dönem fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› (+)
Stok De¤er Düflüfl Karfl›l›¤›
Konusu Kalmayan fiüpheli Alacak Karfl›l›¤› (-)
Borç Senetleri Prekontu (-)
Kur Farklar›ndan Do¤an Zarar (+)
Menkul K›ymet Veya Uzun Vadeli Yat›r›mlardan Elde Edilen Kazançlar (-)
‹flletme Sermayesinde De¤iflikler Öncesi Faaliyet Kâr› (+)
Ticari ‹fllemlerdeki ve Di¤er Alacaklardaki Art›fl (-)
Stoklarda Art›fl(-)
Canl› Varl›klar Azal›fl› (+)
Al›m Sat›m amaçl› Menkul K›ymetlerdeki Art›fl (-)
Ticari Borçlardaki Art›fl (+)
Esas Faaliyet ile ‹lgili Oluflan Nakit (+)
Di¤er K›sa Vadeli Borçlardaki Art›fl (+)
Sermaye Art›r›m› (+)
‹flletme Sermayesinde Di¤er Art›fllar/Azal›fllar (+) / (-)
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit

-1.093.315
4.052.500
141.932
-2.664
427.718
-150.823

3.375.348
-4.452.488
-1.594.876

3.830.014
155.566
3.080.315
-14.586.358
-10.192.479

B) YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMI
Mali Duran Varl›k Al›mlar› Neti (-)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl›k Al›mlar› (-)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl›k Ç›k›fllar› Net De¤eri(+)
Tahsil Edilen Faizler (+)
Tahsil Edilen Temettüler (+)
Yat›r›m Faaliyetlerinde Kullan›lan Nakit

-11.170.425
2.588.107

-8.582.318

C) F‹NANSMAN FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNALANAN NAK‹T AKIMLARI
Hisse Senedi ‹hraçlar› Nedeniyle Oluflan Nakit Giriflleri (+)
K›sa Vadeli Mali Borçlardaki Azal›fl (-)
Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Azal›fl (-)
Ödenen Temettüler (-)
K›sa Vadeli Mali Borçlardaki De¤iflim
Finansman Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Art›fl

20.969.652
-2.242.667
18.726.985
-47.812

DÖNEM BAfiI NAK‹T DE⁄ERLER

174.107

DÖNEM SONU KASA VE BANKALAR

126.295
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DURAN DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
31.12.2005 TAR‹HL‹ KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N
D‹PNOTLAR
(Para Birimi- Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› – YTL)

1. fi‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Duran-Do¤an Bas›m ve Ambalaj Sanayi A.fi. (fiirket)
1975 y›l›nda Türkiye’de kurulmufl olup faaliyet
konusu; her türlü ambalaj üretimi için rulo ve
tabaka halinde ka¤›t, karton, her türlü plastik
malzemeler alüminyum, metal, teneke v.b.
malzemeler üzerine bask›, keski, yap›flt›rma ve
lamine ifllerinin yap›lmas›, sat›fl›, yurtiçi ve
yurtd›fl›ndan al›m› ve sat›fl› ve mukavelesinde yaz›l›
olan di¤er iflleri yapmakt›r. fiirket, Sermaye Piyasas›
Kurulu’na (SPK) kay›tl› olup Mart 2005‘te
hisselerinin %26,41‘i ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›'na kote edilmifltir.

fiirketin en büyük ortaklar› Y›ld›z Holding A.fi. (%
18,64) ve Dikran Mihran Acemyan’d›r (%16,12).
2005 y›l›nda fiirket’in ortalama personel say›s› 289
kiflidir. (2004: 213 )
fiirket’in ticari sicile kay›tl› adresi; (ana merkezi)
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, ‹stasyon
Mahallesi, Mustafa ‹nan Cad. No:41 Had›mköy /
‹STANBUL olup, di¤er bir üretim yerinin adresi
Firuzköy, Ba¤lariçi Cad. No:30 Avc›lar/
‹STANBUL‘dur.

2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR
2.01. Uygulanan Muhasebe Standartlar›
fiirket muhasebe kay›tlar›n› ve yasal mali tablolar›n›
Yeni Türk Liras› cinsinden, Türk Ticaret Kanunu’na,
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun yay›nlam›fl oldu¤u
tebli¤lere ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak
haz›rlamaktad›r.
Bu mali tablolar tarihi maliyet esas›na göre tutulan
yasal kay›tlar›n, Yeni Türk Liras›'n›n genel sat›n
alma gücüyle yeniden düzeltilmesini de kapsayan
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› ve
Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi
Aç›klamalar›n› da içeren Sermaye Piyasas› Kurulu
Standartlar›na (SPK) uygunluk aç›s›ndan gerekli
düzeltme ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak
düzenlenmifltir.
27.04.2004 tarih 79 nolu ‹MKB Bülteni çerçevesinde,
Seri: XI, No: 20, Seri: XI, No: 21 ve Seri: XI, No: 25
say›l› Tebli¤ler ile Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤’in
Geçici 1’inci maddesi ile kabul edilen Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar› düzenlemeleri
kapsam›nda, sözkonusu düzenlemelerin ilk
uygulama y›l› olmas› nedeniyle, 2005 y›l›nda
düzenlenecek mali tablolar›n karfl›laflt›rmal› olarak
sunulmas›na gerek bulunmamaktad›r.
2.02. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali
Tablolar›n Düzeltilmesi
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK), 15 Kas›m 2003
tarihli Seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasas›nda
Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”i (Tebli¤)
1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara
mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü¤e
girmifltir. Tebli¤’e göre dileyen iflletmeler, 31 Aral›k

2003 tarihinde veya daha sonra sona eren y›ll›k
veya ara hesap döneminden bafllamak üzere, bu
Tebli¤ hükümlerini uygulamaya bafllayabilirler.
Bunun yan›s›ra, Tebli¤’in Otuz dördüncü K›s›m Muhtelif Hükümler Ek Madde 1, mali tablo ve
raporlar›n zorunlu olarak bu Tebli¤ hükümlerince
düzenlenece¤i ilk hesap döneminin bafl›na kadar
geçen süre zarf›nda, mali tablo ve raporlar›n
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na
(UFRS) göre düzenlenmesinin ve kamuya
aç›klanmas›n›n Tebli¤’de öngörülen düzenleme ve
ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde
oldu¤unu belirtmektedir.
Yeni Türk Liras›n›n 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle
al›m gücünde oluflan de¤iflim sonucunda mali
tablolardaki enflasyon etkilerinin giderilmesi,
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK), 15 Kas›m 2003
tarihli Seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasas›nda
Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”ine
dayanmaktad›r. Tebli¤’e göre hiperenflasyonist bir
ekonomiye ait para birimiyle haz›rlanan mali
tablolar, bilanço tarihinde geçerli olan al›m
gücünde, geçmifl raporlama dönemlerine ait
rakamlar da yine son bilanço tarihinde geçerli
endeksle düzeltilmek suretiyle ifade edilmelidir.
Y›ll›k bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakam›n›n
ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap
döneminin bafl›ndaki fiyat endeksi rakam›n›n iki
kat›n› aflmas› ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki
fiyat endeksi rakam›n›n, hesap döneminin bafl›na
göre %10 veya daha fazla bir oranda artmas› halinde
içinde bulunulan y›ll›k hesap döneminden itibaren
yüksek enflasyon dönemi bafllar. Yukar›da belirtilen
DURAN DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹ A.fi.
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süreden daha k›sa bir sürede fiyat endeksi
rakam›n›n iki kat›na ulaflmas› halinde de y›ll›k mali
tablo tarihi itibariyle yüksek enflasyon dönemi
bafllar.
Endeksleme ifllemi, Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E)
taraf›ndan aç›klanan ve ülke çap›nda geçerli olan
Toptan Eflya Fiyat Endeksi (TEFE)’nin esas al›nd›¤›
düzeltme katsay›lar› ile yap›lmaktad›r.
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 17.03.2005 tarih
11/367 nolu karar› ile yüksek enflasyon dönemi
2005 y›l› itibariyle sona ermifl olup 01.01.200531.12.2005 dönemi için ekli mali tablolar herhangi
bir düzeltme ifllemine tabi tutulmam›flt›r. Ekli mali
tablolardaki parasal olmayan k›ymetler 31.12.2004
tarihine kadar tafl›nm›fl de¤erleri üzerinden mali
tablolarda yer almaktad›r. 2005 y›l› için herhangi
bir düzeltme ifllemi yap›lmam›flt›r.
Yukar›da bahsi geçen düzeltme ile ilgili önemli
uygulamalar afla¤›daki gibidir:
• Hiperenflasyonist bir ekonominin para biriminde
haz›rlanm›fl mali tablolar, bilanço tarihinde geçerli
olan al›m gücünde, geçmifl raporlama dönemlerine
ait de¤erler ise, yine en son bilanço tarihine
endekslenerek ifade edilmektedir.
• Parasal varl›k ve borçlar, halihaz›rda, bilanço
tarihindeki parasal birim ile ifade edildi¤inden,
endekslenmemektedir.
• Parasal olmayan varl›k ve borçlar ile özsermaye
hesaplar›, ilgili ayl›k düzeltme katsay›lar›
kullan›larak endekslenmektedir. Maddi ve maddi
olmayan duran varl›k al›mlar› aktife girdi¤i y›l›n
ilgili ay›n›n düzeltme katsay›lar› ile
endekslenmektedir.
• Gelir tablosundaki tüm kalemler, ilgili ay›n
düzeltme katsay›lar› kullan›larak
endekslenmektedir.
• Önceki dönem mali tablolar›, en son bilanço
tarihindeki al›m gücüne getiren genel enflasyon
endeksi kullan›larak düzeltilmektedir.
• Enflasyonun net parasal pozisyon üzerindeki
etkisi, gelir tablosuna net parasal kazanç veya zarar
olarak dahil edilmifltir.
• Sermaye kalemlerinin düzeltiminden yeniden
de¤erlemeden dolay› oluflan sermayeye bedelsiz
ilavelerin etkileri iptal edilmifl ancak geçmifl y›l
karlar› ve benzeri kalemlerin etkileri yasal tarihinden
itibaren düzeltilmifltir.

