‹çindekiler
02 KISACA ÜLKER B‹SKÜV‹
03 ÜLKER B‹SKÜV‹'N‹N V‹ZYONU
04 ÜLKER B‹SKÜV‹'N‹N TAR‹HÇES‹
06 ÜLKER ﬁ‹RKETLER TOPLULU⁄U'NA GENEL BAKIﬁ
08 BAﬁLICA F‹NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER
09 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
10 ÜLKER B‹SKÜV‹’N‹N H‹SSE SENED‹ PERFORMANSI
11 AC NIELSEN MARKALAR ARAﬁTIRMASI 2007
12 YÖNET‹M KURULU BAﬁKANI'NIN MESAJI
14 YÖNET‹M KURULU
18 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI
20 DÜNYADA VE TÜRK‹YE'DE GIDA SEKTÖRÜ
22 2007 YILI FAAL‹YETLER‹
24

ÜRET‹M VE KAPAS‹TE

26

PAZARLAMA VE DA⁄ITIM

26

YATIRIMLAR

27

‹ﬁT‹RAKLER

28

B‹RL‹K PAZARLAMA

29

‹DEAL GIDA

29

‹STANBUL GIDA-B‹RLEﬁ‹K DIﬁ T‹CARET

30

B‹SKOT B‹SKÜV‹

31

ATLAS GIDA PAZARLAMA

31

D‹⁄ER ‹ﬁT‹RAKLER

32 KURUMSAL YÖNET‹M
32 ÜLKER B‹SKÜV‹ A‹LES‹: ‹NSAN KAYNAKLARI
33 AR-GE, KAL‹TE ve ÇEVRE ÇALIﬁMALARI
35 BAﬁARI BELGELER‹ VE SERT‹F‹KALAR
36 PAY SAH‹B‹ ‹L‹ﬁK‹LER‹ VE KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI
38 SOSYAL SORUMLULUK PROJELER‹
40 KÂR DA⁄ITIM ÖNER‹S‹
41 DENET‹M KURULU RAPORU
42 KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ UYUM RAPORU
47 BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU, KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLAR
VE D‹PNOTLARI

63 y›lda küçük bir bisküvi imalathanesinden
dünya çap›nda bilinen entegre bir g›da
üreticisine dönüﬂen Ülker Bisküvi, Ülker
ﬁirketler Toplulu¤u'nun amiral gemisi ve ayn›
zamanda dünya çap›nda tan›nan markas›d›r.
Ülker Bisküvi, bisküvi piyasas›nda %56
oran›ndaki pazar pay› ile sektörün aç›k ara
pazar lideridir. AC Nielsen’›n 2007 y›l› markalar
araﬂt›rmas›na göre; Ülker, en be¤enilen, en
yak›n hissedilen, en fazla hat›rlanan g›da
firmas› olma özelli¤ini devam ettirmiﬂtir.
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K›saca Ülker Bisküvi

Y›lda ortalama 60 yeni ürünü pazara sunan
Ülker Bisküvi, yenilikçilik anlay›ﬂ›n› sürekli olarak
daha üst noktalara taﬂ›m›ﬂ ve böylece Ülker, en
çok talep edilen g›da markalar›ndan biri
olmuﬂtur.
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u'nun ilk ﬂirketi olarak ana iﬂ kolunda
63 y›ld›r faaliyet gösteren Ülker Bisküvi, gerek sat›ﬂ hacmi
gerekse kârl›l›¤›yla toplulu¤un amiral gemisi konumundad›r.
Ülker Bisküvi, 2006 y›l›nda ‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO)
taraf›ndan yay›mlanan araﬂt›rmada Türkiye'nin en büyük
500 sanayi kuruluﬂu aras›nda 95. s›rada yer alm›ﬂt›r.

Ülker Bisküvi ürünleri Ortado¤u, Rusya ve Orta Asya
Cumhuriyetleri baﬂta olmak üzere Avrupa, Afrika ve
Amerika'ya ihraç edilmektedir. Ülker Bisküvi ihracat yaparak
ülke ekonomisine katk›da bulunman›n yan› s›ra, Türkiye'nin
kalite anlay›ﬂ›n› da dünya ölçe¤inde baﬂar›yla temsil
etmektedir.

Ülker Bisküvi, ‹stanbul/Topkap› ve Ankara fabrikalar›nda
bisküvi, kraker, çikolata kaplamal› bisküvi ve gofret
üretmektedir. Bisküvi sektörünün tart›ﬂmas›z lideri olan
Ülker Bisküvi, bisküvi ve kraker alanlar›nda ulusal ve
uluslararas› pazarlara sundu¤u 280 çeﬂit ürünle dünyan›n
dev g›da üreticileri aras›nda yer almaktad›r. Ülker Bisküvi
ve iﬂtirakleri taraf›ndan üretilen bisküvi ve çikolata kaplamal›
ürünlerin yurtiçi da¤›t›m›, iﬂtirak ﬂirketi Atlas G›da Pazarlama
ile birlikte Ülker ﬁirketler Toplulu¤u ﬁirketlerinden Esas
Pazarlama, Merkez G›da Pazarlama ve Rekor Pazarlama
taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Üretimden tüketime, sürecin tüm aﬂamalar›nda sinerji
sa¤layan etkin bir kontrol sistemine sahip olan Ülker Bisküvi,
sürdürülebilir kârl› büyümeye odakl› stratejisiyle yat›r›mlar›na
h›z kesmeden devam etmektedir.

Ülker Bisküvi, 1996 y›l›nda üretimde kalite standard›n›
belirleyen ISO 9002, 2001 y›l›nda ise g›da güvenli¤inde kalite
ve standard›n ifadesi olan HACCP belgelerini alm›ﬂt›r. 2002
y›l› içinde Avrupa merkezli kalite belgelendirme kuruluﬂu
BRC'nin de¤erlendirmesinde, kuruluﬂun en yüksek notu
olan "üst düzey/high level" derecesini alarak kalite
konusundaki baﬂar›s›n› perçinlemiﬂtir.
Ülker Bisküvi, bünyesindeki ba¤›ms›z laboratuvarlarda,
uzman ve deneyimli Ar-Ge kadrosuyla kalite anlay›ﬂ›na
paralel olarak yeni ürünler geliﬂtirmektedir. Y›lda ortalama
60 yeni ürünü pazara sunan Ülker Bisküvi, yenilikçilik
anlay›ﬂ›n› sürekli olarak daha üst noktalara taﬂ›m›ﬂ ve
böylece Ülker, en çok talep edilen g›da markalar›ndan biri
olmuﬂtur.

Ülker Bisküvi'nin odak noktas›nda tüketici bulunmaktad›r.
Müﬂterilerinin ihtiyaçlar›n› ve beklentilerini maksimum
düzeyde karﬂ›layan Ülker Bisküvi, hedef kitlesiyle uyumlu
ve sürekli bir iliﬂki kurmuﬂtur. Son y›llarda yap›lan araﬂt›rmalar
Ülker markas›na olan ba¤l›l›¤›n yüksek düzeylerde seyretti¤ini
göstermektedir. AC Nielsen'›n Markalar 2007 raporunda
Ülker, bisküvi kategorisinde birinci ve yak›n hissedilen ile
ilk hat›rlanan markalar s›ralamas›nda ise ikinci s›radad›r.

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

Ülker Bisküvi'nin vizyonu, özellikle unlu
mamullerde, her tüketicinin ve h›zl› tüketim
ürünleri pazar›ndaki her sat›ﬂ noktas›n›n
ihtiyaç duydu¤u alanda rakiplerden çok daha
yüksek müﬂteri tatminini sa¤layan örnek,
kârl› ve lider firma olmakt›r.
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Ülker Bisküvi'nin
Tarihçesi

1944

1948

1955

1970

Ülker Bisküvi, 1944

1944 y›l›nda toplam 75

1955 y›l›nda

Ülker Bisküvi'nin

y›l›nda ‹stanbul

ton bisküvi üreten Ülker

Türkiye'nin her yerine

büyümesiyle eﬂ

Eminönü'de Sabri Ülker

Bisküvi, 1948 y›l›nda

fabrika fiyat›na ürün

zamanl› olarak 1970

taraf›ndan kuruldu.

Topkap›'da bu iﬂ için özel

teslim etmeye

y›l›nda Anadolu

Küçük bir f›r›n ve üç

olarak kurulan

baﬂlanmas›yla birlikte

G›da Sanayii A.ﬁ.

iﬂçiyle günde 200 kilo

fabrikas›nda kapasitesini

Ülker Bisküvi'nin

Ankara'da çok

bisküvi üreten ﬂirket,

üç kat›na ç›kard›.

üretiminde büyük bir

ortakl› bir ﬂirket

birkaç y›l sonra

art›ﬂ yaﬂand›. Büyük

olarak kuruldu ve

Topkap›'ya taﬂ›nd› ve

ﬂehirlerde sokaklar›

bisküvi üretim

20'ﬂer metrelik dört

dolduran plasiyerlerle

kapasitesini iki

f›r›nla o günün

gerçekleﬂtirilen

kat›na ç›kard›.

koﬂullar›nda büyük bir

pazarlama

üretim kapasitesine

çal›ﬂmalar›, bisküvi,

ulaﬂt›.

çikolata ve benzeri
ürünlerin sunum
stratejisi aç›s›ndan
devrim niteli¤inde
oldu.

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

1974

2003

2007

1974 y›l›nda bisküvi

2003 y›l›nda Anadolu G›da

2007 y›l›nda faaliyet alan›n›n

ihracat›na baﬂland› ve ilk

ile birleﬂerek daha da

daha net tan›mlanmas› amac›yla

hedef olarak Ortado¤u

büyüyen Ülker Bisküvi,

ﬂirketin Ülker G›da olan unvan›,

pazar› seçildi. Ayn› y›l

son y›llarda

Ülker Bisküvi olarak de¤iﬂtirildi.

Ar-Ge Bölümü kurularak

kurumsallaﬂma ad›na

Ülker Bisküvi, 2007 y›l› sonunda

uluslararas› rekabet

önemli projeleri hayata

Godiva’n›n Y›ld›z Holding

olanaklar› art›r›ld›. 1979

geçirdi.

bünyesine kat›lmas›na iﬂtirak

y›l›nda Ülker ürünleri
selofan kökenli maddelerle
ambalajlanmaya baﬂland›.

etti.
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Ülker ﬁirketler
Toplulu¤u'na Genel Bak›ﬂ

Bir Türkiye markas›… Türkiye'nin en eski g›da
üreticilerinden biri olan Ülker ﬁirketler
Toplulu¤u, geleneksel üretim alan› olan bisküvi
ve çikolata baﬂta olmak üzere Y›ld›z Holding
çat›s› alt›nda ve beﬂ ayr› grupta 65 ﬂirketle
faaliyet göstermektedir. Toplulu¤un yurtiçi ve
yurtd›ﬂ›ndaki 39 fabrikas›nda yaklaﬂ›k 29 bin kiﬂi
çal›ﬂmaktad›r.

Bundan 63 y›l önce temelleri tek bir çeﬂit bisküviyle at›lan
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u; üretim, da¤›t›m gücü, ürün
çeﬂitlili¤i ve vizyonuyla g›da sektörünün öncülerindendir.
Türkiye'nin en eski g›da üreticilerinden olan Ülker ﬁirketler
Toplulu¤u, geleneksel üretim alan› olan bisküvi ve çikolata
baﬂta olmak üzere beﬂ ayr› grupta 65 ﬂirketle faaliyet
göstermektedir. Toplulu¤un yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndaki
39 fabrikas›nda yaklaﬂ›k 29 bin kiﬂi çal›ﬂmaktad›r.
Ülker, 200'e yak›n alt markas› ve 1.800'ü aﬂk›n ürün çeﬂidiyle
alan›nda öncü olman›n sorumlulu¤unu taﬂ›maktad›r. Ülker;
un, ﬂeker, kakao, meyve, süt gibi çeﬂitli hammaddelerin
insan akl›, eme¤i ve teknolojiyle harmanland›¤› görkemli
bir g›da ülkesidir ve her gün yüzlerce çeﬂit ürün buradan
tüketiciye ulaﬂt›r›lmaktad›r. Türkiye'de kiﬂi baﬂ›na y›lda 93
adet Ülker ürünü düﬂerken bisküvi fabrikalar›n›n kapasiteleri,
iki haftal›k üretimle dünyadaki her insana bir bisküvi
sa¤layacak düzeydedir.
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u 9,1 milyar ABD dolar› cirosuyla
Türkiye ekonomisine büyük katma de¤er sa¤lamaktad›r.
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u'nun 11 ﬂirketi, ‹SO anketine göre
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluﬂu aras›ndad›r.
Topluluk ﬂirketleri 100'den fazla ülkeye ihracat gerçekleﬂtirerek
Türkiye'ye önemli bir döviz girdisi sa¤lamaktad›r.
Bir “Türkiye markas›” olarak tüm dünyada tan›nan Ülker
ﬁirketler Toplulu¤u, dünyan›n dev g›da ﬂirketlerinin de
s›kl›kla tercih etti¤i bir stratejik ortak konumundad›r.

Topluluk ﬂirketleri, faaliyet gösterdikleri alanlarda sanayiye
yapt›klar› katk›lar›n yan› s›ra, Türkiye'de üretilen tar›msal
hammaddelerin endüstride de¤erlendirilmesinde de önemli
rol oynamaktad›rlar. Türkiye'nin en büyük tar›msal hammadde
al›c›lar›ndan biri olan Ülker ﬁirketler Toplulu¤u, bu niteli¤iyle
Türk çiftçisinin de en büyük destekleyicileri aras›ndad›r.
Ait oldu¤u toplumun ihtiyaçlar›n›n fark›nda olan Ülker
ﬁirketler Toplulu¤u, toplum hayat›na somut katk›lar
sa¤lamay› önemli bir görev olarak kabul etmektedir.
Topluluk, kuruldu¤u günden bu yana Türkiye'nin ekonomik
kalk›nmas›na katk›da bulunman›n yan› s›ra, birçok sosyal
sorumluluk ve sponsorluk projesiyle de toplumsal geliﬂmeye
destek vermektedir. ‹nsan odakl› hizmet anlay›ﬂ›n›
benimseyen Ülker ﬁirketler Toplulu¤u, toplumla iliﬂkisini
sadece üretimle s›n›rlamay›p çevre, spor, e¤itim, sa¤l›k ve
sanat gibi çeﬂitli konularda projeler hayata geçirmektedir.
63 y›ld›r “g›da” konusunda uzmanlaﬂan Ülker ﬁirketler
Toplulu¤u'nun faaliyetleri üretim ve hizmet konular›na göre
beﬂ ana grupta toplanm›ﬂt›r.
Ülker (Bisküvi, Çikolata, ﬁekerleme) Grubu
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u'nun geleneksel ürünleri olan
bisküvi, çikolata ve ﬂekerlemenin yan› s›ra kek, un, sak›z ve
bebek mamas› gibi ek ve ba¤lant›l› ürünlerin üretim,
pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m›ndan sorumlu olan gruptur.
Üretim ve sat›ﬂ ﬂirketlerinin yer ald›¤› Grup, yurtd›ﬂ› sat›ﬂ
ve pazarlama faaliyetlerini de yürütmektedir. Marka ve

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

kategori yönetiminden sorumlu Pazarlama Genel Müdürlü¤ü,
yat›r›m ve Ar-Ge faaliyetlerinden sorumlu Destek Hizmetleri
Genel Müdürlü¤ü de bu Grubun çat›s› alt›ndad›r.
G›da ve ‹çecek Grubu
G›da ve ‹çecek Grubu, ya¤, margarin, süt ve sütlü ürünler,
alkolsüz içecekler, niﬂasta bazl› ﬂekerler, haz›r çorba ve
piﬂirme malzemeleri, haz›r yemek, kahvalt›l›k gevrek ve
fonksiyonel g›da üretiminde faaliyet göstermektedir.
Ürünlerin iç pazardaki sat›ﬂ ve da¤›t›m›ndan sorumlu
ﬂirketlerle özel markalar ve ev d›ﬂ› tüketim hammaddelerini
pazarlayan ﬂirketler bu grubun içinde yer almaktad›r.
Ambalaj Grubu
Ambalaj Grubu, Ülker ﬁirketler Toplulu¤u'nun kulland›¤›
karton kutu, koli, plastik ve BOPP filmi gibi temel ambalaj
malzemelerini üretmekle beraber Topluluk d›ﬂ›ndaki ﬂirketlere
de hizmet vermektedir. Topluluk içinde yer alan baz›
ﬂirketlerin özel ambalaj ihtiyaçlar›n›n karﬂ›lanmas› amac›yla
karton ve filmlerin iﬂlenmesini de sa¤lar.
Biliﬂim Grubu
Dünyadaki teknolojik geliﬂmeleri yak›ndan takip eden Ülker
ﬁirketler Toplulu¤u, 2007 y›l›nda biliﬂim sektöründe faaliyet
gösteren iﬂtiraklerini, Biliﬂim Grubu alt›nda birleﬂtirmiﬂtir.
Ülker, bu birleﬂmeyle biliﬂim teknolojileri sektörüne
odaklanmay› ve bu alandaki stratejik konumunu
güçlendirmeyi hedeflemektedir.

‹ﬂ Geliﬂtirme, Ar-Ge ve Yurtd›ﬂ› Yat›r›mlar Grubu
Yeni ürün gruplar›n›n pazar araﬂt›rmas›, fizibilite çal›ﬂmalar›,
yeni tesislerin yap›lmas› ve ﬂirket sat›n alma, ﬂirket satma,
birleﬂmeler (M&A), stratejik ortakl›klar kurulmas› gibi
faaliyetlerden ‹ﬂ Geliﬂtirme, Ar-Ge ve Yurtd›ﬂ› Yat›r›mlar
Grubu sorumludur. Bu grup, ayn› zamanda Ülker ﬁirketler
Toplulu¤u için yeni stratejik ilgi ve yönetim alanlar›n›n neler
olabilece¤ine iliﬂkin çal›ﬂmalar yaparak stratejik planlar› da
haz›rlamaktad›r. Uzun dönemli sektör e¤ilimleri
do¤rultusunda ana ürün kategorilerinin Ar-Ge faaliyetlerini
yürüten Grup, yurtd›ﬂ› yat›r›mlar›n fizibilitesinden de
sorumludur ve halen dokuz ayr› ülkedeki yat›r›mlar›n sevk
ve idaresini gerçekleﬂtirmektedir.
‹ﬂtirakler
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u'nun temel faaliyet alanlar› d›ﬂ›nda
kalan yat›r›mlar› “‹ﬂtirakler” olarak adland›r›lmaktad›r.
Toplulu¤un ticaret, finans, gayrimenkul ve inﬂaat alanlar›na
faaliyet gösteren iﬂtirakleri bulunmaktad›r.
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Baﬂl›ca Finansal ve
Operasyonel Göstergeler

dönem kâr› ise 2006 y›l›na oranla %30 artarak

2007 y›l›nda Topkap› ve Ankara fabrikalar›nda gerçekleﬂtirilen
üretim miktar›, bir önceki y›la k›yasla %4 art›ﬂla 129.741 ton
olan Ülker Bisküvi'nin 2007 y›l› sat›ﬂ miktar› ise %7'lik bir
art›ﬂla 131.758 ton olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

2006

Net Dönem Kâr› (YTL)

2005

131.758

2005

2007

122.575

124.850

Üretim Miktar› (ton/y›l)

2006

120.368

2005

Sat›ﬂ Miktar› (ton/y›l)

2005

2006

2007

129.741

Brüt Esas Faaliyet Kâr› (YTL)

113.704

66.226.253

321.792.720

386.203.854

304.869.677

116 milyon YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.

Ülker Bisküvi'nin 2007 y›l›nda brüt esas faaliyet kâr›
322 milyon YTL olarak gerçekleﬂirken, net dönem kâr› ise
116 milyon YTL'ye ulaﬂm›ﬂt›r.

2007

116.054.667

kâr› 322 milyon YTL olarak gerçekleﬂirken, net

Ülker Bisküvi, 2007 y›l›nda elde etti¤i sa¤lam finansal ve
operasyonel sonuçlarla paydaﬂlar› nezdindeki de¤erini
art›rmakta, hedeflerine kararl› ad›mlarla ilerlemektedir.

89.291.998

Ülker Bisküvi'nin 2007 y›l›nda brüt esas faaliyet

2006

2007

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

2006

2007

ÖZKAYNAKLAR

536.971.114

716.140.227

BRÜT ESAS FAAL‹YET KÂRI

386.203.854

321.792.720

92.459.448

88.615.711

121.525.460

114.664.273

89.159.093

116.054.667

ÜRET‹M M‹KTARI (*)

124.850

129.741

SATIﬁ M‹KTARI (*)

122.575

131.758

Tutar (YTL)

%

113.049.151

42,09

UEB DYNAMIC GROWTH FUND

71.369.033

26,57

ÜLKER A‹LES‹

10.675.462

3,97

HALKA AÇIK VE D‹⁄ER

73.506.354

27,37

268.600.000

100,00

Baﬂl›ca Göstergeler (YTL)

NET ESAS FAAL‹YET KÂRI
FAVÖK
NET DÖNEM KÂRI

(*) Miktarlar “ton” olarak ifade edilmiﬂtir.

Sermaye ve Ortakl›k Yap›s›
Ülker Bisküvi'nin 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ortakl›k yap›s›
aﬂa¤›da verilmiﬂtir. ﬁirket hissedarlar› aras›nda %10'un
üzerinde pay sahibi gerçek kiﬂi bulunmamaktad›r.

Ortak
YILDIZ HOLD‹NG A.ﬁ.

TOPLAM
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Ülker Bisküvi’nin Hisse Senedi
Performansı

Kaynak Reuters ve Bizim Menkul De¤erler
ﬁ‹RKET

ÜLKER B‹SKÜV‹

REUTERS VE FOREKS KODU

ULKER IS

ISIN KODU

TREULKR00015

SEKTÖR

GIDA
XU100
XU050
XU030

KAPSAMINDA BULUNDU⁄U ‹MKB ENDEKSLER‹

XUTUM
XUSIN
XGIDA
F‹YAT (YTL)

4,78

HALKA AÇIKLIK (%)

31

P‹YASA DE⁄ER‹ (bin ABD dolar›)

1.107.486

HALKA AÇIK P‹YASA DE⁄ER‹ (bin ABD dolar›)

343.321

ORTALAMA ‹ﬁLEM HACM‹ (bin ABD dolar›) (02.01.04-16.02.07)

6,565

BETA

0,89

5,90
5,80
5,70
5,60
5,50
5,40
5,30
5,20
5,10
5,00
4,90
4,80
4,70
4,60
4,50
4,40
4,30
4,20
4,10
4,00
3,90
3,80
3,70
3,60
3,50
3,40
3,30
3,20
3,10
3,00
2,90
2007

Ocak

ﬁubat

Mart

Nisan

May›s

Haziran

Temmuz

A¤ustos

Eylül

Ekim

Kas›m

Aral›k

ÜLKER
XU100

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

AC N›elsen
Markalar Araﬂtırması
2007
‹lk Hat›rlanan Firma (%)

‹lk Hat›rlanan Bisküvi Markas› (%)

ARÇEL‹K

8,7

ÜLKER

53,7

KOÇ

2,8

ET‹

20,1

ÜLKER

2,7

B‹SKREM

BEKO

2,7

PETITBEURRE 2,9

SABANCI

2,4

HANIMELLER

1,7

VESTEL

2,1

BURÇAK

1,6

BOSCH

1,3

TUTKU

1,4

ADIDAS

1,0

‹KRAM

1,1

D‹⁄ER

6,1

COCA-COLA 1,0
D‹⁄ER

6,1

31,1

Yak›n Hissedilen Marka (%)

‹lk Hat›rlanan Marka (%)

ARÇEL‹K

13,8

ARÇEL‹K

26,1

ÜLKER

13,4

ÜLKER

6,6

NIKE

4,1

BEKO

4,3

ADIDAS

3,1

ADIDAS

4,3

PINAR

2,2

NIKE

3,9

VESTEL

2,2

VESTEL

3,3

SONY

1,9

BOSCH

2,6

BEKO

1,8

LCW

1,7

LEVI'S

1,7

SONY

1,6

BOSCH

1,3

PINAR

1,6

LCW

1,0

ARIEL

1,5

COCA-COLA

1,2

LEVI'S

1,2

OMO

1,1

MAV‹ JEANS

1,1

D‹⁄ER

31,2

D‹⁄ER

30,3
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Yönetim Kurulu
Baﬂkan›'n›n Mesaj›

De¤erli hissedarlar›m›z,
2007 y›l›, global ekonomideki her türlü tehdit ve zorlu¤a
ra¤men, makroekonomik istikrar koﬂullar›nda, Türk özel
sektör firmalar›n›n küresel rekabette elde etti¤i baﬂar›l›
sonuçlara sahne oldu. Perakende, enerji, finans sektörlerinde
yabanc› sermaye ortakl›klar› özel sektörümüzün dünya
liginde rüﬂtünü ispatlad›¤›n› gösteren örnekler olarak 2007
y›l›n›n sevindirici geliﬂmeleriydi.