2.03. Konsolidasyon Esaslar›
Ba¤l› Ortakl›klar, fiirket’in ya do¤rudan ve / veya
dolayl› olarak kendisine ait olan hisseler
neticesinde flirketlerdeki hisselerle ilgili oy
kullanma hakk›n›n % 50’den fazlas›n› kullanma
yetkisi kanal›yla; veya oy kullanma hakk›n›n %
50’den fazlas›n› kullanma yetkisine sahip
olmamakla birlikte mali ve iflletme politikalar›
üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle
mali ve iflletme politikalar›n› fiirket’in menfaatleri
do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip
oldu¤u flirketleri ifade eder.
Ba¤l› ortakl›¤›n bilanço ve gelir tablosu tam
konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide
edilmifl ve fiirket’in sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›¤›n
kay›tl› de¤eri ile özsermayesi karfl›l›kl› olarak
netlefltirilmifltir. Ayn› flekilde fiirket ile ba¤l› ortakl›k
aras›ndaki grup içi ifllemler ve bakiyeler
konsolidasyon s›ras›nda karfl›l›kl› olarak elimine
edilmifltir.
Az›nl›k haklar›, az›nl›k hissedarlar›n›n ba¤l›
ortakl›klar›n net aktiflerdeki ve dönem faaliyet
sonuçlar›ndaki pay›n› gösterir. Bu detaylar
konsolide bilanço ve gelir tablosunda ayr› olarak
gösterilir. Az›nl›k haklar›na ait zararlar ba¤l›
ortakl›klar›n hisselerine ait az›nl›k ç›karlar›ndan
fazla ise, az›nl›¤›n ba¤lay›c› yükümlülükleri olmad›¤›
takdirde az›nl›klara ait zararlar ço¤unlu¤un ç›karlar›
aleyhine sonuçlanabilir.
Konsolidasyona dahil edilen Dudo ‹thalat ve ‹hracat
Pazarlama A.fi.’ nin mali tablosunun ba¤›ms›z d›fl
denetimi taraf›m›zdan yap›lmam›flt›r.
Konsolide mali tablolarda, iktisap edilen
Toplulu¤un net varl›klar›n›n makul de¤erindeki
pay› ile sat›n alma fiyat› aras›ndaki fark› gösteren
pozitif flerefiye ve negatif flerefiye, 31 Aral›k 2004
tarihinden önce gerçekleflen sat›n almalara iliflkin
ise aktiflefltirilmifl ve do¤rusal amortisman yöntemi
kullan›larak faydal› ömrü üzerinden 31 Aral›k 2004
tarihine kadar pozitif flerefiye itfa pay› gider, negatif
flerefiye itfa pay› gelir yaz›lmak suretiyle gelir
tablosu ile iliflkilendirilir.
“‹flletme Birleflmeleri” çerçevesinde 31 Aral›k 2004
tarihinden sonra gerçekleflen sat›n almalardan
kaynaklanan pozitif flerefiye için amortisman
muhasebesi uygulanmamakta, hesaplanan pozitif
flerefiye gözden geçirilerek varsa de¤er düflüklü¤ü

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle fiirket'in ba¤l› ortakl›klar›n›n ve ifltiraklerinin detay› afla¤›daki gibidir:
fiirket ‹smi

Faaliyet Alan›

Sermayesi

DUDO ‹thalat
ve ‹hracat
Pazarlama A.fi.

Her türlü bask›l›
bask›s›z karton kutu,
kolinin yurtiçi ve yurtd›fl›
al›m› ve sat›m›

50.000.-

Do¤rudan
Dolayl›
‹fltirak Oran› (%) ‹fltirak Oran› (%)
99,92

0
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ayr›lmaktad›r. Yine ayn› tarihten sonra gerçekleflen
sat›n almalara iliflkin iktisap edilen tan›mlanabilir
varl›k ve borçlar›n makul de¤erinde Toplulu¤un
pay›n›n iktisap maliyetini aflmas›, di¤er bir ifadeyle
negatif flerefiye oluflmas› söz konusu ise bu tutar
olufltu¤u dönemde gelir olarak kaydedilmektedir.
Konsolidasyona tabi ba¤l› ortakl›k 2005 y›l›
içersinde kurulup ayn› y›l içersinde konsolidasyona
tabi oldu¤undan herhangi bir flerefiye
hesaplamas›na tabi tutulmam›flt›r.
2.04. Karfl›laflt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem
Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi
Gerekti¤i durumlarda cari dönem mali
tablolar›ndaki s›n›fland›rma de¤ifliklikleri, tutarl›
olmas› aç›s›ndan önceki dönem mali tablolar›na
da uygulan›r.
2.05. Netlefltirme / Mahsup
Mali tablolarda yer alan finansal varl›klar ve
yükümlülükler, ilgili de¤erleri netlefltirmeye izin
veren yasal bir yetkinin olmas› ve de¤erlerin net
olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olmas›
ya da varl›¤›n gerçekleflmesi ile borcun yerine
getirilmesinin ayn› anda olmas› durumunda mali
tablolarda net de¤erleri üzerinden
gösterilmektedirler.

3. UYGULANAN DE⁄ERLEME
‹LKELER‹/MUHASEBE
POL‹T‹KALARI
3.01. Has›lat
Gelir, mal ve hizmet sat›fllar›n›n tahakkuk etmifl
de¤erlerini içerir. Sat›fllardan gelirler, sahiplikten
kaynaklanan önemli risk ve faydalar›n al›c›ya
transfer edilmesi suretiyle mali tablolara dahil
edilir. Sat›fllarda önemli riskler ve faydalar mallar
al›c›ya teslim edildi¤inde ya da yasal sahiplik al›c›ya
geçti¤inde devredilir. Net sat›fllar, teslim edilmifl
mallar›n tahakkuk etmifl bedelinin, sat›fl
iadelerinden ve sat›fl iskontolar›ndan ar›nd›r›lm›fl
halidir. Sat›fllar›n içerisinde önemli bir finansman
maliyeti bulunmas› durumunda, makul bedel
gelecekte oluflacak tahsilatlar›n, finansman maliyeti
içerisinde yer alan gizli faiz oran› ile indirgenmesi
ile tespit edilir. Gerçek de¤erleri ile nominal
de¤erleri aras›ndaki fark tahakkuk esas›na göre faiz
geliri olarak de¤erlendirilir.
3.02. Stoklar
Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleflebilir
de¤erin düflük olan›yla mali tablolara yans›t›l›r.
Maliyet A¤›rl›kl› ortalama metodu ile
hesaplanmaktad›r. Stoklar borçlanma maliyetlerini
içermez. Net gerçekleflebilir de¤er sat›fl fiyat›ndan
stoklar› sat›fla haz›r hale getirebilmek için yap›lan

giderlerle pazarlama ve sat›fl giderleri düflüldükten
sonraki de¤erdir.
3.03. Maddi Varl›klar
Maddi varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce sat›n
al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle
enflasyonun etkilerine göre düzeltilmifl maliyet
de¤erlerinden ve 2005 y›l›nda al›nan kalemler için
sat›n al›m maliyet de¤erlerinden birikmifl
amortisman ve kal›c› de¤er kay›plar› düflülerek
yans›t›l›r.
Sabit k›ymetlerin sat›fl› dolay›s›yla oluflan kar ve
zararlar net defter de¤erleriyle sat›fl fiyat›n›n
karfl›laflt›r›lmas› sonucunda belirlenir ve faaliyet
kar›na dahil edilir. Bak›m ve onar›m giderleri
gerçekleflti¤i tarihte gider yaz›l›r. E¤er bak›m ve
onar›m gideri ilgili aktifte geniflleme veya gözle
görünür bir geliflme sa¤l›yorsa aktiflefltirilir.
Amortisman, normal amortisman metodu ile, her bir aktifin
maliyetini iz bedel de¤erine getirmek üzere ekonomik ömürler
esas al›narak afla¤›daki oranlara göre hesaplanmaktad›r.

CINSI
Binalar
Makine ve Tesisler
Döfleme ve Demirbafllar
Nakil Vas›talar›

31.12.2005
ORAN (%)

31.12.2004
ORAN (%)

2,5
10
20
20

2,5
10
20
20

3.04. Maddi Olmayan Varl›klar
Maddi olmayan varl›klar, 1 Ocak 2005 tarihinden
önce sat›n al›nan kalemler için 31 Aral›k 2004 tarihi
itibariyle enflasyonun etkilerine göre düzeltilmifl
maliyet de¤erlerinden ve 2005 y›l›nda al›nan
kalemler için sat›n al›m maliyet de¤erlerinden
birikmifl amortisman ve kal›c› de¤er kay›plar›
düflülerek yans›t›l›r.
Maddi olmayan duran varl›klar haklar; özel maliyet
ve maddi olmayan di¤er duran varl›klar›
içermektedir.
Maddi olmayan duran varl›klar maliyetten itfa ve
tükenme paylar›n›n düflülmesiyle ifade edilir. ‹tfa
ve tükenme paylar› befl y›l ile on y›ll›k sürelerde
normal amortisman yöntemiyle hesaplanmaktad›r.
3.05. Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü
Maddi duran varl›klar ile maddi olmayan duran
varl›klar› da içeren di¤er duran varl›klar›n kay›tl›
de¤erlerinin herhangi bir olay ve de¤ifliklik
sonucunda geri kazan›m tutarlar›n›n alt›nda kal›p
kalmad›¤› incelenir. Net sat›fl fiyat› ile kullan›m
de¤erinin yüksek olan› olarak belirlenen geri
kazan›m tutar›n›n, kay›tl› de¤erin alt›nda kalmas›
durumunda, kay›tl› de¤eri geri kazan›m tutar›na
getirecek de¤er düflüklü¤ü mali tablolara dahil
edilir.
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3.06. Borçlanma Maliyetleri
Borçlanma giderleri genel olarak olufltuklar› tarihte
giderlefltirilmektedirler. Borçlanma giderleri, bir
varl›¤›n elde edilmesiyle, yap›m›yla veya üretimiyle
do¤rudan iliflkilendirilebiliyor ise
aktiflefltirilmektedirler. Borçlanma giderlerinin
aktiflefltirilmesi, ilgili varl›¤›n kullan›ma haz›r olma
süreci devam etti¤i ve masraflar ile borçlanma
giderleri gerçekleflti¤i zaman bafllamaktad›r.
Borçlanma giderleri, varl›klar›n amaçlanan
kullan›ma haz›r oluncaya kadar
aktiflefltirilmektedirler. Borçlanma giderleri, faiz
giderleri ve borçlanma ile ilgili di¤er maliyetleri
içermektedir.
3.07. Finansal Araçlar
Finansal varl›klar ilk kay›t tarihinde ifllem tarihi
esas›na göre kay›tl› de¤erleri ile
muhasebelefltirilirler. ‹lk kay›t tarihinden sonraki
raporlama dönemlerinde, Toplulu¤un vade sonuna
kadar elinde tutma niyet ve gücü olan finansal
varl›klar, iskonto edilmifl maliyet de¤erleri
üzerinden de¤er düflüklü¤ü dikkate al›narak
de¤erlenirler. Vadeye kadar elde tutulacak finansal
varl›klar haricinde kalan al›m sat›m amaçl› finansal
varl›klar ve sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak
s›n›flan›r ve bilanço tarihindeki rayiç de¤erleri ile
de¤erlendirilirler. Al›m sat›m amaçl› finansal
varl›klardan kaynaklanan gerçekleflmemifl kar ve
zararlar dönem kar zarar›nda muhasebelefltirilir.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan kaynaklanan
gerçekleflmemifl kar 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 kar/ zarar dönem kar
zarar›na intikal ettirilir.
1 Ocak 2005 tarihinden önce elde edilen ve 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,
31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle düzeltilmifl de¤erleri
ile 1 Ocak 2005 tarihinden sonra elde edilen
sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ise elde etme
de¤erleri ile ekli konsolide mali tablolarda
gösterilmifltir.