2007 y›l›nda stratejik geliﬂme plan›nda öngördü¤ü yat›r›m
çal›ﬂmalar›n› eksiksiz olarak gerçekleﬂtiren Ülker Bisküvi,
yüksek teknolojisi sayesinde hem üretim miktar›n› hem de
kalite ve verimlili¤ini art›rd›.
Tüm birimlerimizce desteklenen ve Ar-Ge birimimizce
nihayetlendirilen inovasyon çal›ﬂmalar› ürün baz›nda
farkl›l›klar yaratarak, hem tüketici memnuniyetini art›rd›
hem de rekabetçi duruﬂumuzu zenginleﬂtirdi.

Aral›k ay›n›n son haftas›nda dünya ve Türkiye ekonomi
çevrelerinin gündeminde “Godiva operasyonu” vard›. Bize
göre; 1944 y›l›nda kurulmuﬂ bir Türk firmas›n›n, 1926'da
Belçika'da kurulan, 1974'te tamamen Amerikal› olan,
“uluslararas› hüviyetteki” bir firman›n 21. yüzy›ldaki yeni
sahibi olmas›, sadece Ülker'in de¤il Türkiye'nin baﬂar›s›
olarak de¤erlendirilmelidir. Godiva sat›n almas›yla, Türkiye'de
de art›k dev küresel anlaﬂmalara imza atabilecek güçte
firmalar›n bulundu¤unu göstermek, hepimizi onurland›rd›.

Bu y›l içinde gerçekleﬂtirilen bilgi yönetim sistemlerindeki
iyileﬂtirmeler, yarat›c›, verimli ve aktif kat›l›mc› çal›ﬂma
modelini uygulamay› mümkün k›ld›.

Ülker Bisküvi'nin %25,23'üne ortak oldu¤u Godiva,
grubumuzun “küresel marka operasyonlar›na” aç›lma
stratejisinin bir parças›d›r. Gelecek stratejimiz, g›da a¤›rl›kl›
olarak, yeni yat›r›mlar ve kuvvetli ortakl›klarla büyümek ve
uluslararas› bir grup olmakt›r. Godiva da bu stratejimizin
ilk uygulamas› oldu.

Büyümesini ve kârl›l›¤›n› 2007 y›l›nda da sürdüren Ülker
Bisküvi lider duruﬂunu pekiﬂtirdi. ﬁirketimizin mali yap›s›n›n
sa¤laml›¤› ve kârl›l›¤› uluslararas› kurumlarca da tescillendi.
Uluslararas› kredi derecelendirme kuruluﬂu Moody's Investors
Service, 2007'de Ülker Bisküvi'nin B1 olan “ﬁirket Kredi
Derecelendirme Notunu” Ba3'e yükseltti ve görünümünü
“Dura¤an/ Stable” olarak teyit etti.

G›da sektöründe küresel ›s›nma ve hammadde fiyat art›ﬂlar›
gibi olumsuz geliﬂmeler yaﬂanmas›na ra¤men, 2007 Ülker
Bisküvi aç›s›ndan baﬂar›l› bir y›l oldu. Ülker Bisküvi'nin 2007
y›l›nda brüt esas faaliyet kâr› 322 milyon YTL olarak
gerçekleﬂirken, net dönem kâr› ise 116 milyon YTL'ye ulaﬂt›.

Ülker Bisküvi 2007 y›l› içinde, Sermaye Piyasas› Kurumsal
Yönetim ‹lkelerine Uyum çal›ﬂmalar›nda da önemli aﬂamalar
kaydetti. Bu süreç içinde gerçekleﬂtirilen yenilik ve
de¤iﬂiklikleri Genel Kurulumuzda hissedarlar›m›z›n bilgisine
ve onay›na sunma noktas›na gelindi.

Ülker Bisküvi, kuruluﬂundan bu yana sürdürdü¤ü baﬂar›l›
ve özverileri çal›ﬂmalar› 2008 y›l›nda da devam ettirmeyi
hedeflemektedir.
Sayg›lar›mla

“Ülker Bisküvi” ismi de 2007 y›l›n›n önemli geliﬂmelerinden
biriydi. 13 A¤ustos 2007 tarihinde yap›lan 2007 y›l› Ola¤anüstü
Genel Kurul Toplant›s›'nda halka aç›k ﬂirketlerin isimleriyle
faaliyet alanlar›n›n örtüﬂmesini sa¤lamak düﬂüncesinin bir
sonucu olarak “Ülker G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.” olan ﬂirket
unvan› oy birli¤iyle “Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.” olarak
de¤iﬂtirildi.

Murat ÜLKER
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

Ülker Bisküvi'nin %25,23'üne ortak
oldu¤u Godiva, grubumuzun “küresel
marka operasyonlar›na” aç›lma
stratejisinin bir parças›d›r. Gelecek
stratejimiz, g›da a¤›rl›kl› olarak, yeni
yat›r›mlar ve kuvvetli ortakl›klarla
büyümek ve uluslararas› bir grup
olmakt›r. Godiva da bu stratejimizin
ilk uygulamas› oldu.
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Yönetim Kurulu
Orhan Özokur

Murat Ülker

Ali Ülker

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Yönetim Kurulu Üyesi

Baﬂkan Vekili

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

Necdet Buzbaﬂ

Dr. Cafer F›nd›ko¤lu

Cengiz Solako¤lu

Mahmut Mahir Kuﬂculu

Yönetim Kurulu Üyesi

Genel Müdür

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Üyesi (Ba¤›ms›z)

Üyesi (Ba¤›ms›z)

Denetim Kurulu

Ataman Y›ld›z

Nurettin Aliz

Hilmi Durmaz

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi
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Yönetim Kurulu

Murat Ülker Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Bo¤aziçi Üniversitesi ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ﬂletme
Bölümü'nden mezun olan Murat Ülker, 1982 y›l›nda çal›ﬂma
yaﬂam›na baﬂlad›. 1984 y›l›nda Kontrol Koordinatörü olarak
Grup'ta görev alan Murat Ülker, yurtd›ﬂ›nda çeﬂitli mesleki
kurslara (AIB ve ZDS) kat›ld› ve ABD'de Continental Baking
ﬂirketinde staj yapt›. ‹ki y›l süreyle Ortado¤u'da ihracat
konusunda çal›ﬂan Ülker, ABD ve Avrupa'da da bisküvi,
çikolata ve g›da sektöründe faaliyet gösteren yaklaﬂ›k 60
kadar fabrika ve tesiste üç y›l boyunca incelemelerde
bulundu. Çeﬂitli IESC projelerinde görev alan Ülker, dikey
entegrasyon ilkesine ba¤l› olarak birçok yeni yat›r›m›
gerçekleﬂtirdi. Murat Ülker, ‹ﬂletmelerden Sorumlu Genel
Müdür Yard›mc›s›, Genel Müdür, ‹cra Komitesi Üyeli¤i ve
Grubun çeﬂitli ﬂirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapt›ktan
sonra 2000 y›l›nda Y›ld›z Holding Yönetim Kurulu
Baﬂkanl›¤›’na seçildi. Evli ve üç çocuk babas› olan Murat
Ülker, ‹ngilizce ve Almanca biliyor; yelken sporunun yan›
s›ra ailesiyle seyahat etmekten hoﬂlan›yor.
Orhan Özokur Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
Henüz bir lise ö¤rencisiyken çal›ﬂma yaﬂam›na baﬂlayarak
e¤itim ve iﬂ yaﬂam›n› birlikte sürdüren Orhan Özokur,
‹ktisadi Ticari ‹limler Akademisi'nden mezun oldu. Gruba
1973 y›l›nda Ticaret Müdürü olarak kat›lan Özokur, Grup
ﬂirketlerinde Yönetim Kurulu Baﬂkan› ve Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapt› ve 2000 y›l›nda Y›ld›z Holding
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›l›¤›’na getirildi. Evli ve üç
çocuk babas› olan Özokur, ‹ngilizce biliyor; basketbola
büyük ilgi duyuyor, tenis oynamaktan, gitar çalmaktan ve
müzik dinlemekten hoﬂlan›yor.

Ali Ülker Yönetim Kurulu Üyesi
Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi
‹ktisat ve ‹ﬂ ‹daresi bölümlerinde e¤itim alan Ali Ülker; IMD,
Harvard ve Wharton'da çeﬂitli e¤itim programlar›na kat›ld›.
Ülker, De Boccard & Yorke Dan›ﬂmanl›k ﬁirketi ile ﬁirket ‹çi
Kaizen Çal›ﬂmas›'nda (1992) ve IESC Sat›ﬂ Sistemini Geliﬂtirme
ve ﬁirket ‹çi Organizasyon Projesi'nde (1997) görev ald›. ‹ﬂ
yaﬂam›na 1985 y›l›nda Ülker G›da A.ﬁ. Kalite Kontrol
Departman›'nda stajyer olarak baﬂlayan Ali Ülker, 1986-1998
y›llar› aras›nda çikolata üretim tesislerinde ve Atlas G›da
Pazarlama A.ﬁ'de stajyer, Sat›ﬂ Yöneticisi, Sat›ﬂ Koordinatörü,
Ürün Grup Koordinatörü ve Ürün Grup Müdürü olarak görev
yapt›. 1998 y›l›nda Atlas G›da Pazarlama A.ﬁ.'nin Genel
Müdürü, 2000 y›l›nda Pazarlama ve Zincir Ma¤azalardan
Sorumlu Tüketici Grup Baﬂkan Yard›mc›s›, 2001 y›l›nda
Merkez G›da Pazarlama A.ﬁ.'nin Genel Müdürü, 2002 y›l›nda
da G›da Grubu Baﬂkan Yard›mc›s› olarak görev yapt›. Ali
Ülker, 2005 y›l›nda Ülker Grubu (Bisküvi, Çikolata, ﬁekerleme)
Baﬂkan› olarak atand›. Evli ve üç çocuk babas› olan Ülker,
‹ngilizce ve Almanca biliyor. Ülker, bal›k avlamaktan,
sinemaya gitmekten, kitap okumaktan, basketbol ve bilardo
oynamaktan hoﬂlan›yor.
Necdet Buzbaﬂ Yönetim Kurulu Üyesi
‹stanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden mezun olan
Necdet Buzbaﬂ, iﬂ yaﬂam›na Samsun'da kurulu olan Adeka
‹laç Sanayii'nde baﬂlad›. 1975 y›l›nda, mesleki kariyerine yeni
bir aç›l›m sa¤lamak amac›yla Ülker Grubu'na kat›lan Buzbaﬂ,
s›ras›yla Ülker G›da Sanayi A.ﬁ.'de ‹ﬂletme ﬁefli¤i, ‹malat
Müdürlü¤ü, Genel Müdür Yard›mc›l›¤› ve Genel Müdürlük
yapt›ktan sonra, 2000 y›l›nda ﬂirket içindeki yeniden
yap›lanma sürecinde Ülker Grup Baﬂkanl›¤›'na getirildi. 2005
y›l›nda ‹stiﬂare Konseyi Üyeli¤i'ne atanan Buzbaﬂ, Türkiye
‹ﬂverenler Sendikalar› Konfederasyonu (T‹SK) Yönetim Kurulu
Üyeli¤i, Türkiye G›da Sanayi ‹ﬂverenleri Sendikas› Baﬂkanl›¤›,
‹stanbul Sanayi Odas› (‹SO) Meclis Üyeli¤i, ﬁekerli Mamul
Sanayicileri Derne¤i (ﬁEMAD) Yönetim Kurulu Üyeli¤i yapt›.
‹ngilizce bilen Necdet Buzbaﬂ, Türkiye E¤itim Gönüllüleri
Vakf› (TEGEV), KalDer ve Katek gibi sivil toplum kuruluﬂlar›nda
da görev ald›.

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

mezun olan Cengiz Solako¤lu, iﬂ yaﬂam›na Beko Ticaret
A.ﬁ.'de sat›ﬂ eleman› olarak baﬂlad›. 1969 y›l›nda Bölge Sat›ﬂ
Müdürü, 1975 y›l›nda Genel Sat›ﬂ Müdürü ve 1977 y›l›nda
ﬁirket Genel Müdürü oldu. 1983 y›l›na kadar sürdürdü¤ü bu
görevin ard›ndan yine Koç Toplulu¤u'na ait At›l›m ﬁirketi'nin
Genel Müdürlü¤ü görevine getirildi. 8 y›l süren bu görevi
s›ras›nda “Arçelik Yetkili Sat›c›l›k Sisteminin Güçlendirilmesi”
çal›ﬂmalar›na önderlik etti. 1991 y›l›nda Koç Holding Tüketim
Grubu Baﬂkan Yard›mc›l›¤›’na getirildi. 1996-1998 y›llar›
aras›nda Topluluk Yürütme Kurulu Üyeli¤i görevini de
yürüttükten sonra 2002 y›l›nda Koç Holding Tüketim Grubu
Baﬂkanl›¤›’na atand›. Aral›ks›z 37 y›l Koç Toplulu¤unda çal›ﬂan
Solako¤lu, 60 yaﬂ uygulamas› nedeniyle emekliye ayr›ld›.
1907 Fenerbahçe Derne¤i ve E¤itim Gönülleri Vakf›'n›n
kurucular› aras›nda yer alan Solako¤lu, Ekonomist Dergisi
taraf›ndan 2003 y›l›n›n Sivil Toplum Önderi seçildi. Solako¤lu,
evli ve 2 çocuk babas›d›r.

ö¤renimini ‹stanbul Üniversitesi, ‹ktisat Fakültesi'nde
tamamlad›ktan sonra ABD'de pazarlama konusunda yüksek
lisans yapt›. Kuﬂculu, 1970'ten itibaren aile ﬂirketleri olan
Tamcam A.ﬁ. ve Arsal Cam Sanayii'nde ‹dareci ve Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev ald›. 1982 y›l›nda Kutaﬂ D›ﬂ Ticaret
ve Pazarlama A.ﬁ.'yi ve 1985'te Erdem D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.'yi
kurarak bu ﬂirketlerin yönetiminde ve idaresinde bulundu.
20 y›ldan bu yana ‹stanbul Ticaret Odas› ve ‹stanbul Sanayi
Odas› Meslek Komitelerinde görev alan Kuﬂculu, ‹stanbul
Sanayi Odas› Meclis Üyeli¤ini de 13 y›ld›r sürdürmektedir.
Kuﬂculu, evli ve iki çocuk babas›d›r.

Bölümü'nden mezun olan Cafer F›nd›ko¤lu, Ankara ‹.T.‹.A.'da
master ve doktoras›n› tamamlam›ﬂt›r. Cafer F›nd›ko¤lu,
2006 y›l›ndan beri Ülker Bisküvi San. A.ﬁ., ‹deal G›da,
Freshcake ve Atlas Pazarlama Genel Müdürlü¤ü görevlerine
devam etmektedir.

olarak baﬂlayan F›nd›ko¤lu, 1976-1981 y›llar› aras›nda Mu¤la
‹ﬂletmecilik Yüksekokulu ve Ankara ‹.T.‹.A. Pazarlama
Kürsüsü'nde ö¤retim üye yard›mc›l›¤› yapt›. 1981-1997 y›llar›
aras›nda Oyak Grubu'nda Sat›ﬂ Müdürlü¤ü, Genel
Koordinatörlük, Genel Müdür Yard›mc›l›¤› (Ordu Pazarlar›
ve sonras›nda Yat›r›m ve ‹ﬂtiraklerden sorumlu) görevlerinde
bulundu. Ayr›ca görevlerine ek olarak Adana Çimento, Elaz›¤
Çimento, Bolu Çimento, Selyak, Oyak Sigorta, Axa Oyak
Sigorta, Oyak European Finance, Türk Boston Bank, Tukaﬂ
Konservecilik, Takimsan, Oytur Yönetim Kurulu
Baﬂkanl›klar›nda ve Entaﬂ Tavukçuluk, Halk Finansal
Kiralama, Oyak Anker Bank GbmH, Oytaﬂ ‹ç ve D›ﬂ Ticaret,
Oyak/Renault, Ni¤de Çimento Yönetim Kurulu Üyelikleri
ve ET‹ Pazarlama Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekilli¤i
görevlerinde bulundu.

Müstahsilleri ‹ﬂverenleri Sendikas› Yönetim Kurulu Baﬂkan
Vekilli¤i, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli¤i Yönetim
Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyeli¤i görevlerini yürüttü.

-1999 y›llar› aras›nda ise Bay›nd›r Holding Stratejik Planlama
Baﬂkan› olarak çal›ﬂt›. 1999-2006 y›llar› aras›nda ET‹ Pazarlama
Genel Müdürlü¤ü görevini yürüttü.

babas›d›r. Kültür ve tabiat zenginli¤i olan ülkelere seyahat
etmekten, sporun her türünden ve mesleki kitap okumaktan
hoﬂlanan F›nd›ko¤lu, ‹ngilizce bilmektedir.
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Genel Müdür'ün Mesaj›

De¤erli Hissedarlar›m›z,
Türkiye'nin önemli sektörlerinden olan g›da sektörü, 2007 y›l›nda
dünya trendleri ile ülkemizdeki siyasi ve ekonomik geliﬂmeler
paralelinde bir geliﬂme izledi. Dünyada küresel ›s›nma sebebiyle
yaﬂanan kurakl›k, dünya ekonomisinde ve ülkemizde seçim
döneminde yaﬂanan durgunluklar, g›da sektörünün de dura¤an bir
y›l geçirmesine neden oldu.
Ancak bu makroekonomik çerçevenin ötesinde son dönemde
tüketicilerin de¤iﬂen harcama e¤ilimleri ve beslenme al›ﬂkanl›klar›,
g›da güvenli¤i ve kalitenin önem kazanmas›yla birlikte güvenilir
markalara ve paketlenmiﬂ ürünlere yönelik artan talep, sektörde
belirli bir canl›l›k yaﬂanmas›n› sa¤lad›.
Yine 2007 y›l›nda uygulanan KDV indirimi, sektör aç›s›ndan olumlu
bir geliﬂme oldu. Pek çok g›da ürününün kapsam içine al›narak
halk›n güvenilir ve ambalajl› ürünlere yönelmesinin amaçland›¤›
KDV indirimi, ayn› zamanda sektör üzerindeki finansman yükünü
de önemli ölçüde azaltt›.
Dünyada ve Türkiye'de sektörde yaﬂanan geliﬂmeleri yak›ndan takip
eden Ülker Bisküvi 2007'de de hedeflerine odaklanarak gerek finansal
gerek operasyonel aç›dan baﬂar› dolu bir y›l geçirdi. 2007 y›l›nda
Ülker Bisküvi San. A.ﬁ. solo net dönem kâr› artan maliyetler ve
yo¤un rekabet ortam›nda 94.968.374,30 YTL olarak gerçekleﬂirken,
iﬂtiraklerle birlikte de¤erlendirildi¤inde konsolide net dönem kâr›
2006 y›l›yla k›yasland›¤›nda %30 art›ﬂla 116.054.667 YTL oldu.
ﬁirket Unvan›m›z De¤iﬂti
2006 y›l›nda baﬂlayan ana faaliyet alan›m›za odaklanmakla ilgili
çal›ﬂmalar›m›z›n devam› niteli¤inde ﬂirket unvan›m›z› de¤iﬂtirdik.
13.08.2007 tarihinde gerçekleﬂtirdi¤imiz Ola¤anüstü Genel Kurul ve
al›nan karar ile Ülker G›da San. ve Tic. A.ﬁ. olan unvan›m›z Ülker
Bisküvi San. A.ﬁ. olarak de¤iﬂti.
Ankara Fabrikas›’nda Rekor Üretim
2007 y›l›nda, ileri teknolojiyle donat›lm›ﬂ, yüksek kapasiteli
tesislerimizde verimlilik esas›na dayanan üretim faaliyetlerimiz
devam etti. Ankara Fabrikam›zda 2007 y›l›nda 79.500 ton mamul
üretimi gerçekleﬂtirilerek fabrika tarihinin en yüksek üretim tonaj›na
ulaﬂ›ld›.
‹stanbul ve Ankara fabrikalar› toplam›nda ise 129.741 ton üretime
ulaﬂan fabrikalar›m›zda kapasite kullan›m›m›z, ‹stanbul Fabrikam›zda
%82, Ankara Fabrikam›zda %81 olarak gerçekleﬂti. Bu sonuçlarla
toplam kapasite kullan›m›m›z %82 oldu.
ﬁirketimiz 2007 y›l›nda 2 milyon YTL'si Topkap› Fabrikas›'nda, 11 milyon
YTL'si Ankara Fabrikas›'nda olmak üzere toplam 13 milyon YTL'lik
yat›r›m gerçekleﬂtirdi. Her iki fabrikam›zda gerçekleﬂtirilen bu
yat›r›mlar, yeni tesis kurulmas›, kapasite art›r›m›, yenileme, üretim
hatlar›n›n tadilat›, verimlilik art›ﬂ›, hijyen ve depolama gibi alanlarda
yap›lan çal›ﬂmalar› kaps›yor.
Ar-Ge ve Yeni Ürünler
Rekabetin yo¤un olarak yaﬂand›¤› g›da sektöründe, üründe rekabet
avantaj› ancak farkl›laﬂmayla sa¤lanmaktad›r. Bu noktada Ar-Ge'nin
ve inovasyon stratejisinin önemi ortaya ç›kmaktad›r. Tüketicilerimizin
ihtiyaç ve beklentilerini her zaman birinci planda tutan bir ﬂirket
olarak yenilikçilik anlay›ﬂ›m›z do¤rultusunda Ar-Ge'ye verdi¤imiz
önem, Ülker Bisküvi'yi rekabette her zaman bir ad›m önde
konumluyor.

Türkiye'nin, Avrupa Birli¤i'nin stratejik hedefiyle uyumlu olarak, 2010
y›l›na kadar Ar-Ge harcamalar›n›n Gayri Safi Yurt ‹çi Has›la'ya oran›n›
%2'ye yükseltmeyi hedefleyen stratejisi do¤rultusunda, Ülker Bisküvi
de 2007 y›l›nda Ar-Ge çal›ﬂmalar›na h›z vererek tüketici beklentilerini
karﬂ›lamaya yönelik yeni ürünler geliﬂtirdi. ‹stanbul ve Ankara
fabrikalar›m›zdaki Ar-Ge bölümlerinde toplam 187 yeni ürün projesi
üzerinde çal›ﬂ›ld›; bunlardan 18 tanesi ürüne dönüﬂtürülerek, pazara
sunuldu. Cheesecake'li, Portakall› Rondo ile Çiziviç ve iki renkli
Pötibör ürünleri de yeni piyasaya sürülen ürünlerimizden baz›lar›d›r.
2007 y›l›nda gerçekleﬂtirilen en büyük projelerden biri “Cipsedoy”
ürün segmenti oldu.
2007'de Teknolojide ve Kalitede Yenilikler
Ürün baz›ndaki yenilikler ve yat›r›mlar›m›z›n yan› s›ra bilgi teknolojileri,
kalite, çevre ve sosyal sorumluluk bak›m›ndan da at›l›mlar
gerçekleﬂtirilen 2007 y›l›nda, SAP sistemine oldukça baﬂar›l› bir geçiﬂ
yap›larak süreçlerimizin verimli ve etkin yönetimi sa¤land›.
Ayr›ca 2007 y›l›nda bütün iﬂ süreçlerimizi gözden geçirdik. Süreç
çal›ﬂmalar› neticesinde; hem süreç performanslar›m›z› olumsuz
etkileyen tüm unsurlar› tespit ederek ortadan kald›rd›k hem de
iﬂlerimize süreç yaklaﬂ›m›yla bak›ﬂ› art›rd›k. Böylelikle süreçlerimizdeki
verimsiz tüm unsurlar› ar›nd›rmak suretiyle süreçlerimizi; yal›n,
uygulanabilir, h›zl› ve verimli bir düzene kavuﬂturmuﬂ olduk.
2007 y›l›nda ayr›ca, OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim
Sistemi, ISO 22000 G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi sertifikalar›
al›nmak suretiyle mevcut kalite sistem belgelerimiz yenilendi¤i bir
y›l oldu.
Ankara Fabrikam›zda 2007 y›l›nda baﬂlatt›¤›m›z Yal›n Üretim
uygulamalar›n› ilerleyen fazlarla devam ettirmeyi ve ‹stanbul
Fabrikam›zda da uygulamay› hedefliyoruz.
Strateji Odakl› Organizasyon
Ülker Bisküvi olarak iﬂlerimize stratejik bak›ﬂ›m›z› çal›ﬂanlar›m›zla
birlikte geliﬂtirmek ve kay›t alt›na almak, iç kaynaklar›m›zla d›ﬂ
çevrenin f›rsat ve tehditleri aras›nda uyum sa¤layacak ﬂekilde vizyon,
misyon, amaç, hedef ve görevlerimizi gerçekleﬂtirmek için 2007
y›l›nda ﬁirketimizin 5 y›ll›k stratejik planlamas› yap›larak uygulamas›na
geçildi.
Global Alanda Yeni Ad›mlar
Ürünlerini Türkiye'yle birlikte dünyan›n dört bir yan›na yay›lm›ﬂ
müﬂterilerine ulaﬂt›ran Ülker Bisküvi, Ülker ﬁirketler Toplulu¤u'nun
2007 y›l› sonunda gerçekleﬂtirdi¤i Godiva al›m›na da kat›larak, global
alanda gerçekleﬂtirdi¤i faaliyetlerine yeni boyut kazand›rd›. ﬁirketimizin
Godiva'ya %25,23 oran›nda ortakl›¤›n›n temelinde, son dönemde
dünyadaki bisküvi-çikolata birlikteli¤i yönünde geliﬂmekte olan
trendin büyük etkisi oldu. Ülker Bisküvi'nin bu f›rsattan faydalanmas›,
deneyimlerin paylaﬂ›lmas› ve yurt d›ﬂ› sinerjinin yakalanmas› aç›s›ndan
önemli bir at›l›md›.
Çevreye Sayg›l› Üretim ve Topluma Katk›
Faaliyetlerimizi gerçekleﬂtirirken çevreyi de ön planda gözetmeye
devam ettik. Kyoto Protokolü ile ﬂekillenen ve 2004 y›l›ndan bu yana
Türkiye'nin de taraf oldu¤u ‹klim De¤iﬂikli¤i Çerçeve Sözleﬂmesi
gere¤ince yap›lan uygulamalar› yak›ndan izliyoruz. Bu kapsamda
yapt›rd›¤›m›z çevresel risk alg›lamas› araﬂt›rmas›na göre, ﬁirketimizin
her iki fabrikas›nda sera etkisinin, mevzuat›n gerekli gördü¤ü yasal
limitlerin alt›nda oldu¤unu ve dolay›s›yla çevreyi tehdit edecek bir
etkide bulunmad›¤›n› çevreye sayg› ve duyarl›l›k prensibimiz
çerçevesinde iftiharla söyleyebiliriz.
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2007 y›l›nda mevcut üretim kapasitelerimizin
art›r›lmas›, tesislerimizin modernizasyonu ve
yeni ürün geliﬂtirme çal›ﬂmalar›na yönelik
olarak yaklaﬂ›k 13 milyon YTL tutar›nda yat›r›m
gerçekleﬂtirildi.

Ayr›ca 2007 y›l›, her zaman oldu¤u gibi toplumsal sorumluluk bilinciyle,
Topluluk genelinde yürütülen sosyal sorumluluk ve sponsorluk
projelerine de deste¤imizi sürdürdü¤ümüz bir y›l oldu. Bunun yan›
s›ra gerek fabrikalar›m›z gerekse ba¤l› ortakl›¤›m›z ‹deal G›da Fabrikas›'na
dönemsel olarak yap›lan okul gezileriyle ö¤rencilerin bisküvi üretimi
hakk›nda bilgi almas› sa¤lanmaya devam edildi.
Çal›ﬂanlar›m›z En De¤erli Varl›¤›m›z
Y›lsonu itibariyle çal›ﬂan say›m›z 1.363 kiﬂiye ulaﬂt›. Ülker Bisküvi olarak
“En büyük sermayemiz” ve “en önemli varl›¤›m›z” olarak gördü¤ümüz
çal›ﬂanlar›m›z›n, sadece iﬂ hedefleri ve ﬂirketin rekabet gücü için de¤il,
kendi mutluluklar› için de geliﬂmelerini sa¤lamay› ve desteklemeyi
amaçl›yoruz. Gönüllülük esas›na dayal› olarak her iki fabrikam›zda da
çal›ﬂanlar›m›z›n moral ve motivasyonlar›n›n art›r›lmas› amac›yla kurulan
“Tebessüm Grubu”nun bu manada olumlu etkilerini gözlemliyoruz.
2007 y›l›nda da, çal›ﬂanlar›m›za sundu¤umuz e¤itim imkanlar› ile kiﬂisel
geliﬂimlerine katk›m›z› sürdürdük. Yine çal›ﬂanlar›m›z›n “ak›l küpüne”
ulaﬂt›rd›¤› fikirleriyle tüm süreçlerimizde verimlili¤i art›racak önerilerini
sürdürdü¤ü bir y›l oldu. Ak›l küpü projesinde öneri say›s›nda geçen
y›la göre %300'lük bir art›ﬂ sa¤lan›rken ve 84 personelimiz önerileri
nedeniyle ödüllendirildi. Ayr›ca, performans de¤erlendirme sistemi
uygulamalar›m›zla ortak hedefler do¤rultusunda odaklanma ve tak›m
bilincinin art›r›lmas› sa¤land›.
Ö¤renmenin sonu yoktur yaklaﬂ›m›yla, 2007 y›l›nda da çal›ﬂanlar›m›z›n
aktif kat›l›m›yla bireysel beceri ve yetkinliklerini de art›ran, ö¤renen
organizasyon tak›m çal›ﬂmalar› devam etti. Bu kapsamda 2007 y›l›nda
yürütülen projelerle ﬁirketimizde önemli iyileﬂtirmeler sa¤land›.
2008 Y›l› ‹çin Hedeflerimiz
Tüketicilerimizin beklenti ve taleplerini, kalite ve yüksek hijyen anlay›ﬂ›
içerisinde, en son teknolojiyi kullanarak karﬂ›lamak suretiyle 2008
y›l›nda da sa¤lam finansal ve operasyonel sonuçlar elde etmeyi ve
sektördeki aç›k ara liderli¤imizi devam ettirmeyi hedefliyoruz.
Bu hedefimize ulaﬂmada ﬁirketimizin stratejilerini operasyonel hedeflere
dönüﬂtürmek için 2008 y›l› ilk yar›s›nda tamamlanacak olan Kurumsal
Karne (Balanced Scorecard) projesinin önemli bir yeri olaca¤›na
inan›yoruz.
Stratejik planlama çal›ﬂmalar›m›zda belirlenen stratejik hamleler
çerçevesinde öngördü¤ümüz projelerinde önemli bir k›sm›n› bu y›l
içinde tamamlamay› öngörmekteyiz.
Tüm tesislerimize yayg›nlaﬂt›raca¤›m›z “Yal›n Üretim” felsefesi ve yeni
Ar-Ge çal›ﬂmalar›na yönelik yat›r›mlar›m›zla 2008 y›l›nda rekabette
önemli avantajlar elde etmeyi amaçl›yoruz.
Ayr›ca faaliyetlerimizi hayata geçirirken, ﬁirketimizin öncelikleri aras›ndan
yer alan çevre konusuna gösterdi¤imiz hassasiyeti korumaya devam
edece¤iz. 2008 y›l› sonunda tamamlanmak üzere baﬂlat›lan projeyle
enerjinin her geçen gün önem kazand›¤› bugünlerde, ﬁirketimizde
enerji yönetimi ve tasarrufunu hedefliyoruz.
Ülker Bisküvi, 2008'de de büyüme odakl› kurumsal strateji ve planlama
çerçevesinde kalitesi ve yüksek hijyen anlay›ﬂ›yla, de¤erli hissedarlar›
ve çal›ﬂanlar›ndan ald›¤› güçle faaliyetlerini sürdürecektir.
Sayg›lar›mla,
Dr. Cafer FINDIKO⁄LU
Genel Müdür
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Dünyada ve Türkiye'de
G›da Sektörü

Tar›m, hayvanc›l›k ve bal›kç›l›k sektörlerinin
ç›kt›lar›n›n dönüﬂümüyle iﬂleyen g›da sanayisi,
2 trilyon ABD dolar›n› aﬂan y›ll›k sat›ﬂlar› ile
dünya imalat sanayisinin en önemli koludur.

Dünyada G›da Sektörü
Tar›m, hayvanc›l›k ve bal›kç›l›k sektörlerinin ç›kt›lar›n›n
dönüﬂümüyle iﬂleyen g›da sanayisi, 2 trilyon ABD dolar›n›
aﬂan y›ll›k sat›ﬂlar› ile dünya imalat sanayisinin en önemli
koludur. Beslenmenin insan yaﬂam›n›n temel
gereksinimlerinden biri olmas› nedeniyle g›da sektörünün
üretimine salt ticari meta gözüyle bak›lamaz. Yaratt›¤› katma
de¤er, çal›ﬂan say›s›n›n yüksekli¤i ve yaﬂamsal ihtiyaç
maddelerinin üretiliyor olmas› nedeniyle g›da sektörü,
sürdürebilir ve sürekli bir büyüme oran›na sahiptir.
Dünyan›n en büyük çokuluslu ﬂirketlerinden oluﬂan g›da
oligopolü, özellikle son zamanlarda endüstriyel ve mali aç›dan
yap›sal de¤iﬂimlere sahne olmaktad›r. Petrol zengini ülkeler
de dahil olmak üzere hükümetler g›da fiyatlar›n› kontrol
etmeye baﬂlam›ﬂt›r. Piyasalar, bu uygulamay› ucuz g›dan›n
sonu olarak de¤erlendirmekte ve tepki vermektedir.
Temel g›da maddelerinin ço¤unda fiyat patlamalar›
yaﬂanmaktad›r. Eylül baﬂlar›nda bu¤day fiyat›, ton baﬂ›na
400 ABD dolar›n› aﬂarak tarihinin en yüksek seviyesine
ulaﬂm›ﬂt›r. 2007 baﬂlar›nda rekor k›ran bir di¤er ürün de
m›s›rd›r. Ton baﬂ›na 175 ABD dolar›na kadar ç›kan ve halen
150 ABD dolar›nda seyreden m›s›r fiyat›, 2006 y›l› ortalamas›n›n
%50 üzerindedir. Yine petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂ nedeniyle bio
enerji olarak kullan›m› h›zla artan ham ya¤ fiyatlar› ton
baﬂ›na 2007 Ocak-Aral›k döneminde %65’lik art›ﬂla 610 ABD
dolar› seviyesinden 1010 ABD dolar›na kadar yükselmiﬂtir.
Dünyada tah›l talebindeki art›ﬂ›n nedenlerinden biri, Çin ve
Hindistan'da gelir düzeyinin giderek artmas›d›r. Gelir
düzeyindeki art›ﬂ›n et ürünlerine yönelik talebi art›rmas›yla
birlikte hayvanlar›n beslenmesinde kullan›lan tah›l talebi de
canlanm›ﬂt›r. Ekmek üretiminde kullan›lan tah›l talebindeki
art›ﬂ do¤rudan nüfus art›ﬂ›yla ilgiliyken, et talebinin artmas›
ise tamamen ekonomik geliﬂme ve Gayri Safi Yurtiçi Has›la'n›n
(GSY‹H) büyümesiyle iliﬂkilidir. Gelir düzeyindeki art›ﬂ, Hindistan
ve Çin'de milyonlarca insan›n et ve di¤er temel g›da maddeleri
tüketimini art›rm›ﬂt›r.
Tar›msal ürünlerdeki fiyat art›ﬂlar›n›n bir di¤er nedeni de
ABD'nin etanol talebidir. Etanol, otomobiller ve di¤er motorlu
araçlarda benzine kar›ﬂt›r›lan veya tek baﬂ›na kullan›lan bir
yak›tt›r. Yayg›n olarak ﬂeker kam›ﬂ› ve m›s›rdan elde edilir.
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ABD dünyan›n en büyük m›s›r ihracatç›s› iken halen etanole
kulland›¤› m›s›r, ihraç etti¤inden daha fazlad›r. 2005 y›l›nda
hayata geçirilen etanol projesi, m›s›r fiyatlar›ndaki art›ﬂ›n en
önemli nedenidir.
ABD'nin etanol projesi, hükümet sübvansiyonlar›n›n bir
ürünüdür. Bu sübvansiyonlar sayesinde teﬂvik edilen etanol
üretimi için birbirinden çok farkl› besin kaynaklar› ve çok
farkl› yöntemler türetilmiﬂtir. M›s›rdan ve Brezilya'n›n ﬂekerden
üretilen etanolüne kadar tam 200 çeﬂit etanol bulunmaktad›r.
Tüm bu etanol türlerinin üretimini teﬂvik amac›yla verilen
sübvansiyonlar ise y›ll›k 7 milyar ABD dolar›n› bulmaktad›r.
Bu da galon baﬂ›na yaklaﬂ›k 1,90 ABD dolar›d›r.
Tabii ki çiftçiler de bu süreçte paylar›na düﬂeni almaktad›rlar.
Daha önce soya fasulyesi ve bu¤day ektikleri topraklara m›s›r
ekerek avantajl› ve kazançl› konuma geçen çiftçilerin bu
süreçte kazanan taraf olduklar› görülmektedir.
Hükümet sübvansiyonlar› ve ticaret engelleri maliyet art›ﬂlar›na
yol açarken; trilyonlarca dolar, zaten zengin olan ülkelerdeki
çiftçileri desteklemek ad›na ziyan edilmektedir. Bu
uygulaman›n sonucunda da yüksek vergiler, kalitesiz g›dalar
ve aﬂ›r› üretim ortaya ç›kmaktad›r.
Fakir ülkelerdeki tüketicilerin bütçelerinde önemli yer tutan
temel g›da maddelerinin aﬂ›r› fiyatlanmas› y›k›c› etkiler
yarat›rken, tar›m topluluklar›n›n emeklerinin karﬂ›l›¤›n›
almalar› ve k›rsal kesimin ekonomik iyileﬂme belirtileri
göstermesi ise olumlu geliﬂmelerdir.
Türkiye'de G›da Sektörü
G›da sanayisi Türkiye'de ilk kurulan sektörlerden biridir.
Ülkenin zengin tar›msal kaynaklar› ve genç iﬂgücü, sektörü
daha da önemli hale getirmektedir. G›da sektöründeki üretim
art›ﬂ›, ekonominin genelindeki art›ﬂ› aﬂmaktad›r.
Sektör, son dönemlerde de¤iﬂen harcama e¤ilimleri ve
beslenme al›ﬂkanl›klar›ndan da etkilenmektedir. Kiﬂi baﬂ›na
gelirin artmas›, kad›n nüfusun çal›ﬂma hayat›na daha çok
girmesi, kentleﬂme sonucu yaﬂam biçiminin de¤iﬂerek çekirdek
aile yap›s›n›n yayg›nlaﬂmas› gibi etkenler, tüketim kal›plar›n›
da de¤iﬂtirmiﬂtir. G›da güvenli¤i ve kalitenin önem
kazanmas›yla birlikte güvenilir markalara ve paketlenmiﬂ
ürünlere talep artm›ﬂt›r. Öne ç›kan bir baﬂka e¤ilim ise
organik meyve ve sebzelere yöneliktir. Tüketici bilincinin
geliﬂmesi g›da sektörü için bir f›rsat olarak
de¤erlendirilmektedir. Bunun yan› s›ra Türkiye'nin AB ülkeleri
ile Ortado¤u ve Rusya pazarlar›na co¤rafi konum olarak
yak›n olmas›, sektörün ihracat› aç›s›ndan önemli bir avantajd›r.

KDV oranlar›n›n %8 olarak belirlenmesi ise sektördeki kay›t
d›ﬂ›l›k ve haks›z rekabetle mücadele ad›na at›lm›ﬂ olumlu bir
ad›md›r. Bakliyat ürünlerinden gazoza, haz›r çorbadan çay
ve kahveye kadar pek çok ürünün KDV indirimi kapsam›na
al›narak halk›n güvenilir ve ambalajl› ürüne yönelmesi
amaçlanmaktad›r. Sektör üzerindeki finansman yükünü de
önemli ölçüde azaltan KDV indiriminin, y›llard›r g›da
sektörünün büyük sorunu olan tar›m-sanayi entegrasyonu
aç›s›ndan da katk› sa¤lamas› beklenmektedir.
2002 y›l›nda ekonominin rahatlamas›yla birlikte g›da ihracat›n›n
sürekli artan bir grafik çizdi¤i görülmektedir. G›da sektörünün
toplam ihracattaki pay› ise 2003 y›l›ndan itibaren art›ﬂa
geçmiﬂtir. Sektörün yükselen ihracat pay›, geliﬂmekte olan
bir ülke aç›s›ndan son derece önemli bir gösterge olmakla
birlikte, üretimde özellikle katma de¤eri yüksek g›da
ürünlerinin tercih edilmesi ile bu pay›n art›r›lmas› mümkündür.
Sektör ayn› zamanda birçok yabanc› yat›r›mc›ya da ev sahipli¤i
yapmaktad›r. Türkiye'de faaliyet gösteren toplam yabanc›
sermayeli g›da ve içecek imalat› ﬂirketinin say›s› 258'dir. ‹malat
sanayisine yönelen yabanc› sermayeli ﬂirketlerin %10'u,
Türkiye'ye yat›r›m yapan tüm yabanc› sermayeli ﬂirketlerin
ise %2'si g›da sektörünü tercih etmektedir.

2007'de Türkiye'de 40 bin g›da iﬂletmesinde
90 milyar ABD dolar› tutar›nda üretim yap›lm›ﬂ
ve 400 bin kiﬂiye istihdam sa¤lanm›ﬂt›r.
2007'de 40 bin g›da iﬂletmesinde 90 milyar ABD dolar›
tutar›nda üretim yap›lm›ﬂ ve 400 bin kiﬂiye istihdam
sa¤lanm›ﬂt›r. Genel seçimler nedeniyle duraklama
yaﬂanmas›na ra¤men g›da sektörü, kategorilerine göre y›l›
%10-20 aras›nda de¤iﬂen oranlarda büyüme ile kapatm›ﬂt›r.
Ocak-Kas›m dönemi d›ﬂ ticaret istatistiklerine bak›ld›¤›nda
tar›m ve g›da ürünleri ihracat›n›n bir önceki y›l›n ayn› dönemine
göre %16,7 art›ﬂla 10 milyar 254 milyon ABD dolar› oldu¤u
görülmektedir. Seçim beklentileri ve kurakl›k nedeniyle zorlu
bir y›l geçiren ve 2007'de %6 büyüyen sektörün 2008'de %10'luk
bir büyüme performans› gösterece¤i tahmin edilmektedir.
ﬁirket evliliklerinin devam edece¤ine de kesin gözüyle bak›lan
sektörde, ihracat›n %25, ithalat›n ise %10 oran›nda artmas›
beklenmektedir.
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2007 Y›l› Faaliyetleri
2007'de Ülker Bisküvi

17 Ekim 2007 tarihinde Uluslararas› Kredi
Derecelendirme Kuruluﬂu Moody’s Investors
Service, Ülker Bisküvi’nin B1 olan “Corporate
Family Rating” notunu Ba3’e yükseltti ve
görünümünü “Dura¤an/ Stable” olarak teyit etti.
Moody’s Investors Service’den yap›lan
aç›klamada, Ülker Bisküvi’nin yeni notunun
“ﬁirket’in Türk bisküvi piyasas›ndaki sa¤lam
konumunu ve güçlü kârl›l›¤›n› yans›tt›¤›” ifade
edildi.

Mart 2007

Ekim 2007

Ülker Bisküvi ‹ﬂtiraki Sa¤lam Gayrimenkul Yat›r›m

• Yönetim Kurulu 26 Ekim 2007 tarihli karar›yla, Sermaye

Ortakl›¤› A.ﬁ. 2 Mart 2007 tarihinden itibaren ‹MKB

Piyasas› Mevzuat› kapsam›nda özel durumlar›n kamuya

Ulusal Pazarda ‹ﬂlem görmeye baﬂlad›.

aç›klanmas› ve SPK-‹MKB Sertifika Hizmetleri
kapsam›ndaki iﬂlemlerin yürütülmesi ile ilgili olarak
ﬁirket ad›na onay yetkisinin Ali Ülker, Cafer F›nd›ko¤lu
ve ‹lhan Turan Usta’ya verilmesine karar verdi.

A¤ustos 2007
13 A¤ustos 2007 tarihinde yap›lan 2007 y›l› Ola¤anüstü
Genel Kurul Toplant›s›’nda “Ülker G›da Sanayi ve
Ticaret A.ﬁ.” olan ﬁirket unvan›n›n “Ülker Bisküvi
Sanayi A.ﬁ.” olarak de¤iﬂtirilmesine oy birli¤iyle karar
verildi.

• Yönetim Kurulu yine 26 Ekim 2007 tarihli karar›yla, Ülker
Bisküvi’nin iﬂtiraklerinden Sa¤lam Gayrimenkul Yat›r›m
Ortakl›¤› A.ﬁ.’nin, %300 oran›nda yapm›ﬂ oldu¤u bedelli
sermaye art›ﬂ›na kat›lma karar› ald›. Sa¤lam Gayrimenkul
Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.’deki 1.500.000 YTL nominal tutar,
sermaye art›ﬂ› sonras›nda 6.000.000 YTL oldu.

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

Aral›k 2007

2007 Y›l›na Yay›lan Çal›ﬂmalar

ﬁirket’in 500.000.000 YTL’lik kay›tl› sermaye tavan›

• ﬁirket’in beﬂ y›ll›k strateji plan› oluﬂturuldu.

içerisinde ç›kar›lm›ﬂ sermayesinin 241.087.000 YTL’den

• ﬁirket’in bütün iﬂ süreçleri gözden geçirilerek gerekli

268.600.000 YTL’ye yükseltilmesiyle ilgili olarak

görülen iyileﬂtirmeler yap›ld›.

Sermaye Piyasas› Kurulu’ndan 14 Aral›k 2007 tarih ve

• Yal›n yönetim uygulamalar› baﬂlat›ld›.

101/1202 say›l› “Tescile Mesnet Belge” al›narak

• “Ö¤renen Organizasyon” tak›m çal›ﬂmalar› gerek

268.600.000 YTL’lik yeni ﬂirket sermayesi Ticaret Sicili

‹stanbul gerekse Ankara fabrikalar›nda 2007 y›l›nda

Memurlu¤u’nca tescil edildi.

da devam etti.
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Üretim ve Kapasite

Türkiye bisküvi sektöründe %56’l›k bir pay›
bulunan Ülker Bisküvi, bisküvi üretimini
‹stanbul/Topkap› ve Ankara fabrikalar›nda
gerçekleﬂtirmektedir. Bu iki ana fabrikan›n
d›ﬂ›nda Ülker Bisküvi, iﬂtirak ﬂirketleri ‹deal
G›da/Gebze ve Biskot G›da/Karaman
tesislerinde üretim yapmaktad›r.

‹stanbul Topkap› Fabrikas›
2007 y›l›nda 50.104 ton bisküvi üreterek 53.036 ton net
bisküvi sat›ﬂ› gerçekleﬂtiren Topkap› Fabrikas›’n›n genelinde
tam kapasite üretim gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Fabrika’n›n 2007
y›l› ortalama fiili kapasite kullan›m oran› üç vardiya düzenine
göre %82’dir.

Topkap› Fabrikas›’nda
üretilen baﬂl›ca ürünler:
• Pötibör (kakaolu çifte kavrulmuﬂ)
• Çizi (susaml›)
• Susaml› Çubuk
• Haylayf
• Özbesi

Türkiye bisküvi sektöründe %56’l›k bir pay› bulunan Ülker
Bisküvi, bisküvi üretimini ‹stanbul/Topkap› ve Ankara
fabrikalar›nda gerçekleﬂtirmektedir. Bu iki ana fabrikan›n
d›ﬂ›nda Ülker Bisküvi, iﬂtirak ﬂirketleri ‹deal G›da/Gebze ve
Biskot G›da/Karaman tesislerinde üretim yapmaktad›r.
Ülker Bisküvi’nin yüksek teknolojiyle donat›lm›ﬂ Topkap› ve
Ankara fabrikalar›nda 2007 y›l›nda toplam 130.000 ton
bisküvi üretilmiﬂtir.
Topkap› Fabrikas›’nda 10 hatta bisküvi üretimi yap›lmaktad›r.
Ankara Fabrikas›’nda ise 14’ü bisküvi ve 4’ü gofret olmak
üzere toplam 18 hatta bisküvi, çikolata kaplamal› bisküvi
ve gofret üretilmektedir.
Ülker Bisküvi’ye ait fabrikalarda üretim süreçlerinin tamam›
yüksek teknolojiyle donat›lm›ﬂt›r. Lojistik destek sa¤layan
kolileme, koli taﬂ›ma, paketleme ve depolama süreçlerinin
büyük bölümü ise otomasyon ve robot teknolojisiyle
gerçekleﬂtirilmektedir.