faiz oran› ile iskonto edilmifl net gerçekleflebilir
de¤erlerinden olas› flüpheli alacaklara iliflkin
karfl›l›klar›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir.
fiüpheli alacaklara iliflkin karfl›l›klar, Topluluk
Yönetimi’nce tahsil edilemeyen alacaklar›n tutar›,
al›nan teminatlar, geçmifl tecrübeler ›fl›¤›nda ve
mevcut ekonomik koflullar gözönünde
bulundurularak ayr›lmaktad›r. Tahsil edilemeyecek
alacaklar, tahsil edilemeyecekleri anlafl›ld›¤› y›lda
zarar kaydedilmektedir.
Kullan›lan krediler
Kullan›lan krediler, kullan›ld›klar› tarihte geçerli
olan faiz oranlar›na tabidir. Banka kredileri elde
edilen nakit tutar›ndan muhasebelefltirilirler.
Finansman giderleri tahakkuk esas›na göre
muhasebelefltirilir ve olufltuklar› dönemde
ödenmeyen k›s›m bilançodaki kredi tutar›na eklenir.
Tahsilat riski
Toplulu¤un tahsilat riski esas olarak ticari
alacaklar›ndan do¤abilmektedir. Ticari alacaklar›n
tamam›na yak›n› müflterilerden olan alacaklardan
kaynaklanmaktad›r
Likidite riski
Topluluk genellikle k›sa vadeli finansal
enstrümanlar›n› nakde çevirerek; örne¤in
alacaklar›n› tahsil ederek, menkul k›ymetlerini
elden ç›kararak kendisine fon yaratmaktad›r. Bu
enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçe¤e uygun
de¤erleriyle kay›tlarda yer almaktad›r.
3.08. ‹flletme Birleflmeleri
31 Mart 2005 tarihi itibariyle, Türk Ticaret
Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi
Kanunu'nun 37, 38 ve 39'ncu maddeleri hükümleri
dairesinde, Do¤an Matbaac›l›k Ambalaj Sanayi ve
Ticaret A.fi. ve ifltirakimiz olan Duran Makina ‹malat
ve Ticaret A.fi., Duran Ofset Matbaac›l›k ve Ambalaj
Sanayi A.fi. taraf›ndan devral›narak Duran Ofset
Matbaac›l›k ve Ambalaj Sanayi A.fi. çat›s› alt›nda
birleflmifllerdir.
31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle iflletme
birleflmeleri kapsam›nda herhangi bir ifllemi
bulunmamaktad›r.

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

3.09. Kur De¤ifliminin Etkileri
fiirket, yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemleri ve
bakiyeleri YTL’ye çevirirken ifllem tarihinde geçerli
olan ilgili kurlar› esas almaktad›r. Bilançoda yer
alan yabanc› para birimi baz›ndaki parasal varl›klar
ve borçlar bilanço tarihindeki döviz kurlar›
kullan›larak YTL’ye çevrilmifltir. Yabanc› para
cinsinden olan ifllemlerin YTL’ye çevrilmesinden
veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden do¤an
kur fark› gider veya gelirleri ilgili dönemde gelir
tablosuna yans›t›lmaktad›r.

Ticari alacaklar
Ticari alacaklar, gerçekleflebilir de¤erleriyle, etkin

3.10. Hisse Bafl›na Kazanç / Kay›p
Hisse bafl›na kazanç (kay›p), dönem net

Afla¤›da her mali enstrüman›n gerçe¤e uygun
tahmini de¤erlerini belirlemede kullan›lan
yöntemler ve varsay›mlar belirtilmifltir.

DO⁄AN
DURAN

Konsolide Mali Tablolar ve Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Notlar

kar›n›n(zarar›n›n), dönem boyunca piyasada
bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama
say›s›na bölünmesi ile bulunmaktad›r.
3.11. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
fiirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme
gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda,
mali tablolara al›nan tutarlar› bu yeni duruma
uygun flekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço
tarihinden sonra ortaya ç›kan düzeltme
gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullan›c›lar›n›n
ekonomik kararlar›n› etkileyen hususlar olmalar›
halinde mali tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
3.12. Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve
fiarta Ba¤l› Varl›klar
Karfl›l›klar ancak ve ancak fiirket’in geçmiflten gelen
ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü
(yasal ya da yap›sal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle
iflletmeye ekonomik ç›kar sa¤layan kaynaklar›n
elden ç›kar›lma olas›l›¤› mevcutsa ve yükümlülü¤ün
tutar› güvenilir bir flekilde belirlenebiliyorsa
kay›tlara al›nmaktad›r. Paran›n zaman içindeki
de¤er kayb› önem kazand›¤›nda, karfl›l›klar ileride
oluflmas› muhtemel giderleri bugünkü piyasa
de¤erlerine getiren ve gereken durumlarda
yükümlülü¤e özel riskleri de içeren vergi öncesi bir
iskonto oran›yla indirgenmifl de¤eriyle
yans›t›lmaktad›r. ‹ndirgenmenin kullan›ld›¤›
durumlarda, karfl›l›klardaki zaman fark›ndan
kaynaklanan art›fl faiz gideri olarak kay›tlara
al›nmaktad›r. Karfl›l›k olarak mali tablolara al›nmas›
gerekli tutar›n belirlenmesinde, bilanço tarihi
itibariyle mevcut yükümlülü¤ün ifa edilmesi için
gerekli harcama tutar›n›n en gerçekçi tahmini esas
al›n›r. Bu tahmin yap›l›rken mevcut tüm riskler ve
belirsizlikler göz önünde bulundurulmal›d›r.
fiarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar mali tablolara
al›nmamakta ve mali tablo dipnotlar›nda
aç›klanmaktad›r. fiarta ba¤l› yükümlülük olarak
iflleme tabi tutulan kalemler için gelecekte
ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iflletmeden
ç›kma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi
durumunda, bu flarta ba¤l› yükümlülük, güvenilir
tahminin yap›lamad›¤› durumlar hariç, olas›l›ktaki
de¤iflikli¤in oldu¤u dönemin mali tablolar›nda
karfl›l›k olarak mali tablolara al›n›r.
3.13. Muhasebe Politikalar›, Muhasebe
Tahminlerinde De¤ifliklik ve Hatalar
Mali tablolar›n haz›rlanmas›nda ve sunulmas›nda,
kullan›lan ilkeler, esaslar, varsay›mlar ve kurallar,
SPK muhasebe standarlar› ve SPK’n›n Seri:XI, No:25
say›l› tebli¤indeki esaslara uygundur.
Gerekli olmas› veya flirketin mali durumu,
performans› veya nakit ak›mlar› üzerindeki
ifllemlerin ve olaylar›n etkilerinin mali tablolarda
daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu
do¤uracak nitelikte ise muhasebe politikalar›nda
de¤ifliklik yap›l›r. Muhasebe politikalar›nda yap›lan
de¤iflikliklerin önceki dönemleri etkilemesi

durumunda, söz konusu politika hep
kullan›mdaym›fl gibi mali tablolarda geriye dönük
olarak da uygulan›r.
Yap›lan politika de¤iflikli¤inin uygulanmas›, gelecek
dönemlere de yans›mas› durumunda, ilgili politika
de¤iflikli¤inin etkileri, de¤iflikli¤in yap›ld›¤›
dönemlerde mali tablolara al›n›r.
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul
tahmin yöntemlerine dayan›larak yap›l›r. Ancak,
tahminin yap›ld›¤› koflullarda de¤ifliklik olmas›,
yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave geliflmelerin
ortaya ç›kmas› sonucunda tahminler gözden
geçirilir. Muhasebe tahminindeki de¤iflikli¤in etkisi,
yaln›zca bir döneme iliflkinse, de¤iflikli¤in yap›ld›¤›
cari dönemde, gelecek dönemlere de iliflkinse, hem
de¤iflikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem kar› veya
zarar›n›n belirlenmesinde dikkate al›nacak flekilde
mali tablolara yans›t›l›r.
Muhasebe politikalar›n›n yanl›fl uygulanmas›,
bilgilerin yanl›fl yorumlanmas›, dikkatten kaçmas›
ve matematiksel hatalar›n olmas› durumunda, hata
tutar› geriye dönük olarak dikkate al›n›r. Hatan›n
fark edildi¤i dönemde kar veya zarar›n
belirlenmesinde dikkate al›nmaz. Hatan›n niteli¤i,
önceki dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutar›,
karfl›laflt›rmal› bilgi verilen her dönemdeki düzeltme
tutarlarlar› konular›nda aç›klama yap›l›r.
3.14. Kiralama ‹fllemleri
Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, al›m
tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle fiirkete ait
bir varl›k olarak görülür. Kiralayana karfl›
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama
yükümlülü¤ü olarak gösterilir. Toplam finansal
kiralama taahhütü ile varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri
aras›ndaki fark›n oluflturdu¤u finansal giderler, her
muhasebe dönemine düflen yükümlülü¤ün sabit
faiz oran› ile da¤›t›lmas› suretiyle kiralama süresi
boyunca olufltu¤u döneme ait gelir tablosuna
kaydedilir.
3.15. ‹liflkili Taraflar
Bu rapor kapsam›nda fiirket’in hissedarlar›, bunlar›n
yöneticileri ayr›ca bu flirketler taraf›ndan kontrol
edilen veya onlarla ilgili olan di¤er flirketler iliflkili
kurulufl olarak kabul edilmifltir. ‹liflkili taraflarla
olan ifllemler mali tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
3.16. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre
Raporlanmas›
fiirket, finansal bilgilerini bölümlere göre
raporlam›fl olup raporun ilgili k›sm›nda yer
verilmifltir.
3.17. ‹nflaat Sözleflmeleri
fiirketin faaliyet konusuna girmedi¤inden dolay›
mevcut de¤ildir.
3.18. Durdurulan Faaliyetler
‹flletmelerin, durdurulan faaliyetle do¤rudan
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iliflkilendirilebilen varl›klar›n›n hemen hemen
bütününe iliflkin ba¤lay›c› bir sat›fl sözleflmesine
taraf olmas› ya da yönetim kurulu veya benzer
nitelikteki yönetim organ›n›n durdurma ile ilgili
olarak ayr›nt›l› ve resmi bir plan› onaylamas› veya
söz konusu planla ilgili duyuru yapmas› halinde
kamuya aç›klama yap›l›r. Durdurulan faaliyetlerin
mali tablolara al›nma ve de¤erleme prensipleri
konusunda varl›klarda de¤er düflüklü¤ü, karfl›l›klar,
flarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler, maddi varl›klar
ve çal›flanlara sa¤lanan faydalar kapsam›ndaki ilgili
hükümlere uyulur.