• Çokodamla
• Han›meller
• Bebe Bisküvisi
• Biskrem (çikolatal›, elmal›, incirli)

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

Ankara Fabrikas›
Ülker Bisküvi Ankara Fabrikas› 110.000 m2 toplam alan
üzerinde, 80.000 m2'lik kapal› alanda faaliyet göstermektedir.
Ortado¤u’nun en büyük bisküvi üretim ve depolama
tesislerine sahip olan Ankara Fabrikas› 35 y›l› aﬂk›n süredir
bölge ekonomisine canl›l›k kazand›rmaktad›r.

Ankara Fabrikas›'nda
üretilen baﬂl›ca ürünler:
• Pötibör (sade, iki renkli)
• Krim Kraker
• Probis
• Çokosandviç
• As Kraker

Ankara Fabrikas›’nda 2007 y›l› üretim miktar› 79.637 ton
olmuﬂtur. Net sat›ﬂ miktar› ise 78.723 tondur. Fabrikan›n
2007 y›l› ortalama fiili kapasite kullan›m oran› üç vardiya
düzenine göre %81’dir.

• Sade ve Çikolatal› Baﬂak
• ‹kram (çikolatal›, f›nd›kl›, peynirli, cevizli)
• Tempo
• Rondo (muzlu, çilekli, sade, hindistan cevizli, portakall›,
frambuazl›, cheesecake’li)
• Alt›nbaﬂak
• Gofret (f›nd›kl›, muzlu, portakall›, çilekli, hindistan cevizli,
vanilyal›, kakaolu)
• Halley
• Kat Kat Tat
• Çubuk Kraker
• Alpella Ring
• Mavi Yeﬂil markal› ürünler
• Hasat
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Pazarlama ve Da¤›t›m

Yat›r›mlar

Ülker Bisküvi ve iﬂtirakleri taraf›ndan üretilen bisküvi ve
çikolata kaplamal› ürünlerin yurtiçi pazarlamas› ve da¤›t›m›,
iﬂtirak ﬂirketi Atlas G›da Pazarlama ile birlikte Ülker ﬁirketler
Toplulu¤u ﬂirketlerinden Esas Pazarlama, Merkez G›da
Pazarlama ve Rekor Pazarlama taraf›ndan yap›lmaktad›r.

Ülker Bisküvi, 2007 y›l›nda stratejik geliﬂme plan›nda
öngördü¤ü yat›r›m çal›ﬂmalar›n› eksiksiz olarak
gerçekleﬂtirmiﬂtir.

Atlas Pazarlama, ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Trakya, Bursa,
Samsun, Gaziantep ve Erzurum'da bulunan Bölge
Müdürlükleri ile Türkiye genelinde say›lar› 125 olan piyasa
tecrübesi yüksek, sayg›n ve etkin distribütörleri vas›tas›yla
tüm Türkiye’ye da¤›t›m yapmaktad›r. Atlas Pazarlama,
toplam 1.750’yi aﬂk›n kapal› kasa kamyonetle her hafta 200
bin sat›ﬂ noktas›na düzenli ve kaliteli servis vermektedir.
Bu güçlü da¤›t›m a¤› sayesinde müﬂteriler, Ülker Bisküvi
ürünlerine her an ve her yerde kolayl›kla ulaﬂabilmektedir.
Ülker Bisküvi ve iﬂtirakleri iki haftal›k üretimiyle dünyadaki
herkese bir bisküvi sa¤layabilmektedir.
Ülker da¤›t›m organizasyonunun her kademesi, pazar›n
yap›s›na uygun olarak tüketiciyi en iyi ﬂekilde tan›yabilecek
ve taleplerine cevap verebilecek biçimde özel olarak
ﬂekillenmiﬂtir.

Yat›r›mlar›n ortak amac›, Ülker Bisküvi’nin piyasadaki lider
duruﬂunu pekiﬂtirmek, müﬂteri memnuniyetini art›rmak,
ürün kalitesini geliﬂtirmek ve etkinlik ve verimlili¤e katk›da
bulunarak maliyet taban›n› daha da rekabetçi hale
getirmektir.
Ülker Bisküvi 2007 y›l›nda Topkap› Fabrikas›’nda 2 milyon
YTL’lik tevsi ve modernizasyon yat›r›m› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
Ankara Fabrikas›’nda gerçekleﬂtirilen yat›r›m harcamas› ise
yaklaﬂ›k 11 milyon YTL’dir. Her iki fabrikadaki bu yat›r›mlar,
yeni tesis kurulmas›, kapasite art›r›m›, yenileme, üretim
hatlar›n›n tadilat›, verimlilik art›ﬂ›, hijyen ve depolama gibi
alanlarda yap›lan çal›ﬂmalar› kapsamaktad›r.

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

‹ﬂtirakler

Ülker ﬁirketler Toplulu¤u’nun amiral gemisi Ülker Bisküvi,
topluluk içindeki baz› ﬂirketlere iﬂtirak etmiﬂ; yatay ve dikey
entegrasyona giderek çok güçlü bir portföy ve sinerjik bir
yap›lanma oluﬂturmuﬂtur.

Bu yap›yla her biri kendi sektöründe lider konumda bulunan
farkl› grup ﬂirketlerinden etkin ﬂekilde yararlanan Ülker
Bisküvi, Anadolu'da farkl› ﬂehirlerde faaliyet gösteren bisküvi
tesislerinin yan› s›ra, kaliteli un temininden ya¤ ve ambalaj
teminine kadar g›da sektörünün bütün iﬂ kollar›n› içine alan
dinamik bir de¤er üretim süreci oluﬂturmuﬂtur.

‹ﬂtirak

Faaliyet Alan›

‹ﬂtirak Oran› (%)

Birlik Pazarlama A.ﬁ.

Un üretimi

99,0

‹deal G›da San. ve Tic. A.ﬁ.

Bisküvi üretimi

97,5

‹stanbul G›da D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.

Yurtd›ﬂ› pazarlama

83,8

Atlas G›da Paz. San. ve Tic. A.ﬁ.

Yurtiçi pazarlama

78,2

Birleﬂik D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.

D›ﬂ ticaret

68,0

Biskot Bisküvi San. ve Tic. A.ﬁ.

Bisküvi ve çikolata kaplamal› üretimi

50,5

PNS Pendik Niﬂasta A.ﬁ.

Niﬂasta ve niﬂasta bazl› ﬂeker üretimi

23,0

Sa¤lam GYO A.ﬁ.

Gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤›

10,7

Netlog Lojistik A.ﬁ.

Lojistik ve taﬂ›ma

12,5

Fresh Cake A.ﬁ.

Kek üretimi

10,0

Tire Kutsan A.ﬁ.

Kâ¤›t ve mukavva kutu üretimi

B‹M Birleﬂik Ma¤azac›l›k A.ﬁ.

Market ve ma¤azac›l›k

Besler G›da A.ﬁ.

Ya¤ ve margarin üretimi

Ülker F›nance SA

Yurtd›ﬂ› finans

9,8
12,0
7,0
99,0
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Birlik Pazarlama

Toplam 35 bin ton tah›l depolama kapasitesine
sahip olan Birlik Pazarlama, 2008 y›l› içinde hem
tah›l iﬂleme kapasitesini hem de depolama
kapasitesini art›rmay› planlamaktad›r.
Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.'nin önemli iﬂtiraklerinden biri olan
Birlik Pazarlama, Ülker ﬁirketler Toplulu¤u’nun ihtiyaç
duydu¤u her çeﬂit tah›l ununun yan› s›ra, piyasaya arz edilen
paketlenmiﬂ bu¤day unu ve pirinç unu üretmektedir.
1978 y›l›nda kurulan Birlik Pazarlama, 1992 y›l›nda merkezini
Ankara'ya taﬂ›m›ﬂt›r. Ülker Bisküvi Ankara Fabrikas› ile ayn›
alanda 63.032 m2 arsa üzerinde kurulu olan Birlik Pazarlama,
yaklaﬂ›k 24.000 m2 kapal› alanda faaliyet göstermektedir.
3 adet un fabrikas›, soya, yulaf ve di¤er tah›llar› iﬂleme
fabrikas› ve pirinç tesisiyle faaliyetlerini sürdüren Birlik
Pazarlama’n›n Karaman’da bir ﬂubesi ve bir un fabrikas›
bulunmaktad›r.
Birlik Pazarlama, tar›msal araﬂt›rma enstitüleriyle iﬂbirli¤i
içinde, sözleﬂmeli ekim yapt›rmak suretiyle, ülkemizde
yeterli düzeyde üretimi yap›lmayan bisküvilik bu¤day
çeﬂitlerinin ›slah›, geliﬂtirilmesi ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›
konular›nda çal›ﬂmalar yapmaktad›r.
Birlik Pazarlama, TSE-ISO-EN 9000, TSE TS 13001 ve ‹SO
22000 belgelerine sahiptir. 2007’de HACCP belgesi ‹SO 22000
belgesiyle de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Hero G›da, Netlog Lojistik ve PNS Pendik Niﬂasta, Birlik
Pazarlama’n›n iﬂtirakleri aras›nda yer almaktad›r.
Birlik Pazarlama’n›n 3.195.000 YTL kay›tl› de¤eri olan Tire
Kutsan hisseleri 6.400.000 YTL’ye sat›lm›ﬂt›r.

Kapasiteler
ﬁirket 730 ton/gün Ankara’da, 200 ton/gün Karaman’da
olmak üzere toplam 930 ton/gün fiili bu¤day iﬂleme
kapasitesine sahiptir. Birlik Pazarlama’n›n pirinç iﬂleme
kapasitesi 19 ton/gün, soya iﬂleme kapasitesi 7,5 ton/gün
ve yulaf iﬂleme kapasitesi ise 2 ton/gündür.
2008 y›l›nda
Toplam 35 bin ton tah›l depolama kapasitesine sahip olan
Birlik Pazarlama, 2008 y›l› içinde hem tah›l iﬂleme kapasitesini
hem de depolama kapasitesini art›rmay› planlamaktad›r.
Birlik Pazarlama, 2008 y›l›nda daha rekabetçi fiyatla en
kaliteli üretimi yapabilmek için yat›r›mlar›n› sürdürecektir.

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
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‹deal Gıda

‹stanbul Gıda
Birleﬂik Dıﬂ Ticaret

Bisküvi ve kraker üreten ‹deal G›da’n›n 2007 y›l›
üretimi 40 bin 205 tona ulaﬂm›ﬂt›r. ‹deal G›da
‹SO’nun 2006 y›l›ndaki 500 büyük sanayi kuruluﬂu
s›ralamas›nda 377. s›rada yer alm›ﬂt›r.

‹stanbul G›da ve Birleﬂik D›ﬂ Ticaret, Ülker ﬁirketler
Toplulu¤u’nun üretmiﬂ oldu¤u her türlü ürünü
güçlü sat›ﬂ ve da¤›t›m kanallar›yla 100’den fazla
ülkeye ihraç etmektedir.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde 1997 y›l›nda kurulan ‹deal
G›da, 85.000 m2 arazi üzerinde 26.000 m2 kapal› alanda
faaliyet göstermekte, 2000 y›l›ndan bu yana aktif olarak
bisküvi ve kraker üretmektedir.

‹stanbul G›da, 1987 y›l›nda Ülker ﬁirketler Toplulu¤u’nun
üretmiﬂ oldu¤u her türlü ürünün yurtd›ﬂ›na sat›ﬂ› ve
pazarlanmas› amac›yla kurulmuﬂtur. 1999 y›l›nda kurulan
Birleﬂik D›ﬂ Ticaret ise, Atatürk Havaalan› Serbest Bölgesi'nde
ﬂubesi olan bir di¤er Ülker ﬁirketler Toplulu¤u ihracat
ﬂirketidir.

40 bin tonu aﬂan üretim
Faaliyete geçti¤i tarihten itibaren sahip oldu¤u makine
park›yla tesislerine sürekli yat›r›m yapan ve üretim
kapasitesini art›ran ‹deal G›da, yedi üretim hatt›nda yurtiçi
ve yurtd›ﬂ› pazarlar için dört ana grupta üretim
gerçekleﬂtirmektedir. 348 kiﬂinin istihdam edildi¤i ‹deal
G›da’n›n 2003 y›l›nda 30.654 ton olan bisküvi ve kraker
üretimi, 2004 y›l›nda 37.770 tona, 2005 y›l›nda ise 41.338
tona ç›km›ﬂt›r. 2006 y›l›nda, f›r›nlar›n do¤algaza dönüﬂümü
sürecinde üretimin bir ay durmas› nedeniyle toplam üretim
37.337 ton olarak gerçekleﬂmiﬂtir. 2007 y›l›nda ise üretim
40.205 tona ulaﬂm›ﬂt›r.
‹deal G›da’n›n 2007 y›l›ndaki kapasite kullan›m oran› %89’dur.
Üretimler ISO 9001-2000, ISO 22000, ISO 14001-2004, OHSAS
18001-1999, BRC ve IFS belgeleri standartlar›nda
gerçekleﬂtirilmektedir.
‹lk 500 aras›nda
‹deal G›da, 2006 y›l›nda ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan
yap›lan 500 büyük sanayi kuruluﬂu s›ralamas›nda 377. s›rada
yer alm›ﬂt›r.
Halka arz çal›ﬂmalar› sürüyor
‹deal G›da, 24 ﬁubat 2006 tarihinde toplanan 2005 y›l› Ola¤an
Genel Kurulu'nda, sermaye art›ﬂ›na gitmek suretiyle
sermayesinin bir bölümünü halka arz etme karar› alm›ﬂt›r.
ﬁirket, halka arzdan elde edece¤i kaynakla yeni yat›r›mlar
yapmay›, kapasitesini, cirosunu ve pazar pay›n› art›rmay›
hedeflemektedir. ‹deal G›da’n›n halka arz çal›ﬂmalar› devam
etmektedir.

Bu iki ﬂirket sahip olduklar› güçlü sat›ﬂ ve da¤›t›m kanallar›yla
Ülker ürünlerini Balkanlar ve Ortado¤u baﬂta olmak üzere
Amerika, Avrupa, Türkî Cumhuriyetler, Afrika ve Uzak
Do¤u’da 100'den fazla ülkeye ihraç etmektedirler.
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Biskot G›da

Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üç fabrikada
faaliyet gösteren Biskot G›da, bisküvi üretim hacmini,
yeni yat›r›mlar ve verimlilik art›r›c› çal›ﬂmalarla
2007 y›l›nda 91.916 tona ç›karm›ﬂt›r.
Ülker Bisküvi, Karaman’da dört ayr› fabrikayla faaliyet
gösteren Biskot G›da’ya 1999 y›l›nda iﬂtirak etmiﬂtir. Biskot
G›da, 2006 y›l›nda dört fabrikas›ndan biri olan kek fabrikas›n›
%99 hissesine sahip oldu¤u AGS Anadolu G›da’ya satm›ﬂt›r.
2007 y›l›nda da Biskot G›da, AGS Anadolu G›da’da sahip
oldu¤u hisselerini ortaklar›na satm›ﬂt›r.
Karaman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üç fabrikada yaklaﬂ›k
2.500 kiﬂiye istihdam olana¤› sa¤layan Biskot G›da, bölgenin
en önemli sanayi kuruluﬂu ve en büyük iﬂvereni olma
özelli¤ine sahiptir.
91.916 ton bisküvi üretim hacmi
Özellikle 2007 y›l›nda ilave edilen iki bisküvi tesisi, bir gofret
tesisi, üç Rulokat f›r›n› ve çikolata tesislerindeki revizyonlarla
birlikte Biskot G›da tesislerinin kapasitelerinde önemli art›ﬂlar
kaydedilmiﬂtir. Kapasite kullan›m oranlar› bisküvi tesislerinde
ortalama %90, gofret tesislerinde %80, Rulokat tesisinde
yeni ilave edilen f›r›nlarla %70 olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Çikolatal›
tesislerin mevsimsel olarak %90’lara ç›kt›¤› aylar olmakla
birlikte y›l ortalamas› %65’tir.
Biskot G›da, 1999 y›l›nda 5.221 ton olan bisküvi üretim
hacmini, yeni yat›r›mlar ve verimlilik art›r›c› çal›ﬂmalarla
2007 y›l›nda 91.916 tona ç›karm›ﬂt›r.
Zengin ürün portföyü
Biskot G›da'n›n ürün portföyünde Pötibör-Finger-Piknik,
Bebe, Kremal› ve Sandviç Bisküvi, Çikolata Kaplamal› Bar,
Çikolatal› Gofret, Rulokat, Çokomel, Krem Çikolata, kraker
ve son dönemde tüketimi h›zla artan kalorisi azalt›lm›ﬂ
segmentteki Mavi Yeﬂil markal› ürünler bulunmaktad›r.

Ürün portföyüne 2007 y›l›nda da çok say›da yeni ürün
eklenmiﬂtir. Ülker, Alpella, Halk ve Karsa ürün markalar›n›n
yan› s›ra "özel etiket" olarak üç ayr› fabrikada kraker,
marshmallow gofret, çikolata ve çikolata kaplamal› ürünlerin
üretimine devam edilmektedir.
‹lk 500 aras›nda
Biskot G›da, ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan yay›nlanan
araﬂt›rmada Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluﬂu
aras›nda 2006 y›l›nda 204. s›rada yer alm›ﬂt›r. 2006 y›l›nda
dört fabrikas›ndan biri olan Kek fabrikas›n› AGS-Anadolu
G›da’ya satt›¤› halde s›ralamada geriye düﬂmemiﬂtir.
Biskot G›da, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi”, “ISO 22000
G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi”, “ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemi” belgelerine sahiptir.

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

Atlas Gıda Pazarlama

Di¤er ‹ﬂtirakler

Atlas G›da, unlu mamuller kategorisinde en yüksek
sat›ﬂ ve nokta eriﬂimine sahip firmalardan biridir.
Türkiye çap›nda 10 ayr› bölgede etkin ve yayg›n
da¤›t›m/pazarlama faaliyeti sürdürmektedir.
Atlas G›da, unlu mamuller kategorisinde en yüksek sat›ﬂ ve
nokta eriﬂimine sahip firmalardan biridir. Türkiye genelindeki
haftada en az bir kez ziyaret etti¤i 200 bin noktan›n %80’ine
fatura kesmektedir. Faaliyet gösterdi¤i kategorilerde liderli¤i
ve getirdi¤i yeniliklerle sektörün öncülü¤ünü üstlenmiﬂtir.
1987 y›l›nda faaliyete geçen Atlas G›da, ‹stanbul'daki merkezi
yap›lanmas›n›n yan› s›ra, Türkiye çap›nda 10 ayr› bölgede
etkin ve yayg›n da¤›t›m/ pazarlama faaliyeti sürdürmektedir.
Atlas G›da Pazarlama'n›n da¤›t›m kanallar›n›n yap›s›, 2007
y›l›nda distribütörler, zincir marketler, yerel marketler ve
plasiyerlerden oluﬂmakta iken, 2007 y›l› sonu itibariyle Zincir
Marketler yeni kurulan grup ﬂirketi Pasifik G›da Pazarlama’ya
devredilmiﬂtir.
• Distribütörler: Atlas G›da Pazarlama'n›n 126 distribütörü,
ﬁirket’ten sat›n ald›klar› ürünleri, kendi sat›ﬂ teﬂkilatlar›
yoluyla bölgelerine ve sat›ﬂ noktalar›na pazarlamaktad›rlar.
• Plasiyerler: Sat›n ald›klar› ürünleri kendileri için belirlenmiﬂ
olan sat›ﬂ noktalar›na Atlas G›da Pazarlama'dan kiralanm›ﬂ
araçlarla kendi adlar›na satan plasiyerler; ‹stanbul, Ankara
ve ‹zmir'de teﬂkilatlanm›ﬂt›r. ‹stanbul'da 85, Ankara'da 67
ve ‹zmir'de 31 kiﬂi olmak üzere Atlas G›da Pazarlama
bünyesinde toplam 183 plasiyer çal›ﬂmaktad›r.
Unlu mamullere odaklanma
Atlas G›da Pazarlama, 2005 y›l›ndaki yeni yap›lanmayla
birlikte a¤›rl›kl› olarak bisküvi, kek, kraker ve baz› çikolata
kaplamal› ürünlerin yurtiçi da¤›t›m›na odaklanm›ﬂt›r.
ﬁirket, bünyesinde kurulan Kategori Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
departman›yla birlikte, h›zla geliﬂen ürün portföyü
paralelinde, farkl› ürün kategorilerinde farkl› promosyon ve
tüketici aktiviteleri uygulayabilme, ürün baz›nda lojistik ve
depolama stratejileri geliﬂtirebilme ve da¤›t›m etkinli¤ini
daha net ölçebilme olana¤› elde etmiﬂtir.

• Bisküvi ve gofret üretiminin ana hammaddesi olan ya¤
üretimini gerçekleﬂtiren Besler G›da,
• M›s›r ve niﬂasta sektörünün en büyük ﬂirketlerinden biri
olan PNS Pendik Niﬂasta,
• Kek üretimi faaliyetinde bulunan yurtd›ﬂ› ortakl›
Fresh Cake,
• Gayrimenkul yat›r›m ortakl›¤› faaliyetinde bulunan ve 2007
y›l› baﬂ›nda halka arz olan Sa¤lam GYO,
• Ka¤›t ve mukavva kutu üretimi gerçekleﬂtiren ve halka
aç›k olan Tire Kutsan,
• Market ve ma¤azac›l›k alan›nda faaliyette bulunan ve
halka aç›k olan B‹M Birleﬂik Ma¤azac›l›k,
• Lüksemburg’da finans alan›nda faaliyet gösteren Ülker
Finance SA.

32

Kurumsal Yönetim
Ülker Bisküvi Ailesi

Ülker Bisküvi, çal›ﬂanlar›n›n sadece iﬂ hedefleri ve
ﬁirketin rekabet gücü için de¤il, kendi mutluluklar›
için de geliﬂmelerini sa¤lamay› ve desteklemeyi
öncelikli hedef olarak koymuﬂtur.
‹nsan Kaynaklar›
Ülker Bisküvi ‹nsan Kayna¤› Özet Bilgileri (2007 y›lsonu)
Kapsam D›ﬂ›
Çal›ﬂan Say›s›

Kapsam ‹çi
Çal›ﬂan Say›s›

Fabrika
Çal›ﬂan Say›s›

‹stanbul Fab.

81

315

396

Ankara Fab.

100

867

967

Lokasyon

Toplam
Çal›ﬂan Say›s›

1.363

Ülker ﬁirketler Toplulu¤u, insan kaynaklar› politikas›n›,
faaliyet gösterdi¤i tüm iﬂ alanlar›nda s›n›f›n›n en iyisi olan
insan kaynaklar› yap›s›n› kurmak ve uygulamak vizyonuyla
yürütmektedir. Ülker Bisküvi insan kaynaklar› operasyonlar›
da Topluluk politikas› do¤rultusunda sürdürülmektedir.
ﬁirket’in insan kaynaklar› misyonu ise, yüksek iﬂ kalitesi ve
yüksek motivasyon düzeyi ile ﬂirket sadakati ve iﬂbirli¤i
çerçevesinde oluﬂturulmuﬂ etkin insan kaynaklar› vas›tas›yla
Ülker Bisküvi’nin rekabet gücünü art›rmakt›r.
Küresel rekabet koﬂullar› alt›nda yüksek teknolojinin ve yeni
f›rsatlar›n iﬂ hayat›na yans›t›lmas›n›n yolu, geliﬂime aç›k bir
insan kaynaklar› politikas›ndan geçmektedir. Ülker Bisküvi,
çal›ﬂanlar›n ﬂirkete ba¤l›l›klar›n› ve motivasyonlar›n› daha
da geliﬂtirmek amac›yla bir yandan çal›ﬂan memnuniyeti
araﬂt›rmalar› düzenleyip, sonuçlar› do¤rultusunda geliﬂim
programlar› oluﬂtururken; bir yandan da gerek çal›ﬂanlar
ve gerekse ailelerine yönelik sosyal/sportif aktiviteler
düzenlemektedir.
2007 y›l›nda ‹stanbul/Topkap› fabrikas›nda çal›ﬂanlar›n
sorunlar›n çözümüne kat›l›m›n› sa¤lamak ve sadakati
art›rmak amac›yla “Ö¤renen Organizasyon” e¤itimleri al›narak
hedeflenen sonuçlara ulaﬂ›lm›ﬂt›r.
2007 y›l›nda fabrikada çal›ﬂan tüm personelin motivasyonunu
sa¤lamak ve sosyal iletiﬂim a¤›n› kuvvetlendirerek, çal›ﬂanlar›n
ﬁirket’e sadakatini art›rmak amac›yla gönüllülük esas›na
dayal› olarak Tebessüm Grubu kurulmuﬂ ve bu amaç
do¤rultusunda çeﬂitli etkinlikler düzenlenmiﬂtir. Fabrikalar
aras› teknik ziyaretlerin yan› s›ra, çal›ﬂma ortam›n› görmeleri
ve ﬁirket hakk›nda bilgilenmeleri amac›yla çal›ﬂanlar›n aileleri

için fabrika ziyareti gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca çal›ﬂanlara
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u’nun sponsoru oldu¤u futbol
tak›mlar›n›n tesisleri gezdirilmiﬂ, Süleyman Kaya futbol
turnuvas› organize edilmiﬂ ve geleneksel ﬁirket pikni¤i
düzenlenmiﬂtir. “Ak›l Küpü” kapsam›nda uygulanabilir ve
baﬂar›l› fikirlere ödüller verilmiﬂtir. Sosyal tesislere ba¤l›
çayhanede büyük ekran TV yerleﬂtirilerek çal›ﬂanlar›n
bilinçlendirilmesi amac›yla video gösterileri yay›nlanm›ﬂt›r.
Tebessüm Grubu, faaliyetlerini ayl›k dergilerle çal›ﬂanlara
duyurmaktad›r.
“En büyük sermayemiz, çal›ﬂanlar›m›zd›r...”
Ülker Bisküvi, “En büyük sermayemiz” ve “en önemli varl›¤›m›z”
dedi¤i çal›ﬂanlar›n›n sadece iﬂ hedefleri ve ﬁirket’in rekabet
gücü için de¤il, kendi mutluluklar› için de geliﬂmelerini
sa¤lamay› ve desteklemeyi amaçlamaktad›r.
Yapt›klar› iﬂte en iyi olmalar›, Ülker Bisküvi’yi ve kendilerini
gelece¤e haz›rlamalar› için uzmanl›k programlar›, yöneticilik
e¤itimleri, yurtiçi ve yurtd›ﬂ› konferanslar gibi E¤itim ve
Geliﬂim Programlar›yla çal›ﬂanlar›n kiﬂisel ve mesleki e¤itimleri
desteklenmektedir.
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u’nda ana yetkinlikler, “müﬂteri odakl›
çal›ﬂma, tak›m çal›ﬂmas›, etkili problem çözme, sonuç odakl›
düﬂünme, sürekli performans geliﬂimi, etkili de¤iﬂim yönetimi,
yenilik ve stratejik düﬂünme” baﬂl›klar› alt›nda belirlenmiﬂtir.
Ülker Bisküvi, çal›ﬂanlar›na; g›da kimyasallar› hijyen ve
kullan›m› e¤itimi, uluslararas› finansal raporlama sistemleri
e¤itimi (UFRS), organizasyonel dönüﬂüm ve liderlik e¤itimi,
benchmarking e¤itimi, ilk yard›m e¤itimi, ekip oluﬂturmakazanan iletiﬂim-ﬂirketim ve ben e¤itimleri, oryantasyon
e¤itimi, teknik e¤itimler gibi farkl› konularda ﬂirket içi ve
ﬂirket d›ﬂ› e¤itim olanaklar› sunmaktad›r. Operatör e¤itimi
olarak adland›r›lan di¤er bir grup e¤itimde ise, iﬂ sa¤l›¤› ve
iﬂ güvenli¤i, HACCP, hijyen ve çevre sa¤l›¤› gibi konular
iﬂlenmektedir.
Ülker Bisküvi’de çal›ﬂanlar›n baﬂar› ve potansiyellerini
ödüllendirmek ve geliﬂim alanlar›n› belirlemek için Performans
Yönetim Sistemi kullan›lmaktad›r. Performans Yönetim
Sistemi, her bir çal›ﬂan›n Ülker Bisküvi’nin vizyonuna sa¤lad›¤›
katk›y› ve sahip oldu¤u yetkinlikleri geliﬂtirmeyi
hedeflemektedir.
01.01.2006-31.12.2007 dönemine ait Toplu ‹ﬂ Sözleﬂme
görüﬂmeleri 2006 Nisan ay›nda Öz G›da ‹ﬂ Sendikas› ile
imzalanm›ﬂt›r. Ülker Bisküvi'nin 31.12.2007 tarihi itibariyle
k›dem ve ihbar tazminat› yükü 10.971.218 YTL'dir.

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007

Ar-Ge, Kalite ve Çevre Çal›ﬂmalar›

Ülker Bisküvi’nin Ar-Ge’ye iliﬂkin yaklaﬂ›m› ﬂöyledir:
• Bilimsel yöntem ve teknikleri, do¤rular›n araﬂt›r›l›p
bulunmas› ve rapor edilmesi için kullanmak,
• Çal›ﬂmalarda yürürlükteki kanun ve mevzuat ile Grubun
ilke ve hedeflerine ba¤l› kalarak insan, çevre sa¤l›¤› ve kamu
yarar›n› gözetmek,
• Müﬂteri memnuniyeti ve müﬂteri ihtiyaçlar›n›n
karﬂ›lanmas›na en üst düzeyde önem vermek,
• “Kendi tüketmeyece¤imiz ürünü müﬂterimize sunmay›z”
ilkesi do¤rultusunda hareket etmek.

Ankara Ar-Ge
2007’deki kalite güvence ve çevre yat›r›mlar› çerçevesinde
tüm fabrikalarda ortak iﬂ ak›ﬂ ﬂemalar›n›n sa¤lanmas› ad›na
her fabrikadan seçilen kat›l›mc›larla süreç e¤itimi al›nm›ﬂ
ve mevcut süreçlerde iyileﬂtirmeler sa¤lanm›ﬂt›r.

‹stanbul Ar-Ge
2007 y›l›nda SAP Sisteminin devreye girmesiyle birlikte
izlenebilirlik, sistem üzerinden yap›labilir hale gelmiﬂtir.

Mevcut biyolojik ar›tma tesisi için iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n
baﬂlat›lmas› kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.

Hijyen ve kalite konusunda al›nan ISO 9001:2000 KYS, BRC,
IFS, sistem belgeleri yenilenmiﬂ, 2007’de ise ISO 22000 G›da
Güvenli¤i Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 Sistem Belgeleri
al›nm›ﬂt›r. Çevre Yönetim Sistemi Belgelendirmesi 2008 y›l›
bütçesine konmuﬂtur.
2007 y›l›nda bisküvi kategorisinde 60 yeni proje önerisi
sunulmuﬂ, toplam 10 adet lansman yap›lm›ﬂt›r. 2007 y›l›
Ar-Ge çal›ﬂmalar› sonucunda yeni ürün, ambalaj ve geliﬂtirme
konular›nda Topkap› lokasyonu dikkate al›nd›¤›nda ortaya
ç›kan tablo ﬂöyledir:
Yeni Ürün:
Biskrem Dark: Toplam 2.010 ton, üretimin %4,02’sini
oluﬂturmaktad›r.
Ambalaj:
Biskrem MP: Koli çal›ﬂma grubu kurularak mevcut kolilerde
ebat ve kalite geliﬂtirme çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂt›r. OPP
çal›ﬂma grubu kurulmuﬂ olup, halen çal›ﬂmalar›na devam
etmektedir.
Geliﬂtirme Projeleri:
Trans free ya¤ geliﬂtirmesi tamamlanm›ﬂt›r. Bebe bisküvisinde
çözünürlü¤ü iyileﬂtirme, Almanya bebe bisküvisinde formül
geliﬂtirme, Biskrem poﬂet ve rulo ambalajdaki ürünleri
ayn›laﬂt›rma çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r
2008 y›l› için Topkap› lokasyonunda 31 yeni proje
bulunmaktad›r.

Çevresel etkilerin denetimi ve do¤al kaynak kullan›m›n› en
aza indirmek amac›yla daha önce LPG kullan›lan tüm
tesislerde do¤aya daha az zararl› oldu¤u bilinen do¤al gaz
kullan›m›na geçilmiﬂtir.

Mart ay›nda gerçekleﬂtirilen tetkikle birlikte TS 13001 HACCP
sisteminden ISO 22001 G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi’ne
geçiﬂ yap›lm›ﬂ ve Nisan ay›nda yap›lan tetkik ile fabrikaya
IFS standard› kazand›r›lm›ﬂt›r.
Ürün Çeﬂidi Art›yor
Türkiye’ye geleneksel ve damak tad›na uygun ürünler sunan
Ülker Bisküvi, 2007 y›l›nda Ankara fabrikas›n›n Ar-Ge
bölümlerinde yürüttü¤ü yo¤un ürün geliﬂtirme denemeleri,
düzeltici faaliyetler ve iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›n›n sonucunda
bisküvi, gofret ve kraker grubunda 8 adet yeni ürünün
piyasa sunumunu ve 7 ürünle ilgili ambalaj çal›ﬂmas›n›
baﬂar›yla tamamlam›ﬂt›r.
2007 Y›l› Ürün Gam› Geliﬂimi
Yeni Ürün:
Cipsedoy Orijinal
Cipsedoy Baharatl›
Cipsedoy Peynirli
Cipsedoy Ac›l›
Rondo Cheesecake
Çiziviç
Pötibör Sade Kakaolu
Portakall› Rondo
Ambalaj:
4’lü Tempo
Canpare Karma Koli
Mavi Yeﬂil Karma Koli
Pötibör (2 Kg)
Rondo Karma Koli
Alpella Duo
12’li Çokosandviç
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2007 y›l›nda, Ülker Bisküvi, Ankara fabrikas›n›n Ar-Ge bölümü
toplam 127 proje üzerinde çal›ﬂm›ﬂt›r.
Ar-Ge çal›ﬂmalar›n›n sonucunda ürünleﬂtirilen çeﬂitler,
Ankara fabrikas›n›n toplam ürün tonaj›n›n %4,7’sini
oluﬂturmuﬂtur. 2007 y›l›nda gerçekleﬂtirilen en büyük
projelerden biri “Cipsedoy” ürün segmenti olmuﬂtur.
Halen Ankara Ar-Ge bölümünde 61 yeni proje üzerinde
çal›ﬂmalar devam etmektedir.
Ankara tesislerinde; Sade ve Kremal› Sandviç Bisküvi, Kraker,
Dolgulu Gofret, Çikolata Kaplamal› Ürünler, Dolgulu Milföy
ve F›r›nlanm›ﬂ Cips üretimine uygun proses ve teknolojiler
kullan›lmaktad›r. Tesisler alternatif çeﬂitleri üretilebilecek
dizayna sahiptir.
Her ﬂey kalite için...
2007 y›l› baﬂ›ndan itibaren Ülker Bisküvi Ankara fabrikas›n›n
kalite sa¤lama bölümlerinde SAP kullan›m›na geçilerek
mevcut izlenebilirlik kay›tlar›n›n tamam›na yak›n›n›n manuel
olarak yaz›lmas› yerine, bütün denetim ve analizler SAP
üzerinden yap›lmaya ve manyetik ortamda muhafaza
edilerek buradan takip edilmeye baﬂlanm›ﬂt›r.

Hammadde, ambalaj, yar› mamul ve son ürün
de¤erlendirmesi gibi konularda çok say›da test ve analiz
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar, kimyasal ve mikrobiyolojik
analizler, proses ve CCP kontrolleri, raf ömrü analizleri,
skoringler, ortam ve çal›ﬂanlar›n denetimleri ile cihaz
kalibrasyonlar› konular›nda yo¤unlaﬂm›ﬂt›r.
Ülker Bisküvi, tüm faaliyetlerini dünya standard›nda hijyen
ve kalite yaklaﬂ›m›yla gerçekleﬂtirmektedir. ﬁirket, sahip
oldu¤u ISO, HACCP, BRC ve IFS belgelerini y›l içinde baﬂar›yla
yenilemiﬂ bulunmaktad›r.
Kalite sa¤lama birimleri ayr›ca at›k su ar›tma tesisinin
mevzuata uygunlu¤u konusunda çal›ﬂmalar yapm›ﬂ,
k›yaslama de¤erlendirmeleri gerçekleﬂtirmiﬂ, ürünlerle ilgili
olarak Bildirim Merkezi Müdürlü¤ü'ne ulaﬂan müﬂteri geri
bildirimleri titizlikle incelenerek gerekli aksiyonlar› alm›ﬂt›r.
Di¤er taraftan tedarikçi ﬂirketlerle iﬂbirli¤ine gidilerek kalite
kaynakl› olas› sorunlar›n ortaya ç›kmamas› için kayna¤›nda
inceleme ve test çal›ﬂmalar› da yap›lm›ﬂt›r.
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Baﬂar› Belgeleri ve Sertifikalar

ISO 9001:2000
HACCP
ISO 22000
BRC
IFS

OHSAS 18001

Kalite Yönetim Sistemi
G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi
G›da Güvenli¤i Yönetim Sistemi
‹ngiliz Perakendeciler Birli¤i taraf›ndan
istenilen Kalite ve G›da Güvenli¤i Sistemi
Alman/Frans›z Perakendeciler Birli¤i
taraf›ndan istenen Kalite ve
G›da Güvenli¤i Sistemi
‹ﬂ Sa¤l›¤› Ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi

Ülker, Alman Tar›m Birli¤i (DLG)
taraf›ndan 2007 y›l›n›n Aral›k ay›nda
düzenlenen “Pastac›l›k Ürünleri ve
Tatl›lar Üstün Kalite Yar›ﬂmas›”nda
Susaml› Çubuk ürünüyle alt›n
madalya kazand›. Her y›l 20 binden
fazla g›da ve tar›m ürününün analizini
yapan DLG Test Merkezi, düzenledi¤i
yar›ﬂmalarla sensörlük analizlerinden ve laboratuvar
testlerinden baﬂar›yla geçen ürünleri ödüllendirmektedir.
Ülker Susaml› Çubuk, 185 firma ve 1.000 ürün aras›ndan
birinci seçilerek alt›n madalya alm›ﬂt›r.
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Pay Sahibi ‹liﬂkileri ve Kâr Da¤›t›m Politikas›

Pay Sahipleriyle iliﬂkiler, ﬁirket içinde bu konudan sorumlu
olan Mali ‹ﬂler Müdürü ‹lhan Turan Usta ve Y›ld›z Holding
Sermaye Piyasas› ve Yat›r›mc› ‹liﬂkileri Koordinatörü Semih
Atalay taraf›ndan yürütülmektedir.
Bu birim, yerli ve yabanc› yat›r›mc›larla toplant›lar
düzenlemenin yan› s›ra yurtiçinde ve yurtd›ﬂ›nda düzenlenen
yat›r›mc› konferanslar›na da kat›lmaktad›r. Yat›r›mc› ‹liﬂkileri
Birimi bu çerçevede 2007 y›l› içinde 100’den fazla yerli ve
yabanc› kurumsal yat›r›mc› ile görüﬂmüﬂtür.
Hissedarlarla iliﬂkiler ise Mali ‹ﬂler Müdürlü¤ü bünyesinde,
SPK-UFRS Uzman› Erdal Atak taraf›ndan yerine
getirilmektedir. Hissedarlar›n bilgilendirilmesine yönelik
‹MKB, SPK, MKK ve Takasbank aç›klamalar› ve bu kurumlarla
sürdürülen iletiﬂim bu birim taraf›ndan yürütülmektedir.
Hissedarlarla, ola¤an ve ola¤anüstü genel kurullar d›ﬂ›nda,
gerekli oldukça proje baz›nda veya onlardan gelen talepler
do¤rultusunda da toplant›lar düzenlenmektedir.
‹MKB’de dengeli ve istikrarl› seyir...
Ülker Bisküvi hisse senetleri ‹MKB’de, geçti¤imiz y›llarda
oldu¤u gibi 2007 y›l›nda da dengeli ve istikrarl› bir seyir
izlemiﬂ, borsadaki genel trendler paralelinde hareket etmiﬂ,
borsa endeksindeki geliﬂmelerden ba¤›ms›z yükselme ve
düﬂüﬂ hareketleri göstermemiﬂtir.
Ülker Bisküvi hisse senetleri bu özelli¤iyle, spekülasyondan
uzak bir düﬂünce ile uzun vadeli yat›r›m yapan, dengeli bir
fiyat seyri yan›nda cazip bir temettü getirisi de hedefleyen
ve alternatif yat›r›m imkanlar›na k›yasla istikrarl› bir getiri
aray›ﬂ›nda olan yat›r›mc›lar taraf›ndan tercih edilmiﬂtir.
Hisse senetlerinin 2007 ‹MKB performans› da bu beklentinin
karﬂ›land›¤›n› göstermektedir.
Ülker Bisküvi hisseleri, ‹MKB Ulusal Pazar›nda ULKER.IS
kodu ile iﬂlem görmektedir.
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u’nun halka arz› gerçekleﬂtirilen ilk
ﬂirketi Anadolu G›da’d›r. ﬁirket, 1996 y›l›nda borsaya kote
olarak AGIDA.IS kodu ile iﬂlem görmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Anadolu G›da’n›n 31 Aral›k 2003 tarihinde Ülker Bisküvi çat›s›
alt›na girmesinden sonra, hissenin iﬂlem kodu ULKER.IS
olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir.

Birleﬂme sonras›nda hem hacim hem de piyasa de¤eri olarak
‹MKB’nin en büyük ﬂirketleri aras›na giren Ülker Bisküvi,
‹MKB’yi en fazla temsil eden ﬂirketlerin oluﬂturdu¤u ‹MKB30 endeksine girmiﬂtir (1 Nisan 2004).

Kâr da¤›t›m politikas›
Ülker Bisküvi, Sermaye Piyasas› Kurulunca belirlenen oran
ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK
hükümleri ve Ana Sözleﬂmesinde yer alan hükümler
çerçevesinde Genel Kurul’da al›nan karar do¤rultusunda
da¤›t›lacak kâr pay› miktar›n›n belirlenmesi ve SPK taraf›ndan
belirlenen yasal süreler içerisinde da¤›t›lmas› esas›n›
benimsemiﬂtir.
Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’a teklif etti¤i kâr da¤›t›m
teklifleri; ülke ekonomisinin ve Ülker Bisküvi’nin içinde
bulundu¤u sektörün mevcut durumu göz önünde
bulundurulmak suretiyle, pay sahiplerinin beklentileri ve
ﬁirket’in büyüme gereksinimi aras›ndaki hassas denge
gözetilerek belirlenmektedir.
Da¤›t›lacak temettünün, nakit ve/veya bedelsiz hisse pay›
olarak da¤›t›lmas› esas› benimsenmiﬂ olup, kârdan pay
alma konusunda; A, B hisse senetleri ve kurucu senetleri
Ana Sözleﬂme’de belirtilen oranlarda imtiyaz sahibidir.
Ayr›ca Ana Sözleﬂme’de çal›ﬂanlara performanslar›
do¤rultusunda kârdan liyakat pirimi verilece¤i de belirtilmiﬂtir.
Yine Ana Sözleﬂme’de temettü avans› verilmesine iliﬂkin
hüküm bulunmas›na ra¤men bugüne kadar bu yöntem
kullan›lmam›ﬂt›r.
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Ülker Bisküvi hisselerine ait IMKB endeks bilgileri, 31.12.2007
tarihli hisse fiyat› ve piyasa de¤eri bilgileri aﬂa¤›daki tabloda
yer almaktad›r.

ﬁirket

Ülker Bisküvi

Reuters & Foreks Kodu

ULKER.IS

ISIN Kodu

TREULKR00015

Sektör

G›da
XU100
XU050
XU030

Kapsam›nda Bulundu¤u ‹MKB Endeksleri

XUTUM
XUSIN
XGIDA
Fiyat (YTL)

4,78

Halka Aç›kl›k (%)
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Piyasa De¤eri (bin ABD dolar›)

1.107.486

Halka Aç›k Piyasa De¤eri (bin ABD dolar›)

343.321

Ortalama ‹ﬂlem Hacmi (bin ABD dolar›) (02.01.04-16.02.07)

6.565

Beta

Piyasa De¤eri (bin ABD dolar›)

0,89

2004

2005

2006

2007

1.360.773

1.085.083

1.069.449

1.131.223

179.105

589.681

452.504

620.739

Hisse Performans› (%)

2004

2005

2006

2007

TL

115,5

-2,1

-20,9

43,4

ABD dolar›

122,0

-1,3

-24,5

73,9

60,7

-38,5

-19,6

1,0

Maksimum
Minimum

‹MKB 100'e göre
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Sosyal Sorumluluk Projeleri

Ülker Bisküvi, toplulu¤un hayata geçirdi¤i
çevreden spora, kültür-sanattan e¤itime uzanan
projelere destek vermektedir.

Ülker ﬁirketler Toplulu¤u kuruldu¤u günden bu yana,
Türkiye'nin ekonomik kalk›nmas›na katk›da bulunman›n
yan› s›ra, gerçekleﬂtirdi¤i sosyal sorumluluk projeleriyle de
ülkemizin toplumsal geliﬂimine yönelik çal›ﬂmalarda
bulunmaktad›r. Grubun kapsaml› sosyal faaliyetleri,
e¤itimden aile dan›ﬂmanl›¤›na, çevre korumadan sanat
sponsorlu¤una, hastane donat›m›ndan spora kadar
uzanmaktad›r.
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u'nun amiral gemisi Ülker Bisküvi
de, grubun gerçekleﬂtirdi¤i sosyal sorumluluk ve sponsorluk
projelerine desteklerini sürdürmektedir.
TEMA ile iﬂbirli¤i
2007 y›l›nda Ülker ﬁirketler Toplulu¤u'nun destek verdi¤i
önemli projelerden biri TEMA Vakf›'n›n köy kalk›nmas›na
yönelik hayata geçirdi¤i “El Koyun Projesi” oldu. Bir zamanlar
dünyada kendi kendine yetebilen nadir ülkeler aras›nda yer
alan Türkiye'deki tar›m alanlar›n›n, bilinçsizce yok edilmesinin
ard›ndan baﬂlat›lan TEMA hareketi, Ülker ﬁirketler
Toplulu¤u'nun en baﬂ›ndan beri destekledi¤i sosyal projelerin
baﬂ›nda geliyor. Bu kapsamda üç köyü sahiplenen Ülker,
K›rklareli Babaeski'deki Kuzuçarda¤›, Edirne Azatl› ve
Karacao¤lan köylerinin dönüﬂüm projelerine destek veriyor.
Bu projeyle, her iki köyün meralar› temizlenip,
yeﬂillendirildikten sonra AB standartlar›nda süt sa¤›m
merkezlerinin kurulmas›na olanak sa¤lan›yor.