Tazminatlar›
Yürürlükteki kanunlara göre, fiirket, emeklilik
dolay›s›yla veya istifa ve ifl kanununda belirtilen
davran›fllar d›fl›ndaki sebeplerle istihdam› sona
eren çal›flanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Söz konusu ödeme tutarlar› bilanço
tarihi itibariyle geçerli olan k›dem tazminat tavan›
esas al›narak hesaplan›r. K›dem tazminat› karfl›l›¤›,
tüm çal›flanlar›n emeklilikleri dolay›s›yla ileride
do¤acak yükümlülük tutarlar› bugünkü net de¤erine
göre hesaplanarak iliflikteki mali tablolarda
yans›t›lm›flt›r.

3.19. Devlet Teflvik ve Yard›mlar›
Hükümet teflvikleri, fiirket’in bu teflviklerle ilgili
gerekleri yerine getirdi¤i ve bu teflvikin al›naca¤›
ile ilgili makul bir sebep oluflmad›¤› sürece
muhasebelefltirilmez.
Bu teflvikler karfl›lamalar› beklenen maliyetlerle
eflleflecek flekilde ilgili dönemde gelir olarak
muhasebelefltirilir. Hükümetin sa¤lad›¤›
teflviklerden elde edilen gelir uygun bir gider
kaleminden indirim olarak muhasebelefltirilir.

3.23. Emeklilik Planlar›
fiirket’in emeklilik planlar› bafll›kl› k›s›m
kapsam›nda de¤erlemeye tabi tutulacak ifllemi
bulunmamaktad›r.

3.20. Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
fiirket’in yat›r›m amaçl› gayrimenkulu
bulunmamaktad›r.

3.24 Tar›msal Faaliyetler
fiirket’in faaliyet konusu gere¤i tar›msal faaliyetler
kapsam›nda herhangi bir ifllemi bulunmamaktad›r.
3.25. Nakit Ak›m Tablosu
Nakit ve nakit benzeri de¤erler bilançoda maliyet
de¤erleri ile yans›t›lmaktad›rlar. Nakit ak›m tablosu
için nakit ve nakit benzeri de¤erler eldeki nakit,
banka mevduatlar› ve likiditesi yüksek yat›r›mlar›
içermektedir.

3.21. Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan
Vergiler
fiirket, Kurumlar Vergisi Kanunu’na tabidir. fiirketin
Kurum Kazanc› üzerinden istisna mahiyetindeki
kazançlar düflüldükten ve ilave mahiyetindeki gider
kalemleri eklendikten sonra ortaya ç›kan matrah
üzerinden % 30 oran›nda kurumlar vergisi
hesaplanmaktad›r.
Ortaklara kar da¤›t›m› nedeniyle oluflacak gelir
vergisi kar da¤›t›m› esnas›nda muhasebelefltirilir.
3.22. Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar/K›dem

NOT 4 - HAZIR DE⁄ERLER
fiirketin 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Haz›r De¤erleri afla¤›daki gibidir:

Nakit
Banka
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005

Önceki Dönem 31.12.2004

7.088.119.207.126.295.-

9.831.164.276.174.107.-

NOT 5 - MENKUL KIYMETLER

fiirketin 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Menkul K›ymetleri afla¤›daki gibidir:

Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›k
Toplam

Cari Dönem 31.12.2005

Önceki Dönem 31.12.2004

129.129.-

0.0.-
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NOT 6 - F‹NANSAL BORÇLAR
fiirketin 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Finansal Borçlar afla¤›daki gibidir:
31.12.2005 (Cari Dönem)
Nev'i

Döviz Tutar›

YTL Tutar›

Faiz Oran› (%)

USD Krediler
EURO Krediler
YTL Krediler

11.867.500,00
1.482.534,64

16.000.950,25
2.364.939,26
6.382.386,68

6-8
5-7
14-22

31.12.2004 (Önceki Dönem)
Nev'i
USD Krediler
YTL Krediler

Döviz Tutar›

Faiz Oran› (%)

625.000,00

6-8
18-32

NOT 7 - T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

fiirketin 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Ticari Alacaklar› afla¤›daki gibidir:
Cari Dönem
31.12.2005
Ticari Alacaklar
Alacak Senetleri
Alacak Reeskontu (-)
Di¤er Ticari Alacaklar
Verilen Depozito ve Teminatlar
fiüpheli Ticari Alacaklar
fiüpheli Ticari Alacak Karfl›l›¤› (-)
Toplam

Önceki Dönem
31.12.2004

K›sa Vadeli

Uzun Vadeli

K›sa Vadeli

Uzun Vadeli

7.906.540.178.493.(5.625.-)
308.436.539.(436.539.-)
8.079.716.-

1.598.140.191.141.789.-

5.010.837.647.461.(8.289.-)
459.254.(427.718.-)
5.681.545.-

1.583.1.583.-

fiirketin 31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Ticari Borçlar› afla¤›daki gibidir:
Cari Dönem
31.12.2005
Sat›c›lar
Borç senetleri
Borç Prekontu (-)
Di¤er
Toplam

Önceki Dönem
31.12.2004

K›sa Vadeli

Uzun Vadeli

K›sa Vadeli

Uzun Vadeli

7.199.60033.626.(3.083.-)
7.230.143.-

1.169.922.-

4.222.804.350.000.(6.461.-)
330.4.566.673.-

-

(154.209.-)
1.015.713.-

Alacaklara karfl›l›k olarak al›nan teminatlar›n niteli¤i ve tutarlar› afla¤›daki gibidir:
Cari Dönem
31.12.2005
C‹NS‹
Teminat Senetleri
Toplam

Önceki Dönem
31.12.2004

USD

EURO

USD

EURO

195.000
195.000

60.000
60.000

195.000
195.000

60.000
60.000
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NOT 8 - F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Finansal Kiralama Alaca¤› bulunmamakla beraber
Finansal Kiralama Borçlar› afla¤›daki gibidir:
Cari Dönem
31.12.2005
K›sa Vadeli
Finansal Kiralama ‹fllemlerinden Borçlar
Ertelenmifl Finansal Kiralama Borçlanma
Maliyetleri (-)
Toplam

Önceki Dönem
31.12.2004

Uzun Vadeli

K›sa Vadeli

2.344.866.-

4.089.885.-

114.279.-

Uzun Vadeli
-

(564.070.-)
1.780.796.-

(592.041.-)
3.497.844.-

(12.145.-)
102.134.-

-

NOT 9 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle iliflkili taraflardan alacaklar ve borçlar afla¤›daki gibidir:
31.12.2005 (Cari Dönem)

Alacaklar
Ticari
Ticari
Olmayan

1) ‹liflkili Taraflar
Ortaklar
Personel
Toplam
Toplam Alacak / Toplam Borç

-

31.12.2004 (Önceki Dönem)

299.43.621.43.920.43.920.-

Alacaklar
Ticari
Ticari
Olmayan

1) ‹liflkili Taraflar
Ortaklar
Toplam
Toplam Alacak / Toplam Borç

-

-

Borçlar
Ticari
-

Ticari
Olmayan

150.570.335.914.486.484.486.484.Borçlar

Ticari

Ticari
Olmayan

-

7.7.7.-

NOT 10 - D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Di¤er Alacaklar ve Borçlar› afla¤›daki gibidir:
Alacaklar
Hesap ‹smi
Vergi Dairesinden Alacaklar
Di¤er (K›sa ve Uzun Vade)
Toplam

Cari Dönem
31.12.2005

Önceki Dönem
31.12.2004

502.175.356.400.858.575.-

74.931.8.531.83.462.-

NOT 11 - CANLI VARLIKLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Canl› Varl›¤› bulunmamaktad›r.
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NOT 12 - STOKLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Stoklar› afla¤›daki gibidir:
Hesap ‹smi
Ticari Mallar
Hammadde
Yar› Mamüller
Mamüller
Di¤er Stoklar
Stok De¤er Düflüflü Karfl›l›¤› (-)
Verilen Siparifl Avanslar›
Toplam

Cari Dönem
31.12.2005
8.250.3.241.515.1.026.811.479.221.37.644.107.958.4.901.399.-

Önceki Dönem
31.12.2004
262.389.1.641.314.101.749.884.502.12.043
404.526.3.306.523.-

NOT 13 - DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹
ALACAKLARI VE HAKED‹fi BEDELLER‹
fiirketin faaliyet alan›na inflaat girmedi¤inden böyle bir ifllem ve bakiye bulunmamaktad›r.