Kültür ve sanat alan›ndaki destekler
Kültür ve sanat alan›nda da projelere katk›da bulunan Ülker
ﬁirketler Toplulu¤u, 2007'de onuncusu düzenlenen ‹stanbul
Uluslararas› Ülker Kukla Festivali'ne deste¤ini sürdürdü. 10.
‹stanbul Uluslararas› Ülker Kukla Festivali dünyan›n önde
gelen kuklac›lar›n›n kat›l›m›yla 9-16 May›s 2007 tarihleri
aras›nda düzenlendi. Ülker ﬁirketler Toplulu¤u, kuklan›n
bir sanat olarak hak etti¤i yere gelmesi ve Türk tiyatrosunda
kuklan›n öneminin benimsenmesi amac›na hizmet veren
etkinliklere verdi¤i destekle sanata ve sanatç›ya verdi¤i
önemi her f›rsatta vurgulamaktad›r.
E¤itime katk›
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u, Türkiye'nin e¤itim altyap›s›n›
güçlendiren ve ülkemizin ekonomik ve sosyal geliﬂimine de
destek olan çal›ﬂmalar› hayata geçirmektedir. Okul,
kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlar› yap›mlar› bu alanda
gerçekleﬂtirilen projelerdir.
Ankara Pursaklar Ülker ‹lkö¤retim Okulu, ‹stanbul
Bayrampaﬂa Ali Ülker ‹lkö¤retim Okulu, Batman Sabri Ülker
‹lkö¤retim Okulu, ‹stanbul Alibeyköy Ülker ‹lkö¤retim Okulu,
Erzurum Ülker Ö¤renci Yurdu, 55. Kuruluﬂ Y›ldönümünde
55 ﬂehit çocu¤una burs, ‹SO Vakf› Etiler Meslek Lisesi Sabri
Ülker Spor Salonu bu kapsamda hayata geçirilen projelerden
baz›lar›d›r.
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Sporda Ülker
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u öncülü¤ünü yapt›¤› ça¤daﬂ
sponsorluk anlay›ﬂ›n› Türk sporunda da yerleﬂtirmektedir.
Topluluk, futbol ve basketbol baﬂta olmak üzere su sporlar›,
güreﬂ, at›c›l›k, kayak gibi çok farkl› spor dallar›na destek
sa¤lamaktad›r. Ülker ﬁirketler Toplulu¤u'nun spor alan›nda
hayata geçirdi¤i projelerde Türk sporunun ve sporcusunun
geliﬂiminde öncü ve özendirici rol oynamak; tak›m çal›ﬂmas›,
centilmenlik, baﬂar›ya odaklanma gibi de¤erleri Türk sporuna
katmak odak noktalar›n› oluﬂturmaktad›r.
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u futbolda Fenerbahçe, Galatasaray,
Beﬂiktaﬂ ve Trabzonspor futbol tak›mlar›na reklam yoluyla
destek vermektedir. Topluluk, 2007 y›l›nda Türkiye Futbol
Federasyonu ile A Milli Tak›m'dan Bayan Milli Tak›m›'na
kadar tüm milli futbol tak›mlar›n› içeren geniﬂ kapsaml› bir
iﬂbirli¤i anlaﬂmas›yla futbola verdi¤i deste¤i geniﬂletmiﬂtir.
Bu anlaﬂma çerçevesinde hayata geçirilen “GrassrootsHerkesiçinfutbol” projesi, ayn› zamanda çocuklar› ve gençleri
izleyici olmaktan ç›kar›p birer sporcu aday› olmak için
özendirmekte, onlar›n dostça rekabeti ö¤renmelerine ortam
haz›rlamaktad›r..
Ülker Mini Minikler Futbol ﬁenli¤i, Van Futbol Köyü, Riva
Düﬂ Köyü Festivali ve Birinci ‹stanbul Grassroots Engelliler
Futbol Festivali, 2007 y›l›nda “Grassroots-Herkesiçinfutbol”
kapsam›nda hayata geçirilen projelerden baz›lar›d›r. Ülker

ﬁirketler Toplulu¤u, ayr›ca çocuklar›n ve gençlerin boﬂ
zamanlar›n› spor yaparak de¤erlendirmeleri için çeﬂitli
bölgelerde “Grassroots-Herkesiçinfutbol” merkezleri açmay›
da amaçlamaktad›r. Bu hedef çerçevesinde ilk Grassroots
merkezi ‹stanbul Beylerbeyi'nde Gündüz Tekin Onay
Grassroots Merkezi ad› alt›nda aç›lm›ﬂt›r. Amac›n futbolcu
yetiﬂtirmek olmad›¤› bu merkezlerde, çocuklar›n kiﬂisel ve
sosyal geliﬂimlerine katk›da bulunacak e¤itimler ve sosyal
aktiviteler düzenlenmektedir. Yaﬂ gruplar›na özel olarak
farkl› içeriklerde haz›rlanan programlarla çocuklara dengeli
beslenme, çevre bilinci, hem spor hem de sosyal hayatlar›nda
etkili olacak “fair play” e¤itimleri verilmektedir. “GrassrootsHerkesiçinfutbol” merkezlerinin Türkiye'nin dört bir yan›na
yay›lmas› hedeflenmektedir.
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u basketbol alan›nda ise Fenerbahçe
Ülker, Beﬂiktaﬂ Cola Turka, Galatasaray Cafe Crown ve
Alpella ile Ülker tad›n› bütünleﬂtirmiﬂtir.
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Kâr Da¤ıtım Önerisi

Ülker Bisküvi, net da¤›t›labilir kâr›n›n
%48’i olan 31.500.000 YTL’yi temettü
olarak da¤›tma karar› alm›ﬂt›r.

Ülker Bisküvi'nin 05.05.2008 tarih ve 517 say›l› Yönetim
Kurulu Toplant›s›'nda ﬁirketimizin. SPK'n›n Seri XI, No: 25
say›l› tebli¤ine göre düzenlenmiﬂ ve ba¤›ms›z denetimden
geçmiﬂ konsolide gelir tablosu, SPK'n›n 25.02.2005 tarih ve
7/242 say›l› ve 05.05.2006 tarih ve 21/537 say›l› kararlar› ile
halka aç›k ﬂirketlerin 2007 y›l› faaliyetleri sonucunda elde
edilen net da¤›t›labilir dönem kâr›n›n hesaplanmas›yla ilgili
08.02.2007 tarih ve 4/138 say›l› karar› da dikkate al›narak
haz›rlanan kâr da¤›t›m tablosu incelenmiﬂ olup; kurucu
hisselere 5 no'lu, A, B, C ve D grubu hisselere ise 2007 y›l›
kâr pay› kuponlar› karﬂ›l›¤›nda nakit kâr pay› da¤›t›lmas›
kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Da¤›t›lmas› düﬂünülen 31.500.000.-YTL
brüt, 26.775.000.-YTL net kâr pay›n›n, esas sözleﬂmemizin
31 no'lu kâr da¤›t›m maddesine göre, adi hisse senetlerine
brüt 24.341.241.- (net 20.690.054,85) YTL, A ve B grubu hisse
senetlerine brüt 4.296.229.- (net 3.651.794,65) YTL ve kurucu
hisse senetlerine brüt 2.862.530.- (net 2.433.150,50) YTL
ﬂeklinde; 1 YTL nominal de¤erli bir adet adi hisse senedine
brüt 0,09062 YTL (%9,062), net 0,07702 YTL (%7,702) nakit
kâr pay› verilmesi hususunda Ola¤an Genel Kurul
toplant›s›nda ortaklar›m›za öneri götürülmesine karar
verilmiﬂtir.
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Denetim Kurulu Raporu
ﬁirketin
* Unvan›
* Merkezi
* Sermayesi
* Faaliyet Konusu

:
:
:
:

ÜLKER B‹SKÜV‹ SANAY‹ A.ﬁ.
‹STANBUL
268.600.000.-YTL.
Bisküvi, çikolata kaplamal›lar ve gofret imalat›.

Denetçi veya denetçilerin adlar› ve
: Ataman YILDIZ, Nurettin AL‹Z, Hilmi DURMAZ
Görev süreleri 1 y›ld›r.
soyadlar›, görev süreleri, ﬁirket orta¤›
Denetçiler ﬁirket orta¤› veya personeli de¤ildir.
veya Personeli olup olmad›klar›
‹ﬂtirak edilen Yönetim Kurulu
: 2007 y›l›nda 4 defa Yönetim Kurulu
toplant›s›na iﬂtirak edilmiﬂ ve Denetim Kurulu
toplant›lar› ve yap›lan Denetim Kurulu
toplant›lar› her ay yap›lm›ﬂt›r.
toplant›lar› say›s›
Ortakl›k hesaplar› defter ve belgeleri
: ﬁirket hesaplar› defter ve belgeleri
usulüne uygun ﬂekilde her ay sonu denetlenmiﬂ,
üzerinde yap›lan incelemenin kapsam›,
tutulmas› zorunlu defterlerin tutuldu¤u, defterlerin
hangi tarihlerde inceleme yap›ld›¤›,
tutulmas›nda ﬁirket esas sözleﬂmesi ile Türk Ticaret
var›lan sonuç
Kanunu hükümlerine uyuldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 353.
: 2007 y›l›nda ﬁirket veznesi her ay sonu denetlenmiﬂ
ve say›mlar›n kasa hesaplar› ile mutab›k oldu¤u
Maddesinin 1'inci f›kras›n›n 4 numaral›
görülmüﬂtür.
bendi gere¤ince ﬁirket veznesinde
yap›lan say›mlar›n tarihi ve sonuçlar›
Türk Ticaret Kanunu'nun 353.
: Her ay sonu gerekli inceleme yap›lm›ﬂ ve kay›tlara
uygun olarak teminat ve k›ymetli evrak mevcudiyeti
Maddesinin 1'inci f›kras›n›n 4 numaral›
saptanm›ﬂ ve ayn› maddenin di¤er f›kralar›nda
bendi gere¤ince yap›lan inceleme
denetçilere verilen görevler yerine getirilmiﬂtir.
tarihleri ve sonuçlar›
‹ntikal eden ﬂikayet ve yolsuzluklar ve : Görev süremiz boyunca taraf›m›za yaz›l›
veya sözlü herhangi bir ﬂikayet ve yolsuzluk
bunlar hakk›nda yap›lan iﬂlemler
intikal etmemiﬂtir.

ÜLKER B‹SKÜV‹ SANAY‹ A.ﬁ.'nin 01/01/2007 - 31/12/2007 dönemi hesap ve iﬂlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ﬁirketin esas
sözleﬂmesi ve ilgili di¤er mevzuat ile genel kabul görmüﬂ muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemiﬂ bulunmaktay›z.
Görüﬂümüze göre içeriklerini benimsedi¤imiz ekli 31/12/2007 tarihi itibari ile düzenlenmiﬂ bilanço, ﬁirketin an›lan tarihteki
mali durumunu; 01/01/2007 - 31/12/2007 dönemine ait gelir tablosu, an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e uygun
ve do¤ru olarak yans›tmakta; kâr›n da¤›t›m› önerisi yasalara ve ortakl›k esas sözleﬂmesine uygun bulunmaktad›r.
Sonuç olarak bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas›n› takdirlerinize ve oylar›n›za
arz ederiz.
Murak›p
Ataman YILDIZ

Murak›p
Nurettin AL‹Z

Murak›p
Hilmi DURMAZ
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1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
ﬁirketimiz Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan 2003 y›l›nda
yay›nlanan ve 2005 y›l›nda revize edilerek son haline getirilmiﬂ
Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan prensiplerin
uygulanmas›n›n öneminin fark›nda olarak gerekli çal›ﬂmalar›
yapm›ﬂt›r ve süreci daha ileriye götürmek içinde gerekli
özeni göstermeye devam etmektedir. ﬁirketimizin Kurumsal
Yönetim ‹lkelerine uyum düzeyine iliﬂkin de¤erlendirme ve
tespitleriyle uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibariyle
geliﬂtirilmesine yönelik düﬂünceleri aﬂa¤›da kapsaml› olarak
sunulmuﬂtur. Ana hatlar›yla;

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yaz›l› ya da sözlü
bilgi talepleri, ticari s›r niteli¤inde olmayan veya kamuya
aç›klanmam›ﬂ bilgiler hariç olmak üzere karﬂ›lanm›ﬂt›r. Pay
sahipli¤i haklar›n›n sa¤l›kl› olarak kullan›labilmesi için gerekli
olan bütün bilgiler y›ll›k faaliyet raporlar›m›zda, özel durum
aç›klamalar›m›zda ve bireysel talepler vas›tas›yla pay
sahiplerimizin kullan›m›na sunulmaktad›r. Ayn› zamanda
genel olarak www.ulker.com.tr/ulker_biskuvi.aspx ve
www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde de gerekli bilgiler
pay sahiplerinin kullan›m›na elektronik ortamda sunulmuﬂtur.

• Pay sahipleri ile iliﬂkiler birimi yeniden yap›land›r›lm›ﬂ,
• ‹çeriden al›nan bilgilerin ticareti ile ilgili düzenlemeler
yap›lm›ﬂ,
• Komitelerin çal›ﬂma esaslar› yeniden düzenlenmiﬂ,
• Web sayfas› ilkelerde belirtilen ﬂekilde düzenlenmiﬂ,
• Esas Sözleﬂme’nin Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum
Çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r.
• Yönetim kuruluna ba¤l› oluﬂturulacak komitelerden
kurumsal yönetim komitesi yap›land›rma çal›ﬂmalar› halen
devam etmektedir.

4. Genel Kurul Bilgileri
2007 y›l› içinde bir ola¤an bir de ola¤anüstü olmak üzere
iki adet Genel Kurul toplant›s› yap›lm›ﬂt›r.

‹stisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensiplerin
de, bugüne kadar menfaat sahipleri aras›nda herhangi bir
ç›kar çat›ﬂmas›na yol açmam›ﬂ olmakla birlikte, bir süreç
dâhilinde uygulanmas› planlanmaktad›r.

Toplant› yeri, günü, saati, gündemi ve vekâletname örne¤ini
içeren toplant› daveti, kanun ve ana sözleﬂmede öngörüldü¤ü
gibi gündemi de ihtiva edecek ﬂekilde Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nin 30 Nisan 2007 tarih ve 6797 say›l› nüshas›nda,
günlük neﬂredilen Dünya Gazetesi ile Referans Gazetesi’nin
27 Nisan 2007 tarihli bask›lar›nda ve internet sitesinde ilan
edilmek suretiyle ve ayr›ca nama yaz›l› pay sahipleri ile
önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren
hamiline yaz›l› pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi
içinde yap›lm›ﬂt›r.

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleriyle ‹liﬂkiler Birimi
Pay sahipleriyle iliﬂkiler, Mali ‹ﬂler Müdürü ‹lhan Turan Usta
ve Y›ld›z Holding Sermaye Piyasalar› Koordinatörü Semih
Atalay taraf›ndan yerine getirilmektedir. Söz konusu kiﬂiler,
pay sahibi ortaklar›m›zdan yaz›l› olarak ya da internet
yoluyla yap›lan baﬂvurular› yan›tlamakla birlikte ‹MKB, SPK,
MKK ve Takasbank ile olan yaz›l› iletiﬂimi de sa¤lamaktad›r.
Bu kiﬂilerle ilgili iletiﬂim bilgileri aﬂa¤›da yer almaktad›r:
Semih Atalay
Sermaye Piyasalar› Koordinatörü
K›s›kl› Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çaml›ca Üsküdar ‹stanbul
semih.atalay@ulker.com.tr
0216 524 25 00
‹lhan Turan Usta
Mali ‹ﬂler Müdürü
Davutpaﬂa Cad. No:10 34015 Topkap› ‹stanbul
ilhan.usta@ulker.com.tr
0212 567 68 00

Ola¤an Genel Kurul:
17.05.2007 tarihinde yap›lan 2006 y›l›na ait ola¤an Genel
Kurul toplant›s›, 241.087 bin YTL’lik ödenmiﬂ sermayenin
yaklaﬂ›k %34’ünü temsil eden pay sahiplerimizin kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Toplant›ya menfaat sahipleri ve
medyadan kat›l›m olmam›ﬂt›r.

Y›ll›k faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr da¤›t›m
önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle
ilgili olarak haz›rlanan bilgilendirme doküman› ve gündem
maddelerine dayanak teﬂkil eden di¤er belgelerle esas
sözleﬂmenin son hali ve esas sözleﬂmede de¤iﬂiklik yap›lacak
ise tadil metni ve gerekçesi Genel Kurul toplant›s›na davet
için yap›lan ilan tarihinden itibaren ﬁirketimizin merkez ve
ﬂubelerinde pay sahiplerimizin incelemelerine aç›k
tutulmaktad›r.
Genel Kurulda pay sahiplerinden gelen sorular, ﬁirket
yetkilileri taraf›ndan cevapland›r›lm›ﬂ olup, pay sahipleri
taraf›ndan gündem maddeleri d›ﬂ›nda herhangi bir öneri
verilmemiﬂtir.
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Ola¤anüstü Genel Kurul:
13.08.2007 tarihinde yap›lan ola¤anüstü Genel Kurul
toplant›s›, 241.087 bin YTL’lik ödenmiﬂ sermayenin yaklaﬂ›k
%57’sini temsil eden pay sahiplerimizin kat›l›m›yla
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Toplant›ya menfaat sahipleri ve
medyadan kat›l›m olmam›ﬂt›r.
Toplant› yeri, günü, saati, gündemi ve vekâletname örne¤ini
içeren toplant› daveti, kanun ve ana sözleﬂmede öngörüldü¤ü
gibi gündemi de ihtiva edecek ﬂekilde Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nin 23 Temmuz 2007 tarih ve 6857 say›l› nüshas›nda,
günlük neﬂredilen Dünya Gazetesi ile Referans Gazetesi’nin
19 Temmuz 2007 tarihli bask›lar›nda ve internet sitesinde
ilan edilmek suretiyle ve ayr›ca nama yaz›l› pay sahipleri ile
önceden hisse senedi tevdi ederek adreslerini bildiren
hamiline yaz›l› pay sahiplerine taahhütlü mektupla süresi
içinde yap›lm›ﬂt›r.
‹htiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili
olarak haz›rlanan bilgilendirme doküman› ve gündem
maddelerine dayanak teﬂkil eden di¤er belgelerle esas
sözleﬂmenin son hali ve esas sözleﬂmede de¤iﬂiklik yap›lacak
ise tadil metni ve gerekçesi Genel Kurul toplant›s›na davet
için yap›lan ilan tarihinden itibaren ﬁirketimizin merkez ve
ﬂubelerinde pay sahiplerimizin incelemelerine aç›k
tutulmaktad›r.
Genel Kurul’da pay sahipleri taraf›ndan soru sorulmam›ﬂ ve
gündem maddeleri d›ﬂ›nda herhangi bir öneri verilmemiﬂtir.
5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Ana sözleﬂmemiz uyar›nca her pay bir oy hakk›na sahiptir.
ﬁirketimiz sermayesi (A), (B), (C) ve (D) grubu paylardan
oluﬂmakta olup Yönetim Kurulu üyelerinin dört tanesi (A)
grubu pay sahiplerinin salt ço¤unlu¤uyla tespit edilecek
adaylardan, bir tanesi (D) grubu pay sahiplerinin salt
ço¤unlu¤uyla tespit edilecek adaylardan ve di¤er üyeler de
genel hükümlere göre tespit edilecek adaylardan
seçilebilmektedir. Herhangi bir hissedar›m›zla ﬁirketimiz
aras›nda karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkisi bulunmamaktad›r.
ﬁirketimizde birikimli oy kullanma yöntemi
uygulanmamaktad›r.
Ana sözleﬂmemizde pay sahibi olmayan kiﬂilerin temsilci
olarak vekâleten oy kullanmas›n› engelleyen hükümler yer
almamaktad›r.
6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
SPK taraf›ndan belirlenen Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
kapsam›nda Yönetim Kurulumuz, Genel Kurullara teklif
edilecek kâr da¤›t›m politikas› olarak aﬂa¤›da ifade edildi¤i
ﬂekilde bir kâr da¤›t›m politikas› benimsemiﬂtir. Buna göre;

ﬁirketimiz, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca belirlenen oran ve
miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu, SPK
hükümleri ve Ana Sözleﬂmemizde yer alan hükümler
çerçevesinde Genel Kurul’da al›nan karar do¤rultusunda
da¤›t›lacak kâr pay› miktar›n›n belirlenmesi ve SPK taraf›ndan
belirlenen yasal süreler içinde da¤›t›lmas› esas›n›
benimsemiﬂtir.
Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul’a teklif etti¤i kâr da¤›t›m
teklifleri, ülke ekonomisinin ve ﬁirketimizin içinde bulundu¤u
sektörün mevcut durumu göz önünde bulundurulmak
suretiyle, pay sahiplerimizin beklentileri ve ﬁirketimizin
büyüme gereksinimi aras›ndaki hassas denge gözetilerek
belirlenmektedir.
Da¤›t›lacak temettünün nakit ve/veya bedelsiz hisse pay›
olarak da¤›t›lmas› esas› benimsenmiﬂ olup kârdan pay alma
konusunda A, B hisse senetleri ve kurucu senetleri ana
sözleﬂmemizde belirtilen oranlarda imtiyaz sahibidir. Ayr›ca,
ana sözleﬂmemizde çal›ﬂanlar›m›za performanslar›
do¤rultusunda kârdan liyakât primi verilmesi uygulamas›
bulunmaktad›r.
Yine ana sözleﬂmemizde temettü avans› verilmesine iliﬂkin
hüküm bulunmakta olup bugüne kadar bu yöntem
kullan›lmam›ﬂt›r.
ﬁirketimizin kâr da¤›t›m politikas› Genel Kurul’da pay
sahiplerinin bilgisine sunulmuﬂtur. Bu kâr da¤›t›m politikas›
kamuya aç›klanm›ﬂ olup, ﬁirket internet sitesi ve faaliyet
raporlar›nda da yer almaktad›r.
7. Paylar›n Devri
Ana sözleﬂmemizin 10. maddesinde nama yaz›l› hisse
senetlerinin devri hususuna yer verilmiﬂtir. Bu maddeye
göre nama yaz›l› hisse senetleri esas itibariyle devrolunabilir.
Devir ciro edilmiﬂ senedin devrolana teslimi ve pay devretme
kay›tla hüküm ifade eder. ﬁirket sebep göstermeksizin dahi
devri pay defterine kay›ttan imtina edebilir.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
8. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
Talep olmas› halinde kamuya aç›klanm›ﬂ her türlü bilginin
ilgili kiﬂiye en k›sa sürede ulaﬂt›r›lmas› temel prensip olarak
benimsenmiﬂtir. Bunun d›ﬂ›nda pay sahiplerinden bilgi talebi
oldu¤u takdirde Mali ‹ﬂler Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak SPKUFRS Uzman› Erdal Atak ve Y›ld›z Holding Sermaye Piyasalar›
Koordinatörü Semih Atalay taraf›ndan yaz›l› ya da sözlü
bilgilendirme yap›lmaktad›r. Y›l içinde kamuya aç›klanacak
önemde geliﬂmeler olmas› halinde gerekli özel durum
aç›klamalar› da zaman›nda yap›lmaktad›r. Faaliyet
raporumuz, kamunun ﬁirket’in faaliyetleri hakk›nda her
türlü bilgiye ulaﬂmas›n› sa¤layacak ayr›nt›da
haz›rlanmaktad›r.
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9. Özel Durum Aç›klamalar›
ﬁirketimiz 2007 y›l› içinde SPK düzenlemeleri uyar›nca 26
adet özel durum aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r. 2007 y›l› içinde
yapm›ﬂ oldu¤umuz özel durum aç›klamalar›na istinaden
SPK taraf›ndan herhangi bir ek aç›klama talep edilmemiﬂtir.
ﬁirketimiz taraf›ndan zaman›nda yap›lmam›ﬂ özel durum
aç›klamas› bulunmamaktad›r.
10. ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
ﬁirketimizle ilgili olarak pay sahiplerini bilgilendirme
kapsam›nda tüm veriler www.ulker.com.tr ve
www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde yer almaktad›r.
‹nternet sitesinde ﬁirketimizin künyesi, ana sözleﬂmemizin
son hali, özel durum aç›klamalar›m›z, kurumsal yönetim
ilkeleri uyum raporu, y›ll›k faaliyet raporlar›m›z, periyodik
mali tablo ve raporlar›m›z, Genel Kurul toplant›lar›m›za
iliﬂkin gündemler, hazirun cetvelleri, tutanaklar ve vekâleten
oy kullanma formu yer almaktad›r.
11. Gerçek Kiﬂi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin
Aç›klanmas›
ﬁirketimizin gerçek kiﬂi nihai hakim pay sahibi
bulunmamaktad›r. Ortakl›k yap›m›z faaliyet raporumuzun
içinde yer almaktad›r.
12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya
Duyurulmas›
‹çeriden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›n›n önlenmesi için
gerekli her türlü önlem al›nm›ﬂ olup ﬁirketimizin sermaye
piyasas› araçlar›n›n de¤erini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye
ulaﬂabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet ald›¤› di¤er
kiﬂi/kurumlar faaliyet raporunda yer almaktad›r.
BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahiplerinin haklar›n›n mevzuat ya da sözleﬂmeyle
düzenlenmedi¤i durumlarda menfaat sahiplerinin ç›karlar›
iyi niyet kurallar› çerçevesinde ve ﬂirket olanaklar› ölçüsünde
ﬁirket’in itibar› da gözetilerek korunur.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Ana sözleﬂmemize göre Yönetim Kurulu 6 üyeden oluﬂur
ve bu üyeler ana sözleﬂmede yer alan hükümler
do¤rultusunda muhtelif hisse senedi sahiplerinin önerisiyle
seçilir.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
‹nsan kaynaklar›n›n temel politikas›, bugüne kadar yap›lanlar›
baz al›p insan kayna¤›na yap›lacak iyileﬂtirme ve geliﬂtirme
çabalar›yla yüksek performansa sahip bir tak›m
oluﬂturmakt›r.

ﬁirketimizce benimsenen insan kaynaklar› politikas› genel
olarak Ülker ﬁirketler Toplulu¤u’nun benimsemiﬂ oldu¤u
politikalar olup bu politikalara www.ulker.com.tr ve
www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde yer verilmektedir.
ﬁirketimizin uygulad›¤› insan kaynaklar› politikas›na ayr›mc›l›k
konusunda herhangi bir ﬂikayet olmam›ﬂt›r.
16. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
ﬁirketimiz, üretimin tüm aﬂamas›nda hizmet kalitesinin ve
standard›n›n süreklili¤ini gözetir. Müﬂteri ve tedarikçilerin
ticari s›r kapsam›ndaki bilgilerinin gizlili¤ine özen gösterilir.
Müﬂteri memnuniyeti ﬁirketimizin temel prensipleri içinde
yer almaktad›r.
17. Sosyal Sorumluluk
ﬁirketimizin ba¤l› oldu¤u Ülker ﬁirketler Toplulu¤u’nun
sosyal sorumluluk etkinlikleri faaliyet raporumuzda ve
www.ulker.com.tr ve www.ulkerbiskuvi.com.tr
adreslerinde yer almaktad›r. ﬁirketimiz Çevre, Spor, E¤itim
ve Kamu Sa¤l›¤›’na sayg›l› ve destekleyici politikalar
uygulamaya azami özeni göstermektedir.
BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulu üyelerimizle Genel Müdürümüze iliﬂkin
bilgiler aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.
Ad›-Soyad›
Murat ÜLKER
Orhan ÖZOKUR
Ali ÜLKER
Necdet BUZBAﬁ
Mahmut Mahir KUﬁCULU
Cengiz SOLAKO⁄LU
Cafer FINDIKO⁄LU

Ünvan›
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Yönetim Kurulu’nda Mahmut Mahir KUﬁCULU ve Cengiz
SOLAKO⁄LU ba¤›ms›z üye s›fat›yla görev yapmaktad›r.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5
maddelerinde yer alan niteliklerle örtüﬂmektedir. Üye
seçiminde aranacak asgari niteliklere iliﬂkin ayr›ca bir
düzenleme ana sözleﬂmemizde yer almamaktad›r.
Yönetim Kurulumuz 6 üyeden oluﬂmakta ve bu say› Yönetim
Kurulu faaliyetlerinin etkin bir ﬂekilde organize edilebilmesine
olanak sa¤lamaktad›r.
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20. ﬁirketin Misyon ve Vizyonuyla Stratejik Hedefleri
ﬁirketimiz ve Ülker ﬁirketler Toplulu¤u’na ba¤l› tüm ﬂirketler
“Her insan›n, hangi ülkede yaﬂarsa yaﬂas›n, güzel bir çocukluk
geçirme hakk›na sahip oldu¤u inanc›” ile kurulmuﬂtur. Ülker
markas›, 63 y›l önce bu vizyona ulaﬂma hayaliyle kurulmuﬂtur.
Bu hayal, takip etmemiz gereken yolu iﬂaret etmiﬂ, kalk›nm›ﬂ
toplumlardaki çocuklar›n sahip oldu¤u tüm ürünleri önce
Türk insan›na, sonra da tüm dünyaya sunma hedefiyle
ortaya ç›km›ﬂt›r. Ürünlerimizin her zaman ulaﬂ›labilir
olmas›yla, küçük mutluluklar›n büyük farklar do¤urdu¤u
stratejisiyle kazand›¤›m›z› sürekli iﬂimize yat›rmay›, yeniliklerle
dolu bir marka olmay› her an sürdürmekteyiz. ‹smimizin
toplumun haf›zas›nda lezzet, sa¤l›k ve beslenme
kavramlar›yla özdeﬂleﬂmesi ana hedeflerimizdendir.
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u’nun ve ﬁirketimizin kamuya
aç›klanm›ﬂ vizyonu ve misyonu www.ulker.com.tr ve
www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde yer almaktad›r.
21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
Risk yönetimine iliﬂkin faaliyetler, ‹ç Kontrol Yönetmeli¤i
kapsam›nda Denetimden Sorumlu Komite taraf›ndan
yürütülmektedir. Ayr›ca ﬁirketimiz, ana orta¤› Y›ld›z Holding
A.ﬁ.'nin denetim birimleri ve ba¤›ms›z denetim kuruluﬂu
taraf›ndan da düzenli olarak denetlenmektedir. Bu
denetimlerden elde etmiﬂ olduklar› bulgular› Denetimden
Sorumlu Komite üyeleriyle birlikte di¤er Yönetim Kurulu
üyelerine bildirirler. ﬁirketimizin iﬂ ak›ﬂlar›, prosedürleri,
çal›ﬂanlar›m›z›n yetki ve sorumluluklar› risk yönetimi
çerçevesinde kontrol alt›na al›nm›ﬂ ve sürekli bir denetime
tabi hale getirilmiﬂtir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleriyle Yöneticilerin Yetki ve
Sorumluluklar›
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve
sorumluluklar›ndan www.ulker.com.tr ve
www.ulkerbiskuvi.com.tr adreslerinde yer alan ﬁirket Ana
Sözleﬂmesi’nde aç›kça bahsedilmektedir.
Yönetim Kurulumuz yetkilerini görevini tam olarak yerine
getirilebilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü bilgiye
sahip bir ﬂekilde, basiretli biçimde ve iyi niyet kurallar›
çerçevesinde kullanmaktad›r.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulumuz 2007 y›l› içinde 33 adet toplant›
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Toplant› tarihinin tüm üyelerimizin
kat›l›m›na olanak sa¤layacak ﬂekilde tespit edilmesine özen
gösterilmektedir. Yönetim Kurulumuz düzenli olarak ve
önceden planland›¤› ﬂekilde en az ayda bir defa ve gerekli
görülen hallerde ise bu süreye ba¤l› olmaks›z›n
toplanmaktad›r.

24. ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Yönetim Kurulu üyelerimizin ﬁirketimizle iﬂlem yapma ve
rekabet etme yasa¤› kapsam›na girebilecek, dolay›s›yla da
Genel Kurul’dan izin al›nmas›n› gerektirecek herhangi bir
iﬂlemi ya da faaliyeti bulunmamaktad›r.
25. Etik Kurallar
Ülker Bisküvi olarak kuruluﬂumuzdan beri kaliteli ve sa¤l›kl›
mal üreten, çal›ﬂanlar›na sayg›l›, ortak ve hissedarlar›n›n,
tedarikçilerinin ve müﬂterilerinin hakk›n› gözeten, hukuka
ba¤l›, toplum de¤erlerine önem veren, sosyal sorumluluk
taﬂ›yan, yöneticiler-çal›ﬂanlar-tedarikçiler-müﬂteriler aras›nda
en üst düzeyde sevgi ve sayg›ya, iﬂbirli¤ine, çal›ﬂma
performans›n›n yüksekli¤ine, dürüstlük, tutarl›l›k, sayg›,
güven ve sorumluluk prensiplerine dayal› yönetim esaslar›n›
benimsemiﬂ ve bu prensipleri geliﬂtirmek çabas›nda olan
bir ﬂirketler toplulu¤unun üyesiyiz.
Ülker ﬁirketler Toplulu¤u’nun benimsemiﬂ oldu¤u etik
kurallar genel olarak tüm ﬂirketlerde uygulanmakla birlikte
ﬁirketimizin de dahil oldu¤u bu etik kurallar bilgilendirme
politikas› çerçevesinde kamuya aç›klanm›ﬂ olup
www.ulker.com.tr ve www.ulkerbiskuvi.com.tr
adreslerinde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktad›r.
26. Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap›
ve Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim Kurulumuz içinde SPK Seri: X, No: 22 say›l› tebli¤i
uyar›nca denetimden sorumlu komite üyeleri olarak Say›n
Necdet Buzbaﬂ ve Say›n Mahmut Mahir Kuﬂculu
görevlendirilmiﬂtir. Bu komite y›lda dörtten az olmamak
üzere gerek gördükçe toplanmaktad›r. Kurumsal Yönetim
Komitesi ve Risk Komitesi’nin kurulma çal›ﬂmalar› devam
etmektedir.
27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, Genel KIurul taraf›ndan
ﬁirket’in mali durumuna göre her biri için ayr› ayr› tespit
edilir. Genel Kurul’da al›nan karara istinaden 2007 y›l›nda
Yönetim Kurulu üyelerinin her biri için 1 ayl›k brüt 2.000.YTL ücret ödenmesine karar verilmiﬂtir.
Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere
borç verilmemiﬂ do¤rudan veya üçüncü bir kiﬂi arac›l›¤›yla
ﬂahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›r›lmam›ﬂ veya lehine
kefalet gibi teminatlar verilmemiﬂtir.
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VE BA⁄LI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU,
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLAR VE D‹PNOTLARI

BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU

Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.
Yönetim Kurulu’na
Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ. (“ﬁirket”) ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (hep birlikte “Grup”) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer
alan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye de¤iﬂim tablosunu ve
konsolide nakit ak›m tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemiﬂ bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu¤u
Grup yönetimi, konsolide finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre
haz›rlanmas› ve dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten
kaynaklanan önemli yanl›ﬂl›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir ﬂekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli
iç kontrol sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koﬂullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n›
ve uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu¤u
Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu finansal tablolar hakk›nda görüﬂ bildirmektir. Ba¤›ms›z denetimimiz,
Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu standartlar, etik ilkelere
uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤› konusunda makul bir
güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z
denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata ve/veya hileden ve
usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k içerip içermedi¤ine dair risk
de¤erlendirmesini de kapsayacak ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, Grup’un iç kontrol
sistemi göz önünde bulundurulmuﬂtur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüﬂ vermek de¤il, ba¤›ms›z
denetim tekniklerini koﬂullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, Grup yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol
sistemi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca Grup yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar›
ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini
içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na yeterli ve uygun bir
dayanak oluﬂturdu¤una inan›yoruz.
Görüﬂ
Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar, Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ. ve ba¤l› ortakl›klar›n›n 31 Aral›k 2007 tarihi
itibariyle finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulunca
yay›mlanan finansal raporlama standartlar› (bak›n›z Not 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.
‹stanbul, 11 Nisan 2008
DRT BA⁄IMSIZ DENET‹M VE SERBEST MUHASEBEC‹ MAL‹ MÜﬁAV‹RL‹K A.ﬁ.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

Burç Seven
Sorumlu Ortak, Baﬂdenetçi
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31 ARALIK 2007 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Birim-Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiﬂtir.)

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
TOPLAM VARLIKLAR

4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

31 Aral›k 2007
698.267.290
34.947.777
1.091.960
158.831.026
355.901.946
2.162.584
121.505.159
23.826.838

(Yeniden
düzenlenmiﬂ)
31 Aral›k 2006
549.350.379
27.845.601
517.901
132.414.332
288.164.975
2.478.425
90.329.696
7.599.449

7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15

689.327.673
139.550
395.547.972
1.514.860
281.362.606
4.382.468
6.380.217
-

491.958.692
45.250
210.194.300
277.128.334
3.377.771
1.213.037
-

1.387.594.963

1.041.309.071

Dipnot
Referanslar›

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007
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KONSOL‹DE B‹LANÇO
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6
6
8
10
7
9
21
13
23
15

31 Aral›k 2007
525.391.213
229.108.516
790.268
1.895.017
96.513.710
174.313.606
6.556.481
10.757.426
5.456.189

(Yeniden
düzenlenmiﬂ)
31 Aral›k 2006
354.566.349
156.113.177
9.416.679
21.148.936
50.960.282
89.018.120
5.394.604
10.447.013
12.067.538

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)

6
8
10
7
9
21
23
14
15

101.992.723
61.729.100
4.063.681
3.066.309
3.688.273
29.445.360
-

110.867.365
77.308.000
1.361.788
3.097.758
5.443.865
23.655.954
-

ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR

24

44.070.800

38.904.243

716.140.227
268.600.000
(115.084.884)
298.613.425
151.828.984
146.784.441
103.120.982
20.736.186
3.858.862
78.525.934
116.054.667
44.836.037

536.971.114
241.087.000
(115.084.884)
204.040.364
57.775.899
146.264.465
69.615.550
11.591.284
3.858.862
27.528.436
26.636.968
89.159.093
48.153.991

1.387.594.963

1.041.309.071

YÜKÜMLÜLÜKLER

Dipnot
Referanslar›

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›
Di¤er Yükümlülükler (net)

ÖZSERMAYE
Sermaye
Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
Hisse Senedi ‹ptal Kârlar›
Yeniden De¤erleme Fonu
Finansal Varl›klar De¤er Art›ﬂ Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Ola¤anüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek ‹ﬂtirak Hisseleri ve Gayrimenkul Sat›ﬂ Kazançlar›
Yabanc› Para Çevrim Farklar›
Net Dönem Kâr›/(Zarar›)
Geçmiﬂ Y›llar Kâr/(Zararlar›)
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER

25
25
26

27

28

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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31 ARALIK 2007 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE GEL‹R TABLOSU
(Birim-Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiﬂtir.)

Dipnot
Referanslar›

1 Ocak31 Aral›k 2007

(Yeniden
düzenlenmiﬂ)
1 Ocak31 Aral›k 2006

36
36
36
36

1.454.210.724
(1.132.418.004)
-

1.927.347.252
(1.541.143.398)
-

321.792.720

386.203.854

(233.177.009)

(293.744.406)

88.615.711

92.459.448

40.903.296
(11.118.093)
28.971.531

40.466.744
(31.135.220)
(11.704.453)

147.372.445

90.086.519

-

-

(7.456.090)

(794.521)

139.916.355

89.291.998

(23.861.688)

(132.905)

116.054.667

89.159.093

0,43

0,33

Esas faaliyet gelirleri
Sat›ﬂ Gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler/faiz+temettü+kira (net)
Brüt esas faaliyet kâr›
Faaliyet Giderleri (-)

37

Net esas faaliyet kâr›
Di¤er Faaliyetlerden Gelir ve Kârlar
Di¤er Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Gelirleri/Giderleri (-) (net)

38
38
39

Faaliyet kâr›
Net Parasal Pozisyon Kâr/Zarar› (-)

40

Ana ortakl›k d›ﬂ› zarar (-)
Vergi öncesi kâr
Vergiler

41

Net dönem kâr›
Hisse baﬂ›na kazanç

42

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

-

Net Dönem Kâr›

268.600.000

-

Temettü Ödemeleri

31 Aral›k 2007 itibariyle

-

-

26.859

27.486.141

-

Borsada Oluﬂan De¤er Art›ﬂ›

Art›ﬂ›n Etkisi (Not 44)

Ba¤l› Ortakl›k Hisse Pay›ndaki

Ola¤anüstü Yedeklerden Transferler

Kâr›ndan Transferler

Gayrimenkul Sat›ﬂ

Yedeklere Transfer

Geçmiﬂ Y›l Kârlar›ndan

-

241.087.000

Geçmiﬂ Y›llar Kârlar›na Transfer

1 Ocak 2007 itibariyle

-

Net Dönem Kâr›

241.087.000

-

Temettü Ödemeleri

31 Aral›k 2006 itibariyle

-

-

-

241.087.000

-

241.087.000

Borsada Oluﬂan De¤er Art›ﬂ›

Yedeklere Transfer

Geçmiﬂ Y›l Kârlar›ndan

Geçmiﬂ Y›llar Kârlar›na Transfer

yeniden düzenlenmiﬂ

1 Ocak 2006 itibariyle

ﬁirket Birleﬂmesi Etkisi (Not 2)

Ortak Kontrol Alt›ndaki

önce raporlanan

31 Aral›k 2005 daha

Sermaye

De¤er

Sermaye

151.828.984

-

-

94.053.085

-

-

-

-

-

57.775.899

57.775.899

-

-

53.458.302

-

-

4.317.597

-

4.317.597

Yasal

-

-

-

3.700.819

-

7.890.465

1.334

7.889.131

Yedekler

-

-

-

4.421

-

-

9.140.481

-

146.784.441 20.736.186

-

-

-

519.976

-

-

-

-

146.264.465 11.591.284

146.264.465 11.591.284

-

-

-

-

-

146.264.465

-

146.264.465

Farklar›

Düzeltme

Enflasyon

Özsermaye

78.525.934

-

-

-

-

(26.859)

-

51.024.357

-

27.528.436

27.528.436

-

-

-

12.895.967

-

14.632.469

78.211

14.554.258

Yedekler

Ola¤anüstü

‹ﬂtirak ve

-

-

-

-

-

-

(26.636.968)

-

-

26.636.968

26.636.968

-

-

-

-

-

26.636.968

-

26.636.968

Kazançlar›

Sat›ﬂ

Gayrimenkul

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

(115.084.884)

-

-

-

-

-

-

-

-

(115.084.884)

(115.084.884)

-

-

-

-

-

(115.084.884)

-

(115.084.884)

Art›ﬂ Fonu

‹ﬂtirak

Düzeltmesi (-)

Finansal
Varl›klar

Karﬂ›l›kl›

Eklenecek

Sermayeye

Statü

3.858.862

-

-

-

-

-

-

-

-

3.858.862

3.858.862

-

-

-

-

-

3.858.862

-

3.858.862

Yedekleri

Net Dönem

116.054.667

116.054.667

-

-

-

-

-

-

(89.159.093)

89.159.093

89.159.093

89.159.093

-

-

-

(66.552.890)

66.552.890

326.637

66.226.253

Kâr›/(Zarar›)

Geçmiﬂ Y›llar
Toplam

655.855

53.458.302

-

-

89.159.093

94.053.085

313.876

-

-

-

-

44.836.037 716.140.227

- 116.054.667

(31.252.515) (31.252.515)

-

(210.521)

-

(849.173)

(60.164.838)

89.159.093

48.153.991 536.971.114

48.153.991 536.971.114

-

(27.176.100) (27.176.100)

-

(16.596.786)

66.552.890

25.373.987 421.529.819

249.673

25.124.314 420.873.964

Kâr/(Zararlar›)

Ülker Bisküvi
Faaliyet Raporu
2007
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1 Ocak31 Aral›k 2007

(Yeniden
düzenlenmiﬂ)
1 Ocak31 Aral›k 2006

116.054.667

89.159.093

19,38
38

24.121.758
1.926.804
858.010
(1.451.013)
19.175
394.254
7.456.090
5.466.710
(4.651.786)

26.210.566
2.855.446
6.569.526
780.145
794.521
6.468.130
9.381.159
(3.425.075)

38
41

(4.364.157)
23.861.688

(6.192.617)
132.905

23
23

166.692.200
(23.198.982)
(31.175.463)
(67.736.971)
(21.078.725)
45.553.428
85.264.037
9.648.228
164.248.735
(33.376.472)
(1.632.943)

132.733.799
104.945.685
45.125.825
(138.302.402)
43.290.577
(77.498.994)
51.489.300
(21.121.216)
140.662.574
(30.484.035)
(1.412.874)

129.239.320

108.765.665

(33.747.191)
(2.999.685)
4.732.879
10.785.308
(5.407.051)
(2.290.674)
(574.059)
(86.936.430)
(116.436.903)

(24.094.976)
(2.965.790)
1.419.916
27.640.980
(2.813.422)
9.477.987
(112.961.946)
(104.297.251)

Dipnot
Referanslar›
‹ﬁLETME FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
Net dönem kâr›
Net dönem kâr›n› iﬂletme faaliyetlerinden elde edilen
nakit ak›m›na getirmek için yap›lan düzeltmeler
- Maddi varl›klar›n amortisman›
- Maddi olmayan varl›klar›n itfa paylar›
- ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
- ‹ptal edilen ﬂüpheli alacak karﬂ›l›k tutar›
- ﬁerefiye itfa pay›
- K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
- Ana ortakl›k d›ﬂ› paylar
- Kredi faiz tahakkuku
- Sabit k›ymet de¤er düﬂüklü¤ü
- Sabit k›ymet sat›ﬂ kâr› (net)
- Özsermaye yöntemine göre muhasebeleﬂtirilen
iﬂtiraklerin kâr›ndan elde edilen pay
- Ertelenmiﬂ vergi ile netleﬂtirilmiﬂ vergi gideri
‹ﬂletme sermayesindeki de¤iﬂim öncesi faaliyetlerden
elde edilen nakit ak›m
- Ticari alacaklardaki (art›ﬂ)/azal›ﬂ
- Stoklardaki (art›ﬂ)/azal›ﬂ
- ‹liﬂkili taraflardan alacaklardaki (art›ﬂ)
- Di¤er alacaklar ve cari dönen varl›klardaki (art›ﬂ)/azal›ﬂ
- Ticari borçlardaki art›ﬂ/(azal›ﬂ)
- ‹liﬂkili taraflara borçlardaki art›ﬂ
- Di¤er borçlar ve yükümlülüklerdeki art›ﬂ/(azal›ﬂ)
Faaliyetlerden elde edilen nakit
- Ödenen vergi
- Ödenen k›dem tazminat›
‹ﬂletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
YATIRIM FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
- Maddi varl›k al›mlar›
- Maddi olmayan varl›k al›mlar›
- Konsolidasyon kapsam›ndaki de¤iﬂikli¤in etkisi
- Maddi duran varl›k sat›ﬂlar›ndan elde edilen nakit
- Finansal kiralama yöntemi ile al›nan sabit k›ymetler
- Ba¤l› ortakl›k hisse pay› al›m›ndan kaynaklanan net nakit ç›k›ﬂ›
- Al›m sat›m amaçl› finansal varl›klardaki de¤iﬂim
- Finansal varl›k al›m›ndan kaynaklanan nakit ç›k›ﬂ›
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan (-) nakit

19
20
7,10
7
17
23
24

44
5

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.
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Dipnot
Referanslar›
F‹NANSAL FAAL‹YETLER‹NDEN KAYNAKLANAN NAK‹T AKIMLARI
- Al›nan yeni krediler
- Ödenen krediler
- Ödenen temettü
- Ana ortakl›k d›ﬂ› paylardaki de¤iﬂim
- Yeni yap›lan finansal kiralama sözleﬂmeleri
- Ödenen finansal kiralama borcu
Finansal faaliyetlerde kullan›lan (-) nakit

1 Ocak31 Aral›k 2007

(Yeniden
düzenlenmiﬂ)
1 Ocak31 Aral›k 2006

181.287.366
(137.964.048)
(31.252.515)
(1.219.018)
777.956
(17.329.982)
(5.700.241)

276.715.117
(403.459.613)
(27.176.100)
(5.202.922)
1.798.881
(157.244)
(157.481.881)

7.102.176

(153.013.467)

NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ KALEMLERDEK‹ NET DE⁄‹ﬁ‹M
DÖNEM BAﬁI NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ KALEMLER

4

27.845.601

180.859.068

DÖNEM SONU NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ KALEMLER

4

34.947.777

27.845.601

Ekteki dipnotlar bu mali tablolar›n tamamlay›c› bir parças›d›r.

56
ÜLKER B‹SKÜV‹ SANAY‹ A.ﬁ. VE BA⁄LI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2007 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Birim-Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiﬂtir.)

1. GRUP’UN ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
Faaliyet Konusu ve Ortaklar:
Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ. Grubu, “Grup”, ana ortakl›k Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ. “ﬁirket” ve hisselerinin ço¤unlu¤una veya
yönetimine sahip bulundu¤u konsolidasyon kapsam›nda 7 ba¤l› ortakl›k ve 2 müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüsten oluﬂmaktad›r.
Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ. 1944 y›l›nda kurulmuﬂtur. ﬁirketin ana faaliyet konusu özellikle bisküvi, çikolata kaplamal› bisküvi ve gofret
imalat›d›r.
Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ., 30 Ekim 1996 tarihinden beri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (“‹MKB”) iﬂlem görmekte olan
Anadolu G›da Sanayi A.ﬁ. ile 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle kendi ismi alt›nda birleﬂerek halka aç›lm›ﬂt›r.
ﬁirket’in 13 A¤ustos 2007 tarihli ola¤anüstü genel kurul karar›nca, ana sözleﬂmenin “ﬁirketin Ünvan›” baﬂl›kl› 3. maddesi ile ilgili
tadil tasar›s› görüﬂülmüﬂ olup “Ülker G›da Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi” olan ﬂirket ünvan›n›n “Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.” olarak
de¤iﬂtirilmesi oy birli¤iyle kabul edilmiﬂtir. Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.’nin iﬂ merkezi Davutpaﬂa Cad. No:10 Topkap›
Zeytinburnu/‹stanbul’dad›r.
Grup’un 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle toplam çal›ﬂan say›s› 4.492 olmakla birlikte bu say› içerisinde 2.092 taﬂeron çal›ﬂan›
bulunmaktad›r (31 Aral›k 2006: 4.293, taﬂeron çal›ﬂan say›s›: 1.713).
ﬁirket’in 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle %10’dan fazla paya sahip ortaklar›n›n ünvanlar› ve ortakl›k paylar› aﬂa¤›daki
gibidir:

Ortakl›¤›n Unvan›
Y›ld›z Holding A.ﬁ.
UEB Dynamic Growth Fund (*)
Di¤er

31 Aral›k 2007
Pay Tutar›
Pay Oran›
113.049.151
%42,09
71.369.033
%26,57
84.181.816
%31,34
268.600.000
%100,00

31 Aral›k 2006
Pay Tutar›
Pay Oran›
103.726.151
%43,02
64.058.623
%26,57
73.302.226
%30,41
241.087.000
%100,00

(*) United European Bank (UEB), 2 Ekim 2006 tarihi itibariyle ana orta¤› BNP Paribas (Suisse) SA taraf›ndan devral›nm›ﬂ ve ticaret
ünvan› sözkonusu devir sonras› BNP Paribas (Suisse) SA olarak de¤iﬂmiﬂtir. ﬁirket ortaklar›ndan UEB Dynamic Growth Fund
hisselerine BNP Paribas (Suisse) SA saklama hizmeti vermektedir. UEB Dynamic Growth Fund’a ait hisselerin %21,78’lik k›sm›
halka aç›k olmayan, %4,79’u halka aç›k hisselerden oluﬂmaktad›r.
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Konsolidasyon Konusu Ortakl›klar, ‹ﬂtirakler ve Müﬂterek Yönetime Tabi Teﬂebbüsler:
Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.’nin 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle tam konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klar› (“Ba¤l›
Ortakl›klar”), temel faaliyet konular› ile do¤rudan ve dolayl› sermaye paylar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir:

Ba¤l› Ortakl›klar
‹deal G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Biskot Bisküvi G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
‹stanbul G›da D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Atlas G›da Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Birleﬂik D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
AGS Anadolu G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Rekor G›da Pazarlama A.ﬁ.