NOT 14 - ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Kurumlar Vergisi:
fiirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine
tabidir. fiirket’in cari dönem faaliyet sonuçlar›na
iliflkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali
tablolarda gerekli karfl›l›klar ayr›lm›flt›r.
Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk
ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazanc›n
tespitinde gider yaz›lan vergi matrah›ndan
indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde
yerleflik flirketlerden al›nan temettüler, vergiye tabi
olmayan gelirler ve kullan›lan yat›r›m indirimleri
düflüldükten sonra kalan matrah üzerinden
hesaplanmaktad›r.
Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranlar›:
5422 say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 25.
Maddesinde belirlendi¤i flekilde 2005 y›l› için
geçerli olan Kurumlar Vergisi oran› % 30’dur.
2 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan
5035 say›l› kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na
eklenen Geçici 32. madde ile 2004 y›l› kazaçlar›n›n
vergilendirilmesinde Kurumlar Vergisi oran› % 33
olarak belirlenmifltir.
Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle
hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Geçici
kurumlar vergisi oran› 24 Nisan 2003 tarihinden
geçerli olmak üzere %25’den % 30’a yükseltilmifltir.
Bu oran 2004 y›l›nda ise %33 olarak belirlenmifltir.
Zararlar, gelecek y›llarda oluflacak vergilendirilebilir
kardan düflülmek üzere, maksimum 5 y›l tafl›nabilir.
Ancak oluflan zararlar geriye dönük olarak, önceki
y›llarda oluflan karlardan düflülemez.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesi uyar›nca,
Kurumlar Vergisi; mükellefin beyan› üzerine tarh
olunur.

Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve
kati bir mutabakatlaflma prosedürü
bulunmamaktad›r. fiirketler ilgili y›l›n hesap
kapama dönemini takip eden y›l›n 15 Nisan tarihine
kadar vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi
Dairesi taraf›ndan bu beyannameler ve buna baz
olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek
de¤ifltirilebilirler.
Gelir Vergisi Stopaj›:
Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lan kar paylar›
üzerinden, tam mükellef kurumlara ve yabanc›
flirketlerin Türkiye’deki flubelerine da¤›t›lanlar hariç
olmak üzere ayr›ca gelir vergisi stopaj›
hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj›
24 Nisan 2003 tarihinden itibaren %10 olarak ilan
edilmifltir. Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kar
paylar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir. 2002
ve öncesinde kurumlar vergisinden istisna edilen
baz› kazançlar üzerinden da¤›t›ma ba¤l› olmaks›z›n
yap›lan istisna kazanç stopaj› genel olarak
kald›r›lm›flt›r. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden
önce al›nm›fl yat›r›m teflvik belgelerine istinaden
yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden hala
%19,8 vergi tevkifat› yap›lmas› gerekmektedir.
fiirket, kar› yat›r›m indirimi istisnas› tutar›na
ulafl›ncaya dek, bu indirimden yararlanabilir.
fiirketin kar etmemesi ya da zararda olmas›
durumunda bu indirim hakk› sonraki y›llarda elde
edilecek karlar üzerinden hesaplanacak vergiden
düflülmek üzere sonraki y›llara tafl›nabilir. Bu
durumda sonraki y›la tafl›nan yat›r›m indirimi tutar›
önceki y›l›n TEFE art›fl oran›nda art›r›l›r.
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Ertelenmifl Vergi:
fiirket vergiye esas yasal mali tablolar› ile UFRS'ye
göre haz›rlanm›fl mali tablolar› aras›ndaki
farkl›l›klardan kaynaklanan geçici zamanlama
farklar› için ertelenmifl vergi aktifi ve pasifini
muhasebelefltirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar
genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye
esas tutarlar› ile UFRS'ye göre haz›rlanan mali
tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan
kaynaklanmakta olup afla¤›da aç›klanmaktad›r.

Zamanlama farkl›l›klar›, muhasebe ve vergi amaçl›
kaydedilen gelir ve giderlerin y›llar aras›nda
meydana gelen farklar›ndan kaynaklanmaktad›r.
Zamanlama farkl›l›klar›, maddi duran varl›klar (arsa
ve arazi hariç), maddi olmayan duran varl›klar,
stoklar›n ve peflin ödenen giderlerin yeniden
de¤erlenmesi ile alacaklar›n reeskontu, k›dem
tazminat› karfl›l›¤›, geçmifl y›l zararlar› ve
yararlan›lacak yat›r›m indirimi tutarlar› üzerinden
hesaplanmaktad›r.

Ertelenmifl vergiye ve kurumsal vergiye baz teflkil eden kalemler afla¤›da belirtilmifltir
31.12.2005
Birikmifl geçici
Ertelenmifl vergi
Farklar
alaca¤›/ (borcu)
(271.365.-)
(3.270.309.-)
(981.093.-)
3.238.317.971.495.5.489.364.559.915.5.625.1.688.419.015.125.705.(157.289.-)
(47.187.-)
(132.162.-)
(39.649.-)
5.592.561.590.874.-

2004 y›l› Devir
Sabit K›ymetler
Mali Zarar (Kümüle)
Yat›r›m ‹ndirimi
Reeskont Gideri
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Prekont Geliri
SPK Kur Fark›
Toplam Ertelenmifl vergi alaca¤›/(borcu)

NOT 15 - D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN
VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Di¤er Cari Varl›klar afla¤›daki gibidir:
Hesap ‹smi
Gelecek Aylara Ait Giderler
Gelir Tahakkuklar›
Devreden KDV
Peflin Ödenen Vergiler
Personel Avanslar›
‹fl Avanslar›
Di¤er
Toplam

Cari Dönem
31.12.2005
69.318.2.851.800.331.6.354.49.856.23.611.708.657.1.660.978.-

Önceki Dönem
31.12.2004
64.510.44.077.85.458.214.470.318.037.726.522.-

Di¤er Cari Olmayan Varl›klar (Uzun Vadeli)

31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Di¤er Cari Olmayan Varl›¤› bulunmamaktad›r.

Di¤er Yükümlülükler
Hesap ‹smi
Ödenecek Vergi, Harç ve Di¤er Kesintiler
Personele Borçlar
Kredi Kart›ndan Borçlar
Di¤er KDV
Di¤er
Toplam

Cari Dönem
31.12.2005
444.313.6.997.708.657.1.159.967.-

Önceki Dönem
31.12.2004
214.485.395.071.303.926.913.482.-
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NOT 16 - F‹NANSAL VARLIKLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Finansal Varl›¤› mevcut de¤ildir.

NOT 17 - POZ‹T‹F/NEGAT‹F fiEREF‹YE

31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle fierefiye mevcut de¤ildir.

NOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
fiirketin Yat›r›m amaçl› Gayrimenkulu bulunmamaktad›r.

NOT 19 - MADD‹ VARLIKLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihi itibariyle flirketin maddi duran varl›k hareketi afla¤›daki gibidir.
Hesap Ad›
Binalar
Makina Tesis ve Cihazlar
Tafl›tlar
Demirbafllar
Birikmifl Amortisman
Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar
Verilen Avanslar
MDV Net

31.12.2004
12.428.384.32.255.018.1.019.363.4.058.199.(25.363.769.-)
12.017.546.-

Al›m
872.144.6.328.344.163.311.379.967.(2.985.437.-)
8.579.96.904.-

Sat›fl
(10.976.481.-)
(509.996.-)
(391.198.-)
9.289.568.-

31.12.2005
13.300.528.27.606.881.672.678.4.046.968.(19.059.638.-)
20.596.97.450.26.685.463.-

NOT 20 - MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihi itibariyle flirketin maddi duran varl›k hareketi afla¤›daki gibidir.
Hesap Ad›
Kurulufl ve Örgütlenme
Haklar
Özel Maliyetler
Di¤er Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Birikmifl Amortisman
MODV Net

31.12.2004
5.055.988.388.141.589.140.556.595.(1.727.475.-)

Al›m
3.283.832.66.909.75.918.(1.067.063.-)

Sat›fl
(14.047.-)
(89.958.-)
(65.966.-)
102.138.-

31.12.2005
8.339.820.374.094.566.091.566.548.(2.692.400.-)
7.154.153.-

NOT 21 - ALINAN AVANSLAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Al›nan Avanslar afla¤›daki gibidir:
Al›nan Avanslar
Al›nan Siparifl Avanslar›
Toplam

Cari Dönem
31.12.2005
729.181.729.181.-

Önceki Dönem
31.12.2004
816.555.816.555.-

NOT 22 - EMEKL‹L‹K PLANLARI
fiirketin emeklilik planlar› bafll›kl› k›s›m kapsam›nda de¤erlemeye tabi tutulacak ifllemi bulunmamaktad›r.
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NOT 23 - BORÇ KARfiILIKLARI
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Borç Karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir:
K›sa Vadeli
Fiyat Fark› , Elektrik, Telefon, Su Karfl.
Banka Kredisi Karfl›l›¤›
Toplam
Uzun Vadeli
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Banka Kredisi Kafl›l›¤›
Toplam

Cari Dönem
31.12.2005
40.644.213.114.253.758.-

Cari Dönem
31.12.2005
419.015.21.959.440.974.-

K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, fiirket
bir y›ll›k hizmet süresini dolduran ve herhangi bir
geçerli nedene ba¤l› olmaks›z›n ifline son verilen,
askerlik hizmeti için göreve ça¤r›lan, vefat eden,
erkekler için 25, kad›nlar için 20 y›ll›k hizmet
süresini dolduran ya da emeklilik yafl›na gelmifl
(kad›nlarda 58, erkeklerde 60 yafl) personeline
k›dem tazminat› ödemesi yap›lmas› zorunludur.
K›dem tazminat› ödemeleri, her hizmet y›l› için 30
günlük brüt maafl üzerinden hesaplanmaktad›r.
‹lgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek k›dem
tazminat›, 2005 senesi ayl›k 1.727.- YTL tavan›na
tabidir (31 Aral›k 2004 : 1.575.- YTL).
Türkiye’de k›dem tazminat› karfl›l›¤› için fon
oluflturma zorunlulu¤u olmad›¤›ndan dolay› mali
tablolarda herhangi bir özel fon ayr›lmam›flt›r.
Yeniden düzenlenmifl UMS 19 (“Personele Sa¤lanan
Haklar”) ilk kez 2003 y›l›nda uygulanmaya
bafllanm›flt›r. Temel uygulama prensiplerini
de¤ifltirmemekle birlikte, yeniden düzenlenmifl
standart yükümlülü¤ün gelecek dönemlere ait

Önceki Dönem
31.12.2004
396.580.396.580.-

Önceki Dönem
31.12.2004
277.083.277.083.oldu¤unu dikkate alarak, yükümlülü¤ün
muhasebelefltirilmesini daha aç›k hale getirmifltir:
Net fark› reel iskonto oran›n› veren tahmini bir
enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oran›
belirlenmelidir. Hesaplanan reel iskonto oran›
gelecekte ödenecek k›dem tazminat› ödemelerinin
bilanço tarihi itibariyle bugünkü de¤erlerinin
hesaplanmas›nda kullan›lmal›d›r.
‹ste¤e ba¤l› iflten ayr›lmalar neticesinde
ödenmeyip, fiirket’e kalacak olan k›dem tazminat›
tutarlar›n›n tahmini oran› da dikkate al›nmal›d›r.
Sonuç olarak, 31 Aral›k 2005 itibariyle 419.015.YTL tutar›ndaki (2004: 277.083.- YTL) fiirket’in
elemanlar›n›n gelecekteki emeklili¤inden
kaynaklanan tahmini yükümlülü¤üne iliflkin karfl›l›k,
bugünkü de¤erlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli
mali tablolara yans›t›lm›flt›r. Yukar›daki tarihler
itibariyle k›dem tazminat› yükümlülükleri, y›ll›k
%16 D‹S Faiz oran› ve %10 Enflasyon oran› tahmin
edilerek hesaplanan y›ll›k % 6 reel iskonto oran›
kullan›larak belirlenmifltir.

NOT 24 - ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/
ANA ORTAKLIK DIfiI KÂR ZARAR
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle Ana Ortakl›k d›fl› paylar› afla¤›daki gibidir:
Hesap ‹smi
Ana Ortakl›k D›fl› Paylar
Toplam

Cari Dönem
31.12.2005
5.5.-

Önceki Dönem
31.12.2004
250.250.-
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NOT 25 - SERMAYE/KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹
31 Aral›k 2004 tarihli itibariyle, fiirket’in sermayesi,
ihraç edilmifl ve her biri 1.000 TL nominal de¤erde
4.000.000.000 adet hisseden ve 31 Mart 2005 tarihi
itibariyle, fiirket’in sermayesi, ihraç edilmifl ve her
biri 1 Ykr nominal de¤erde 663.031.500 adet
hisseden meydana gelmifltir. 26.03.2005 tarihinde
yap›lan 2004 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda

hisse senedinin nominal bedeli 1 Ykr olarak
de¤ifltirilmesine ve ana sözleflmeye geçici madde
eklenmesine karar verilmifltir.
Konsolide bilançonun ödenmifl sermayesi fiirket’in
ödenmifl sermayesidir; konsolide bilançoda ba¤l›
ortakl›klar›n ödenmifl sermayesi ifltirak hesab›yla
karfl›l›kl› olarak elimine edilmifltir.

31.12.2005 tarihi itibariyle flirketin sermaye ve ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir;

Orta¤›n Ad›
‹brahim Okan Duran
Dikran Mihran Acemyan
Y›ld›z Holding A.fi.
Di¤er Ortaklar
Toplam

Tarihi De¤erler
Pay Tutar›
Pay Oran›
878.650.1.069.081.1.236.153.3.446.431.6.630.315.-

13,2520
16,1241
18,6439
51,9800
%100

Düzeltilmifl De¤erler
Pay Tutar›
Pay Oran›
2.079.629.1855648.2.878.841.8.877.919.15.692.037.-

13,2528
16.1241
18,3459
56,5759
%100

31.12.2004 tarihi itibariyle flirketin sermaye ve ortakl›k yap›s› afla¤›daki gibidir;

Orta¤›n Ad›

Tarihi De¤erler
Pay Tutar›
Pay Oran›

Düzeltilmifl De¤erler
Pay Tutar›
Pay Oran›

‹brahim Okan Duran
Oktay Duran
Di¤er Ortaklar
Toplam

865.000.783.912.2.351.088.4.000.000.-

2.740.910
2.483.986
7.449.834
12.674.730.-

21,6250
19,5978
58,7772
%100

21,6250
19,5978
58,7772
%100

NOT 26 - SERMAYE YEDEKLER‹
Seri: XI, No:25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona
göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi
sonucunda öz sermaye kalemlerinden “Sermaye,
Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri,
Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedekler” kalemlerine
bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu hesap
kalemlerinin düzeltilme farklar› toplu halde öz

sermaye grubu içinde “öz sermaye enflasyon
düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer al›r.
Öz sermaye 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 kar da¤›t›m› ya da zarar
mahsubunda kullan›labilecektir.
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Yukar›daki hususa göre fiirket'in Seri: XI, No:25 say›l› tebli¤ine göre kar da¤›t›m›nda esas al›nacak
öz sermaye tablosu 31 Aral›k 2005 ve 31 Aral›k 2004 tarihleri itibariyle afla¤›daki gibidir.
Cari Dönem
31.12.2005
Sermaye
Hisse Senedi ‹hraç Primleri
Borsada Oluflan De¤er Art›fl›
Yasal yedekler
Ola¤anüstü Yedekler
Öz Sermaye Enf.Düzeltme Fark›
Net Dönem Kar› / Zarar›
Geçmifl Y›l Karlar› / Zararlar›
Toplam Öz Sermaye
31.12.2005
Sermaye
Hisse Senedi ‹hraç Primi
Yasal yedekler
Ola¤anüstü Yedekler
Öz Sermaye Enf.Düzeltme Fark›

6.630.315.1.278.56.767.1.554.325.11.090.592.-1.093.315.-9.355.636.8.884.326.-

Önceki Dönem
31.12.2004
3.550.000.1.278.10.416.156.415.9.962.324.-1.443.992.-8.798.918.4.881.515.-

Tarihi
De¤er

Düzeltilmifl
De¤er

Öz Sermaye Enflasyon
Düzeltmesi Fark›

6.630.315.1.278.56.767.1.554.325.-

15.692.037.2.647.744.253.2.894.340.-

9.061.722.1.369.687.486.1.340.015.11.090.592.-

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,
tarihi ya da tescil edilmifl fiirket sermayesinin
%20’sine ulafl›ncaya kadar yasal dönem kar›n›n
%5’i oran›nda ayr›lmaktad›r. ‹kinci tertip yasal
yedek akçeler, fiirket sermayesinin %5’ini aflan tüm
kar pay› da¤›t›mlar›n›n %10’u 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. 31 Aral›k 2004 tarihinde flirketin
yedek akçeleri 10.416 YTL olup 31 Aral›k 2005
tarihi mali tablolar›nda fiirket’in yasal yedekleri
toplam› 56.767 YTL’dir. fiirket’in ayr›ca 31 Aral›k
2004 tarihi mali tablolar›nda 156.415 YTL tutar›nda
ola¤anüstü yede¤i, 31 Aral›k 2005 tarihi mali
tablolar›nda 1.554.325 YTL tutar›nda ola¤anüstü
yede¤i bulunmaktad›r. (Düzeltilmifl de¤erlere Not
26’da yer verilmifltir.)

NOT 28 - GEÇM‹fi YIL KÂR/ZARARLARI
Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ K›s›m Onbefl madde
399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali
tablo denklefltirme iflleminde ortaya ç›kan ve
“geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen tutar›n, SPK’n›n
kar da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde,
enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre
da¤›t›labilecek kar rakam› bulunurken indirim
kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bununla
birlikte, “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu
tutar, varsa dönem kar› ve da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l
karlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla
ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler,
özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine
göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye
yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün
bulunmaktad›r.

Halka aç›k flirketler, temettü da¤›t›mlar›n›
SPK’n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi
yaparlar:
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
Seri:XI No:25 say›l› Tebli¤ uyar›nca UFRS’ye uygun
olarak haz›rlanan mali tablolar esas al›narak
hesaplanan 2004 y›l› faaliyetlerinden elde edilen
karlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kar›n en
az %30’u oran›nda kar da¤›t›m› zorunlulu¤u
getirilmifltir. Bu da¤›t›m flirketlerin genel
kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak
ya da da¤›t›labilir kar›n %30’undan afla¤› olmamak
üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda
nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas›
suretiyle gerçeklefltirilebilecektir.
fiirketin 31.12.2004 tarihi itibariyle geçmifl y›l zarar›
8.798.918.-YTL olup 31.12.2005 tarihi itibariyle
bu tutar 9.355.636.-YTL’ d›r.
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NOT 29 - YABANCI PARA POZ‹SYONU
Kasa ve Bankadaki Yabanc› Paralar:

Finansal Kiralamalardan Borçlar:

31.12.2005 (Cari Dönem)

31.12.2005

DÖV‹Z
Kasa
USD
EUR
Banka
USD
EUR

TUTAR

YTL KARfiILI⁄I

3.244,60
764,26

4.350,68
1.212,42

1.458,00
12.735,92

1.956,34
20.218,27

31.12.2004 (Önceki Dönem)
DÖV‹Z
Kasa
USD
EUR
Banka
USD
EUR

TUTAR

YTL KARfiILI⁄I

0
0

0
0

11.904,94
18.001,30

15.975,88
32.884,77

Al›c›lar:
31.12.2005 (Cari Dönem)
DÖV‹Z
USD
EUR
GBP

TUTAR
1.258.764,08
1.745.184,83
135.961,79

YTL KARfiILI⁄I
1.689.009,64
2.801.192,24
314.357,26

31.12.2004 (Önceki Dönem)
DÖV‹Z
USD
EUR

TUTAR
847.017,66
120.247,78

YTL KARfiILI⁄I
1.136.782,40
219.668,64

DÖV‹Z
USD
EUR
CHF

TUTAR

YTL KARfiILI⁄I

228.761,19
2.580.456,38
100.286,00

308.438,71
4.116.344,02
102.833,26

TUTAR

YTL KARfiILI⁄I

51.757,75
1.458.192,26
263.563,00

69.800,50
2.676.657,72
313.165,56

TUTAR

YTL KARfiILI⁄I

31.12.2004
DÖV‹Z
USD
EUR
CHF

Sat›c›lar:
31.12.2005
DÖV‹Z
USD
EUR
CHF
GBP

630.612,86
2.165.232,34
57.192,45
11.882,20

850.255,32
3.456.344,81
58.645,14
27.616,61

31.12.2004
DÖV‹Z
USD
EUR

TUTAR

YTL KARfiILI⁄I

177.433,67
425.973,09

239.287,05
781.916,20

Gider Tahakkuklar›:
31.12.2005

Banka Kredileri:

DÖV‹Z

31.12.2005 (Cari Dönem)

USD
EUR

DÖV‹Z
USD
EUR

TUTAR
11.867.500,00
1.482.534,64

YTL KARfiILI⁄I
16.610.968,34
2.364.939,25

DÖV‹Z
USD

TUTAR

YTL KARfiILI⁄I

625.000,00

842.875,00

YTL KARfiILI⁄I
121.480,87
28.435,57

TUTAR

YTL KARfiILI⁄I

14.926,53

20.129,92

31.12.2004
DÖV‹Z
USD

31.12.2004

TUTAR
90.099,29
17.825,71

NOT 30 - DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI
Yoktur.
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NOT 31 - KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
fiARTA BA⁄LI OLAYLAR;
31.12.2005
31.12.2005 tarihi itibariyle Duran Do¤an Bas›m
ve Ambalaj San. A.fi.’ye vekaleten yap›lan icra
takibi, aç›lan dava ile di¤er hukuki ifl ve
ifllemlerin dökümü afla¤›dad›r.
1) Mesafl Memba Maden Suyu ve Meflrubat San.
A.fi. yetkilileri aleyhine hileli iflas sebebiyle ‹stanbul
Cumhuruyet Savc›l›¤›’na suç duyurusunda
bulunulmufltur. ‹stanbul 2. ‹flas Dairesinde iflas
ifllemleri devam etti¤inden henüz alacaklar›m›z
masaya yazd›r›lamam›flt›r.
2) Meysan G›da San ve Tic Ltd. fiti. aleyhine ‹stanbul
5. ‹cra Mürdürlü¤ü’nün 1998/5487 E. Say›l›
dosyas›yla faturaya müstenit 1.758.-YTL’si flirket
alaca¤› için icra takibi yap›lm›fl, borçlu flirket bu
borca itiraz etti¤inden takip durmufl, bunun üzerine
taraf›m›zca ‹stanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin
1998/1407 E. Say›l› dosyas›na itiraz›n iptali için
inkar tazminat›na hükmedilmesi için dava aç›lm›fl,
dava lehimize sonuçlanm›fl ancak Adana’da haczin
takibi, alaca¤›n çok cüzi k›sm›n› karfl›lamas›
sebebiyle mümkün olmam›flt›r.
3) ‹stanbul 2. ‹flas Müdürlü¤ü’nün 1997/6 say›l›
dosyas›yla Marmara Maden ve Kaynak Suyu
‹flletmeleri'nin iflas› devam etmektedir. ‹flas
masas›na henüz mal girmedi¤inden iflas dairesince
tasfiye bafllat›lamam›flt›r. 19.01.1998 tarihinde iflas
masas›na yazd›r›lan alacak miktar› 15.839.-YTL'dir.
4) Birsa Birlik G›da San ‹ç ve D›fl Tic. A.fi. ad›na
Kadiköy 4. ‹cra Müdürlü¤ü’nün 1998/7868 E. Say›l›
dosyas› ile 7.542.-YTL'si üzerinden faturaya
müstenit ilams›z icra takibi yap›lm›fl borçlu flirketin
bu takibe itiraz etmesi sebebi ile takip durmufl, bu
nedenle takibin devam› için Kad›köy Asliye Ticaret
Mahkemesi’nden 1999/9 numaras› ile itiraz›n iptali
talep edilmifl, 23.06.1999 tarihinde dosya hakk›nda
karar verilmifl, verilen karar gere¤ince haciz
ifllemlerine bafllanm›fl, flirketin gayrimenkulü ve
Ere¤li’deki fabrika mallar› üzerine haciz
konulmufltur. Daha önce hacizler oldu¤undan s›raya
girilmifl ancak mal varl›¤›n›n bütün alacaklar›
karfl›lay›p karfl›lamad›¤›n›n belli olmas› için sat›fl
ve k›ymet takdiri talebinde bulunmak
gerekece¤inden, sat›fl ifllemleri için gerekli
masraflar›n yap›lmas› gerekmektedir.

5) ‹stanbul 5. ‹cra Müdürlü¤ü’nün 1999/13195 E.
Say›l› dosyas›yla Gençlik Yay›nlar› A.fi. aleyine
12.655.-YTL icra takibi yap›lm›fl, bildirilen adreste
flirket bulunamam›fl, yapt›¤›m›z araflt›rmalar ile
borçlu flirketin hukuk müflaviri Av. Ufuk Tavflanc›l
ile temas kurularak, ana borcun bir protokol
çerçevesinde ödenebilece¤i hususu kendieri
taraf›ndan beyan edilmifl, bu beyan Duran Do¤an
Bas›m ve Ambalaj San. A.fi. yetkililerine bildirilmifl,
bu konuda protokol yap›lm›fl, daval› flirketin borca
karfl›l›k 30.04.2000 vadeli 12.075.-YTL bedelli bono
al›nm›flt›r. Bononun vadesinde ödenmemesi ve
borçlu flirketin mal varl›¤›n›n bulunmamas›
sebebiyle flahsi giriflimde bulunulmufl ve bu
alacakla ilgili olarak borçlu flirket yetkilisi Sibel
Day›o¤lu ile görüflülerek ödeme yap›labilece¤i
fleklinde söz al›nm›fl olmas›na ra¤men ödeme
yap›lmam›flt›r. Borçlu flirketin mal varl›¤›
bulunmad›¤›ndan tahsili için icra yoluna gidilmesi
mümkün olmamaktad›r.
6) Alka ‹ç ve D›fl Tic.Ltd. fiti.’ye ‹stanbul 8.‹cra
Müdürlü¤ü’nün 2000/19405 E. Say›l› dosyas› ile
96.944.-YTL alaca¤›m›z için icra takibi yap›lm›fl,
borçlu flirket takibe itiraz etti¤inden ‹stanbul
6.Tic.Mahkemesi’nin 2000/1448 E. Say›l› dosyas›yla
itiraz›n iptali davas› aç›lm›flt›r. Mahkeme 20.11.2003
tarihli karar› ile davam›z›n kabulüne karar
verilmifltir. Daval› taraf karar› tehir-i icra talepli
olarak temyiz etmifl, taraf›m›zca temyize cevap
verilmifltir.01.03.2005 tarihinde mürafaas› yap›lm›fl
ve Yarg›tayca davan›n bozulmas›na karar verilmifl
olup dosya Yarg›tay’dan dönmüfl, daval› vekilince
karar düzeltme yoluna gidilmifl bununla ilgili sonuç
beklenmektedir.
7) ‹stanbul 4. ‹cra Müdürlü¤ünün 2003/429 E. Say›l›
dosyas›yla Astron Proje A.fi. ve Devrim Utku Ataylan
aleyhine bafllat›lan 41.950.-YTL alacak için Beyo¤lu
5.‹cra Müdürlü¤ü’nün 2003/299 Tal. Say›l› dosyas›yla
hacze gidilmifl, borçlular›n adresten tafl›nm›fl
olmalar› nedeniyle haciz uygulanamam›flt›r.
‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n 2003/12656
Hz.say›l› dosyas›yla Devrim Utku Ataylan aleyhine
suç duyurusunda bulunulmufl ve ceza davas›
aç›lm›fl, davaya müdahale dilekçesi verilmifltir.
Adalar Tapu Müdürlü¤ü’nde araflt›rma yap›lm›fl,
ancak borçlu ad›na kay›tl› bir gayrimenkule
rastlanamam›flt›r. Araflt›rmalardan sonuç
al›namazsa aciz vesikas› al›nacakt›r. Ayr›ca ‹stanbul
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Asliye Ceza Mahkemesi karfl›l›ks›z çek vermek
suçundan Devrim Utku Ataylan’›n
cezaland›r›lmas›na karar verilmifltir.
8) Küçükçekmece 3.‹cra Müdürlü¤ü’nün 2004/6686
E. Say›l› dosyas›yla Bilkim Kurumsal Kim. Ve
Matbaa San.Tic.A.fi. aleyhine bafllat›lan 15.735 YTL
bedelli çeklerle ilgili alacak için borçlu flirkete hacze
gidilmifl, alacak protokole ba¤lanarak bugüne kadar
tahsil edilen 10.000.-YTL flirkete havale edilmifltir.
Kalan para borçlu taraf›ndan flirkete ödenmifltir.
9) ‹stanbul 13. ‹cra Müdürlü¤ü’nün 2004/12949
E.say›l› dosyas›yla borçlu ‹ntrade D›fl Tic.Ltd.fiti.
aleyhine bafllat›lan fatura alaca¤›na dayal› 6.003
Euro bedelli icra takibine borçlu k›smi itirazda
bulunmufl, borcun 3.037 Euro’sunu kabul etmifl,
bakiyesine itiraz etmifltir. Kabul edilen k›sm›n
tahsili için görüflme yap›lm›fl, 15.10.2004 tarihine
kadar sonuç al›namad›¤›ndan hacze gidilmifltir.
Hacze kabil mal bulunmad›¤›ndan yap›lan hacizden
sonuç elde edilememifltir.
10) Adana 8. ‹cra Dairesinde 2005/7838 numaral›
dosya ile borçlu Erkim Kimya San. Tic. Ltd. olup
takipli alacak tutar› 12.217.67.-YTL dir. Takibimiz
tebligat safhas›nda olup, herhangi bir tahsilat
bulunmamaktad›r.

11) Adana 8. ‹cra Dairesinde 2005/7839 numaral›
dosya ile borçlu Erkim Kimya San. Tic. Ltd. olup
takipli alacak tutar› 2.949.51.-YTL'dir. Takibimiz
tebligat safhas›nda olup, herhangi bir tahsilat
bulunmamaktad›r.
31.12.2004
31.12. 2004 tarihi itibariyle müflteriler aleyhine
aç›lan 11 adet davan›n tamam› ticari alacak davas›
olup, sözkonusu bu davalarda flirketten toplam
311.166 YTL ticari alacak talep edilmektedir. fiirket
tarf›ndan bu tutarlara ilgili dönemlerde karfl›l›k
ayr›lm›flt›r.

Aktif De¤erler Üzerindeki
Sigorta Tutar›
31.12.2005
31.12.2005 tarihi itibariyle aktif de¤erler üzerindeki
toplam sigorta tutar› 24.888.281.- YTL’dir.
31.12.2004
31.12.2004 tarihi itibariyle aktif de¤erler üzerindeki
toplam sigorta tutar› 8.875.990 YTL’dir.

Pasifte yer almayan taahütlerin toplam tutar› afla¤›daki gibidir:
31.12.2005
Verilen Kefaletler
Verilen Teminat Mektuplar›
Verilen Teminat Çekleri-Senetleri
TOPLAM
31.12.2004
Verilen Kefaletler
Verilen Teminat Mektuplar›
Verilen Teminat Çekleri-Senetleri
TOPLAM

YTL

USD

EURO

CHF

3.500.000
1.818.680
760.000
6.078.680

1.349.776
0
150.000
1.499.776

290.000
1.864.544
1.754.970
3.909.514

420.000
0
459.455
879.455

YTL

USD

EURO

CHF

3.500.000
1.349.248
775.000
5.624.248

1.349.776
0
150.000
1.499.776

290.000
0
1.754.970
2.044.970

420.000
0
459.455
879.455

Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve teminat;
Aktif de¤erler üzerinde mevcut bulunan ipotek ve teminat tutar› yoktur.
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NOT 32 - ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹
31 Mart 2005 tarihi itibariyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar
Vergisi Kanunu'nun 37, 38 ve 39'ncu maddeleri hükümleri dairesinde, Do¤an
Matbaac›l›k Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi. ve ifltirakimiz olan Duran Makina
‹malat ve Ticaret A.fi., Duran Ofset Matbaac›l›k ve Ambalaj Sanayi A.fi. taraf›ndan
devral›narak Duran Ofset Matbaac›l›k ve Ambalaj Sanayi A.fi. çat›s› alt›nda
birleflmifller ve flirketin ünvan› “DURAN – DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹
A.fi.” olarak de¤ifltirilmifltir.

NOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
fiirket ve ba¤l› ortakl›klar› biliflim ayn› sektörde (bas›m ve ambalaj sektöründe) faaliyet gösterdi¤inden
dolay› finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamam›flt›r. fiirketin sat›fl miktarlar› afla¤›daki gibidir:
Aç›klama

01.01.2005 - 31.12.2005

01.01.2004 - 31.12.2004

De¤iflim

596.936.576
5
2

228.380.492
15
5

+ 163,60 %
- 66,67 %
-60,00 %

Karton Kutu (Adet)
Makina Üretimi (Adet)
Makina Revizyonu (Adet)

NOT 34 - B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
Yoktur.

NOT 35 - DURDURULAN FAAL‹YETLER
Bilanço tarihi itibariyle fiirketin durdurulan faaliyeti yoktur.

NOT 36 - ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›fllar
Yurtiçi Sat›fllar
Yurtd›fl› Sat›fllar
Di¤er sat›fllar
‹ndirimler
Sat›fl Gelirleri (Net)
Sat›fllar›n Maliyeti
Brüt Esas Faaliyet Kar› / Zarar›

01.01.2005 - 31.12.2005
19.533.927.15.246.237.1.277.762.(418.792.-)
35.639.134.(31.780.497.-)
3.858.637.-

NOT 37 - FAAL‹YET G‹DERLER‹
Hesap ismi
Pazarlama Sat›fl Da¤›t›m Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Toplam Faaliyet Giderleri

01.01.2005
31.12.2005
3.052.385.2.410.638.5.463.023.-

31.12.2005 tarihi sonu itibariyle faaliyet giderleri içersinde toplam 2.985.437.-YTL amortisman
gideri ve 1.067.063.-YTL itfa pay› mali tablolara yans›t›lm›flt›r.
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NOT 38 - D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN
GEL‹RLER/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR
Hesap Ad›
Di¤er gelirler:
Kur Fark› Geliri
Faiz Geliri
Menkul K›ymet sat›fl Karlar›
Prekont Geliri
Önceki Dönem Karlar›
Konusu Kalmayan Karfl›l›klar
Di¤er
Di¤er giderler:
Kur Fark› Giderleri
Cari Dönem Reeskont Gideri
Di¤er
Di¤er gelirler/(giderler) - net

01.01.2005
31.12.2005
4.464.158.1.323.259.246.352.168.036.474.239.4.500.2.493.526.(1.827.835.-)
(950.378.-)
(20.062.-)
(857.395.-)
2.636.323.-

NOT 39 - F‹NANSMAN G‹DERLER‹
Finansman Giderleri:

01.01.2005
31.12.2005

K›sa Vadeli Borçlanma Gideri
Toplam Finansman Gideri

2.987.527.2.987.527.-

NOT 40 - NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI

SPK 17.03.2005 tarihinde, 2005 y›l›nda mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na
son verildi¤ini kamuoyuna duyurmufltur. Al›nan SPK tebli¤i uyar›nca 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
enflasyon muhasebesi uygulamas› yap›lmad›¤› için, 2005 y›l›nda parasal kazanç kay›p oluflmamaktad›r.

NOT 41 - VERG‹LER
fiirketin 31.12.2005 tarihi itibariyle vergi varl›¤› 862.239.-YTL olup, tamam› Ertelenen Vergi
Karfl›l›klar›ndan oluflmaktad›r.

NOT 42 - H‹SSE BAfiINA KAZANÇ
Hisse bafl›na kar (zarar) miktar›, net dönem kar›n›n (zarar›n›n) fiirket hisselerinin y›l içindeki a¤›rl›kl›
ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplan›r. 31.12.2005 tarihi sonu firman›n hisse bafl›na zarar›
0,16 YTL’ dir.

NOT 43 - NAK‹T AKIM TABLOSU
Nakit ak›m tablosu mali tablolar ile birlikte gösterilmifltir.

NOT 44 - MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA
MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R
OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER
HUSUSLAR
31 Aral›k 2005 hesap döneminde konsolidasyona tabi olan Dudo ‹thalat ve ‹hracat Pazarlama Anonim
fiirketi’ nin mali tablolar›n›n ba¤›ms›z d›fl denetimi taraf›m›zdan yap›lmam›flt›r.
Yukardaki paragrafta aç›klanan hususlar d›fl›nda mali tablolar› önemli ölçüde etkileyen ya da mali
tablolar›n aç›k, yorumlanabilir ve anlafl›labilir olmas› aç›s›ndan aç›klanmas› gerekli baflka bir husus
bulunmamaktad›r.
DURAN DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹ A.fi.
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DURAN DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹
ANON‹M fi‹RKET‹ 31 ARALIK 2005 HESAP
DÖNEM‹NE A‹T DENET‹M RAPORU
DURAN DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹’nin (“fiirket”) 31 Aral›k
2005 tarihi itibariyle haz›rlanan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren döneme ait
konsolide gelir, nakit ak›m ve özsermaye de¤iflim tablolar›n› denetim ilke ve kurallar›na göre
incelemifl bulunuyoruz. Sözkonusu konsolide mali tablolar 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle
Yeni Türk Liras›'n›n sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir. Bu mali tablolar›n haz›rlanmas›
fiirket yönetimi sorumlulu¤undad›r. Bizim sorumlulu¤umuz ise yap›lan denetim çal›flmalar›
sonucunda ekteki mali tablolar üzerinde görüfl beyan etmektir.
31 Aral›k 2005 hesap döneminde konsolidasyona tabi olan Dudo ‹thalat ve ‹hracat Pazarlama
Anonim fiirketi’nin mali tablolar›n›n ba¤›ms›z d›fl denetimi taraf›m›zdan yap›lmam›flt›r.
‹ncelemelerimize göre, ekli konsolide mali tablolar yukar›da belirtilen paragrafdaki aç›klama
haricinde DURAN DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹’nin 31 Aral›k
2005 tarihi itibariyle mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren döneme ait faaliyet sonuçlar›n›
ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) Seri: XI No: 25 say›l› Tebli¤i’ne
uygun olarak arzetmektedir.
Görüflümüzü etkilememekle birlikte afla¤›daki hususlar›n aç›klanmas›na gerek duyulmufltur.
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) Seri: XI No: 25 say›l› Tebli¤i fiirket taraf›ndan ilk kez
uyguland›¤›ndan, 31 Aral›k 2005 tarihli nakit ak›m tablosu, gelir tablosu ve özkaynak de¤iflim
tablosu karfl›laflt›rmal› olarak haz›rlanmam›flt›r. (‹stanbul, 31.03.2006)

An Independent Member of
BAKER TILLY INTERNATIONAL
GÜREL‹ YEM‹NL‹ MAL‹ MÜfiAV‹RL‹K A.fi.
Mustafa GÜNAL,YMM
(Sorumlu Ortak Bafldenetçi)

DO⁄AN
DURAN

Yönetim Kurulu Beyan›

DURAN – DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SANAY‹ A.fi.
MAL‹ TABLOLARIN KABULÜNE ‹L‹fiK‹N YÖNET‹M
KURULU’NUN
KARAR TAR‹H‹: 31/03/2006
KARAR SAYISI : 2006 / 04

SERMAYE P‹YASASI KURULUNUN SER‹:X, NO:16 NUMARALI
TEBL‹⁄‹N 28/B MADDES‹ GERE⁄‹ BEYANIMIZDIR
a) fiirketimizin 01.01.2005 - 31.12.2005 dönemine ait, Sermaye Piyasas› Kurulu Seri XI No:25
tebli¤i uyar›nca haz›rlanan mali tablolar›n taraf›m›zca incelendi¤ini,
b) fiirketimiz görev ve sorumluluk alan›nda sahip oldu¤u bilgiler çerçevesinde, raporun
önemli konularda gerçe¤e ayk›r› bir aç›klama içermedi¤i ya da aç›klaman›n yap›ld›¤› tarih
itibari ile yan›lt›c› olmas› sonucunu do¤urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi¤ini,
c) fiirketimizin görev ve sorumluluk alan›nda sahip oldu¤u bilgiler çerçevesinde, raporun
iliflkin oldu¤u dönem itibariyle, mali tablolar›n ve rapordaki di¤er mali konulardaki
bilgilerin, flirketimizin mali durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda gerçe¤i do¤ru biçimde
yans›tt›¤›n› beyan ederiz.

Sayg›lar›m›zla,
DURAN – DO⁄AN BASIM VE AMBALAJ SAN. A.fi.
D‹KRAN M‹HRAN ACEMYAN
Yönetim Kurulu Baflkan Yard.
Genel Müdür

OKTAY DURAN
Yönetim Kurulu Baflkan›
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