31 Aral›k 2007
Do¤rudan
Dolayl›
Sahiplik
Sahiplik
Oran› %
Oran› %
%97,5
%97,9
%50,5
%50,8
%83,8
%83,8
%78,2
%78,2
%68,0
%69,0
%99,0
%99,0
%46,6

31 Aral›k 2006
Do¤rudan
Dolayl›
Sahiplik
Sahiplik
Oran› %
Oran› %
%97,5
%97,9
%50,5
%50,8
%83,8
%83,8
%73,5
%73,5
%68,0
%69,0
%99,0
%99,0
%50,4
%46,6

Faaliyet
Konusu
‹malat
‹malat
Pazarlama/Ticaret
Pazarlama/Ticaret
Pazarlama/Ticaret
‹malat
‹malat
Pazarlama/Ticaret

‹deal G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ve Biskot Bisküvi G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ., Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ. ile ayn› kapsamda mamuller
üretip satmaktad›r. Di¤er taraftan ‹stanbul G›da D›ﬂ Ticaret A.ﬁ., Atlas G›da Pazarlama Sanayi Ticaret A.ﬁ., Birleﬂik D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. ve
Rekor G›da Pazarlama A.ﬁ. ünvanl› ﬂirketler bu ürünlerin ve piyasadan ald›¤› di¤er ürünlerinin yurtiçi ve yurtd›ﬂ› sat›ﬂ ve pazarlamas›
ile u¤raﬂmaktad›r. Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. üretim yapan ﬂirketlere un ve benzeri hammadde sa¤lamaktad›r.
Biskot Bisküvi G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ., %99,0 oran›nda ba¤l› ortakl›¤› olan AGS Anadolu G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. hisselerinin
tamam›n› dönem içinde satm›ﬂt›r. Bu nedenle, 31 Aral›k 2007 tarihi itibari ile AGS Anadolu G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
konsolidasyon kapsam›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r. Ayr›ca 2007 y›l›nda Biskot Bisküvi G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ., Rekor G›da Pazarlama Sanayi
ve Ticaret A.ﬁ.’nin %90,0 oran›ndaki ço¤unluk hisselerini di¤er bir grup ﬂirketinden alm›ﬂt›r.
Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.’nin özsermaye yöntemine göre konsolidasyon kapsam›na al›nan müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüsleri,
iﬂtiraki ve temel faaliyet konular› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.

Müﬂterek Yönetime Tabi Teﬂebbüsler
Pendik Niﬂasta Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Hero G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.

31 Aral›k 2007
Do¤rudan
Dolayl›
Sahiplik
Sahiplik
Oran› %
Oran› %
%23,0
%24,0
%39,6

31 Aral›k 2006
Do¤rudan
Dolayl›
Sahiplik
Sahiplik
Oran› %
Oran› %
%23,0
%24,0
%39,6

‹ﬂtirakler
Sa¤lam GYO A.ﬁ.(*)

31 Aral›k 2007
Do¤rudan
Dolayl›
Sahiplik
Sahiplik
Oran› %
Oran› %
-

31 Aral›k 2006
Do¤rudan
Dolayl›
Sahiplik
Sahiplik
Oran› %
Oran› %
%21,4
%21,4

Faaliyet
Konusu
‹malat
‹malat

Faaliyet
Konusu
Gayrimenkul
Yat. Ort.

(*) Not 16’da aç›kland›¤› üzere Sa¤lam Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ.’deki iﬂtirak oran› 2 Mart 2007 tarihli halka arz sonras›
%10,71’e düﬂmüﬂtür. Dolay›s›yla Sa¤lam GYO A.ﬁ. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sat›lmaya haz›r finansal varl›k kapsam›na
girmiﬂ ve mali tablolarda borsa rayici ile de¤erlenmiﬂtir.
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2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹ﬁK‹N ESASLAR
Uygulanan Muhasebe Standartlar›:
SPK, 15 Kas›m 2003 tarihinde Seri XI, No:25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”i yay›mlam›ﬂ
bulunmaktad›r. Bu Tebli¤, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde
yürürlü¤e girmiﬂtir.
Grup, defterlerini ve kanuni mali tablolar›n› (“Kanuni Mali Tablolar”) Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuat›nca belirlenen
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›r. Ekli konsolide mali tablolar SPK taraf›ndan yay›mlanan Seri XI, No:25
say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”’e uygun olarak Grup’un yasal kay›tlar›na yap›lan düzeltmeleri
ve s›n›flamalar› da içermektedir.
Ekli konsolide mali tablolar, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI, No:25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda
Tebli¤” hükümlerine uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n Düzeltilmesi:
SPK’n›n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› toplant›s›nda, Seri XI, No:20 say›l› “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n
Düzeltilmesine ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤”’in 6’nc› maddesi ile Seri XI, No:25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”’in buna tekabül eden 375’inci maddesi uyar›nca, yüksek enflasyon döneminin sona erdi¤i; ayr›ca,
yüksek enflasyon döneminin devam›na iliﬂkin di¤er emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalkt›¤› hususlar› çerçevesinde, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na son verilmesine karar verilmiﬂtir.
Konsolidasyon Esaslar›:
Konsolide mali tablolar Not 1’deki Grup taraf›ndan idare edilen ﬂirketlerin finansal tablolar›n› kapsamaktad›r. Grup içi sat›ﬂ ve al›ﬂlar,
Grup içi alacaklar ve borçlar ile Grup içi iﬂtiraklerin elimine edilmesi için gerekli düzeltmeler yap›lm›ﬂt›r.
Grup’un do¤rudan veya dolayl› olarak %50’sinden fazlas›na iﬂtirak etti¤i veya oy hakk›na sahip olmas› nedeniyle iﬂlemleri üzerinde
kontrol yetkisine sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›klar tam olarak konsolide edilmektedir. Grup ve konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar›
aras›nda gerçekleﬂen önemli iﬂlemler ve bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda yok edilir. %100’üne sahip olunmayan konsolide ba¤l›
ortakl›klar›n, özkaynaklar› ve net kâr/zarar›ndaki üçüncü ﬂah›slara ait paylar konsolide mali tablolarda ana ortakl›k d›ﬂ› pay olarak
gösterilmektedir.
Faaliyetlere iliﬂkin stratejik finansman ve iﬂletme politikas› kararlar›n›n Grup’un ve di¤er taraflar›n oybirli¤ini gerektiren müﬂterek
kontrole tabi ekonomik faaliyetler, müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüslerdir. Müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüsler, Grup’un konsolide
mali tablolar›nda özkaynak yöntemi kullan›larak gösterilmektedir. Grup ile Grup’un müﬂterek olarak kontrol etti¤i iﬂletmeleri
aras›nda gerçekleﬂen iﬂlemler neticesinde oluﬂan gerçekleﬂmemiﬂ kâr ve zararlar, Grup’un müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüsdeki pay›
oran›nda ortadan kald›r›l›r.
Grup’un finansal ve operasyonel politikalar›na önemli ölçüde etki edebildi¤i tüzel kiﬂilikler, iﬂtirak olarak adland›r›l›r ve özkaynak
yöntemine göre muhasebeleﬂtirilirler. Özkaynak yönteminde iﬂtirak net varl›k tutar›yla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti
sonucunda ortaya ç›kan Grup pay› konsolide gelir tablosuna dahil edilir. ‹ﬂtiraklerin net aktif de¤erindeki düﬂüﬂün geçici olmamas›
durumunda iﬂtirak de¤eri, konsolide mali tablolarda azalt›lm›ﬂ de¤eriyle gösterilir.
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Bir ﬂirketin Grup taraf›ndan sat›n al›m› gerçekleﬂti¤inde ilgili ba¤l› ortakl›¤›n aktif ve pasifleri, al›m günü itibariyle gerçe¤e uygun
de¤erleriyle ölçülür. Az›nl›klar›n pay›, aktif ve pasiflerin gerçe¤e yak›n de¤erlerinin az›nl›k pay› oran›nda hesaplanmas›yla elde edilir.
Dönem içinde al›nan veya sat›lan iﬂtiraklerin, al›m›n gerçekleﬂti¤i tarihten baﬂlayan veya sat›ﬂ›n gerçekleﬂti¤i tarihe kadar olan faaliyet
sonuçlar› konsolide gelir tablosuna dahil edilir.
Gerekli görülen durumlarda ba¤l› ortakl›klar›n mali tablolar›n› di¤er grup içi ﬂirketlerinin uygulad›¤› muhasebe prensiplerine uygun
hale getirebilmek için düzeltmeler yap›l›r.
Karﬂ›laﬂt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Mali Tablolar›n Düzeltilmesi:
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ﬁirket’in konsolide mali tablolar› önceki dönemle
karﬂ›laﬂt›rmal› haz›rlanmaktad›r. Mali tablolar›n kalemlerinin gösterimi veya s›n›fland›r›lmas› de¤iﬂti¤inde karﬂ›laﬂt›r›labilirli¤i sa¤lamak
amac›yla, önceki dönem mali tablolar› da buna uygun olarak yeniden s›n›fland›r›l›r.
Grup, Rekor G›da Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'nin %90,0 oran›ndaki ço¤unluk hisselerini di¤er bir grup ﬂirketinden 2007 y›l›nda
alm›ﬂt›r. Sözkonusu iktisap öncesi ve sonras› Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ. ve Rekor G›da Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. nihai kontrol
hakk›na sahip ortaklar›n›n de¤iﬂmemiﬂ olmas› sebebiyle, bu sat›n alma iﬂlemi ortak kontrol alt›ndaki iﬂlemler olarak tan›mlanm›ﬂt›r.
Ortak kontrol alt›ndaki iﬂletme birleﬂmelerin muhasebeleﬂtirilmesi hususunda, iﬂletmeler faaliyetlerinin baﬂ›ndan beri Ülker Bisküvi
Sanayi A.ﬁ.’nin ortak kontrolü alt›nda olup menfaatlerin birleﬂtirilmesi metodu ile muhasebeleﬂtirilmiﬂtir. Bu uygulama, yönetimin bu
iﬂlemin ekonomik özünün en iyi ﬂekilde sunumu de¤erlendirmesine dayanmaktad›r. Bu yöntem uyar›nca, konsolide mali tablolar,
ortak kontrol alt›ndaki iﬂletme birleﬂmesine konu olan tüm varl›k ve yükümlülükler kay›tl› de¤erleri ile konsolide mali tablolara
al›nm›ﬂt›r. Gelir tablolar› ise iﬂletme birleﬂmesinin gerçekleﬂti¤i mali y›l›n baﬂlang›c›ndan itibaren konsolide edilmiﬂtir. Önceki dönem
mali tablolar› da karﬂ›laﬂt›r›labilirlik amac›yla en son Grup yap›s› dikkate al›narak ayn› ﬂekilde yeniden düzenlenmiﬂtir. Bu iﬂlemler
sonucu herhangi bir ﬂerefiye hesaplanmam›ﬂ ve iﬂtirak tutar› ile sat›n al›nan ﬂirketin sermayesindeki pay› nispetindeki tutarlar›n
netleﬂtirmesi sonucu oluﬂan fark do¤rudan özsermaye içerisinde “ortak kontrol alt›ndaki iﬂletme birleﬂmeleri etkisi” olarak
muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
Netleﬂtirme/Mahsup:
Finansal varl›klar ve yükümlülükler, yasal olarak netleﬂtirme hakk› var oldu¤u takdirde ve net olarak ödenmesi ve/veya tahsili
düﬂünüldü¤ünde veya varl›¤›n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine getirilmesi ayn› zamanda gerçekleﬂtirilecek oldu¤unda
bilançoda net de¤erleri ile gösterilirler.
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3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI
Ekteki konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan de¤erleme ilkeleri ve önemli muhasebe politikalar› aﬂa¤›daki gibidir:
a. Has›lat:
Gelirler, al›nan veya al›nacak olan bedelin gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçülür ve müﬂteri iadeleri, iskontolar ve benzer di¤er karﬂ›l›klar
kadar indirilir.
Mallar›n sat›ﬂ›
Mallar›n sat›ﬂ›ndan elde edilen gelir, aﬂa¤›daki ﬂartlar karﬂ›land›¤›nda muhasebeleﬂtirilir:
•
•
•
•
•

Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazan›mlar› al›c›ya devretmesi,
Grup’un mülkiyetle iliﬂkilendirilen ve süregelen bir idari kat›l›m›n›n ve sat›lan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmamas›,
Gelir tutar›n›n güvenilebilir bir ﬂekilde ölçülmesi,
‹ﬂlemle iliﬂkili olan ekonomik faydalar›n iﬂletmeye ak›ﬂ›n›n olas› olmas›, ve
‹ﬂlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir ﬂekilde ölçülmesi.

Temettü ve faiz geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varl›ktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit giriﬂlerini söz konusu
varl›¤›n net defter de¤erine getiren efektif faiz oran›na göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Hisse senedi yat›r›mlar›ndan elde edilen temettü geliri, hissedarlar›n temettü alma hakk› do¤du¤u zaman kayda al›n›r.
Kira geliri
Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleﬂmesi boyunca do¤rusal yönteme göre muhasebeleﬂtirilir.
b. Stoklar:
Stoklar a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleﬂebilir de¤erin (piyasa de¤erinden sat›ﬂ giderlerinin
düﬂülmesi yoluyla hesaplanan de¤er) düﬂük olan› ile de¤erlenmektedir. Stoklar›n maliyeti tüm sat›n alma maliyetlerini, dönüﬂtürme
maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er maliyetleri içerir.
c. 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, 2005 y›l› içerisinde ve sonras›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 varl›klar›n, tahmin edilen faydal› ömürleri aﬂa¤›daki gibidir:

Binalar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Di¤er maddi varl›klar
Demirbaﬂlar
Özel maliyetler

Faydal› Ömür
25-50 y›l
10-50 y›l
4-15 y›l
4-10 y›l
4-10 y›l
3-10 y›l
5-10 y›l

Maddi varl›klar›n sat›ﬂlar›ndan elde edilen kâr ve zararlar, ilgili gelir ve gider hesaplar›na dahil edilmiﬂtir. Varl›klar›n kay›tl› de¤eri,
tahmini ikame de¤erinden daha yüksek oldu¤u takdirde, karﬂ›l›k ayr›lmak suretiyle ikame de¤erine indirgenmektedir.
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Sabit k›ymetlerin tamir, bak›m ve onar›m› için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Sözü geçen varl›klar›n büyütülmesi veya
geliﬂtirilmesiyle ilgili olarak bütün giderler ve tamirat›n finansman› için al›nan kredilerin dönem faiz giderleri aktifleﬂtirilir ve yukar›da
aç›klanm›ﬂ olan amortisman esaslar›na ba¤l› olarak amortismana tabi tutulurlar.
d. 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, 2005 y›l› içerisinde ve sonras›nda al›nan kalemler için sat›n al›m maliyet
de¤erlerinden itfa paylar› ve kal›c› de¤er kay›plar› düﬂülerek yans›t›l›r. Maddi olmayan varl›klar›n, tahmin edilen faydal› ömürleri
aﬂa¤›daki gibidir. Maddi olmayan varl›k kalemleri do¤rusal amortisman metoduyla faydal› ömür esas›na uygun bir ﬂekilde itfaya tabi
tutulmuﬂtur.

Haklar
Di¤er maddi olmayan varl›klar
Reklam filmleri

Faydal› Ömür
2-15 y›l
5-12 y›l
Kullan›m hakk› süresi

e. Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü:
Grup, ertelenen vergi alaca¤› d›ﬂ›nda kalan her varl›k için her bir bilanço tarihinde, sözkonusu varl›¤a iliﬂkin de¤er kayb›n›n oldu¤una
dair herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. E¤er böyle bir gösterge mevcutsa, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar› tahmin
edilir. Kullan›ma uygun olmayan maddi olmayan varl›klarda ise geri kazan›labilir tutar her bir bilanço tarihinde tahmin edilir. E¤er
sözkonusu varl›¤›n veya o varl›¤a ait nakit üreten herhangi bir biriminin kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›ﬂ yoluyla geri kazan›lacak
tutar›ndan yüksekse de¤er düﬂüklü¤ü meydana gelmiﬂtir. De¤er düﬂüklü¤ü kay›plar› gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
Bir varl›kta oluﬂan de¤er düﬂüklü¤ü kayb›, o varl›¤›n geri kazan›labilir tutar›ndaki müteakip art›ﬂ›n, de¤er düﬂüklü¤ünün kay›tlara
al›nmalar›n› izleyen dönemlerde ortaya ç›kan bir olayla iliﬂkilendirilebilmesi durumunda daha önce de¤er düﬂüklü¤ü ayr›lan tutar›
geçmeyecek ﬂekilde geri çevrilir.
f. Borçlanma Maliyetleri:
Tüm borçlanma maliyetleri katlan›lan dönem içerisinde gider olarak mali tablolara al›nmaktad›r.
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g. Finansal Araçlar:
Tüm finansal varl›klar, ilk olarak bedelin makul de¤eri olan ve yat›r›mla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak üzere rayiç bedelleri
üzerinden gösterilmektedir.
‹lk kay›t tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, Grup’un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve gücü olan yat›r›mlar, iskonto
edilmiﬂ maliyet de¤erleri üzerinden de¤er düﬂüklü¤ü dikkate al›narak de¤erlenirler.
Vadeye kadar elde tutulacak yat›r›mlar haricinde kalan yat›r›mlar 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 kâr ve zararlar dönem kâr zarar›nda muhasebeleﬂtirilir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan
kaynaklanan gerçekleﬂmemiﬂ kâr ve zararlar ise, sat›ﬂa ya da sürekli de¤er düﬂüklü¤üne karar verilene kadar, özkaynaklar alt›nda
muhasebeleﬂtirilir ve sat›ﬂta ya da de¤er düﬂüklü¤ünde daha önce özkaynaklar içinde oluﬂan kümülatif kâr/zarar dönem kâr zarar›na
intikal ettirilir. Aktif bir piyasada oluﬂmuﬂ piyasa fiyat› olmayan ve di¤er de¤erleme yöntemleri kullan›larak piyasa de¤eri tespit
edilemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ekli konsolide mali tablolarda endekslenmiﬂ maliyet de¤erleri ile gösterilmiﬂtir.
Gerçe¤e uygun de¤er, istekli al›c› ve sat›c›lar›n biraraya geldi¤i piyasalarda bir aktifin baﬂka bir varl›kla de¤iﬂtirilebilece¤i veya bir
taahhütün yerine getirilebilece¤i de¤erdir. Bir finansal enstrüman›n piyasa de¤eri, aktif bir pazar›n mevcudiyeti durumunda, sat›ﬂtan
elde edilebilecek tutara veya sat›n almadan do¤abilecek borca eﬂittir. Finansal enstrümanlar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤eri Grup
taraf›ndan piyasalara iliﬂkin bilgiler ve gerekli de¤erleme yöntemleri kullan›larak belirlenmiﬂtir. Ancak, gerçe¤e uygun de¤erin
belirlenmesinde kullan›lan piyasa verilerinin yorumlanmas›na gerek duyulmaktad›r. Bu nedenle, bu raporda sunulan tahminler
Grup’un varl›klar›n› elden ç›karmas› durumunda cari piyasa koﬂullar›nda elde edebilece¤i de¤erler olmayabilir.
Banka mevduatlar›, alacaklar, teminat mektuplar› ve akreditifler gibi ﬂarta ba¤l› taahhütler karﬂ› taraf›n anlaﬂman›n ﬂartlar›n› yerine
getirememesi durumunda, Grup finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlard›r.
Baz› menkul de¤erlerin maliyet de¤erine eﬂit olan kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli nitelikleri nedeniyle gerçe¤e uygun de¤erlerine eﬂit
oldu¤u varsay›lmaktad›r.
Aﬂa¤›da her mali enstrüman›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erlerini belirlemede kullan›lan yöntemler ve varsay›mlar belirtilmiﬂtir.
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.
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar, gerçekleﬂebilir de¤erleriyle, etkin 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, Grup 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. Libor veya Euribor art› sabit bir oranla al›nan krediler faiz
ödeme dönemlerindeki de¤iﬂime göre de¤erlendirilip yeniden Libor’daki geçerli olan faiz oranlar›ndaki dalgalanmalara göre de¤iﬂen
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.
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Tahsilat riski
Grup’un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤abilmektedir. Grup’un önemli tutarlarda az say›da müﬂteri yerine, çok
say›da müﬂteriden alacakl› olmas› nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktad›r. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiﬂ
tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al›narak de¤erlendirilmekte ve uygun oranda ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›ld›ktan sonra
bilançoda net olarak gösterilmektedir. Likit fonlara iliﬂkin risk, söz konusu fonlar›n k›sa vadeli hazine bonosu ve devlet tahvillerine
yat›r›lmas› nedeniyle s›n›rl›d›r.
Fiyat riski
Grup, faaliyet konusu nedeniyle yabanc› para birimlerinin Yeni Türk Liras› karﬂ›s›ndaki de¤erlerinin de¤iﬂimlerine ba¤l› olarak kur
dalgalanmalar›na maruz kalmaktad›r. Grup’un ihracatlar› ve ithalatlar› yabanc› para cinsinden yap›lmaktad›r. Kullan›lan kredilere
iliﬂkin faiz oranlar›n›n bir bölümü piyasada oluﬂan faiz oranlar›na paralel olarak de¤iﬂmektedir. Bu nedenle, Grup iç ve d›ﬂ piyasalarda
faiz dalgalanmalar›na da maruz kalmaktad›r.
Likidite riski
Grup 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.
h. ‹ﬂletme Birleﬂmeleri:
Yoktur.
›. Kur De¤iﬂiminin Etkileri:
Her iﬂletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlar›, Grup’un geçerli para birimi olan ve konsolide mali tablolar için sunum birimi olan
YTL cinsinden ifade edilmiﬂtir.
Grup’un yasal kay›tlar›nda, yabanc› para cinsinden (YTL d›ﬂ›ndaki para birimleri) muhasebeleﬂtirilen iﬂlemler iﬂlem tarihindeki kurlar
kullan›larak Yeni Türk Liras›’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize ba¤l› varl›k ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar
kullan›larak Yeni Türk Liras›’na çevrilmiﬂlerdir. Bu çevrimden ve dövizli iﬂlemlerin tahsil/tediyelerinden kaynaklanan kambiyo
kârlar›/zararlar› gelir tablosunda yer almaktad›r.
i. Hisse Baﬂ›na Kazanç:
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baﬂ›na kazanç, net kâr›n, y›l boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama
say›s›na bölünmesi ile bulunmuﬂtur.
Türkiye’de ﬂirketler, sermayelerini, hissedarlar›na geçmiﬂ y›l kârlar›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse” yolu ile artt›rabilmektedirler. Bu
tip “bedelsiz hisse” da¤›t›mlar›, hisse baﬂ›na kazanç hesaplamalar›nda, ihraç edilmiﬂ hisse gibi de¤erlendirilir. Buna göre, bu
hesaplamalarda kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama hisse say›s›, söz konusu hisse senedi da¤›t›mlar›n›n geçmiﬂe dönük etkileri de dikkate
al›narak bulunmuﬂtur.
j. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar:
Bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirme tarihi aras›nda, Grup lehine veya aleyhine ortaya ç›kan olaylar› ifade
etmektedir. Bilanço tarihi itibariyle söz konusu olaylar›n var oldu¤una iliﬂkin yeni deliller olmas› veya ilgili olaylar›n bilanço tarihinden
sonra ortaya ç›kmas› durumunda, söz konusu hususlara iliﬂkin olarak mali tablo dipnotlar›nda aç›klama yap›l›r.
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k. Karﬂ›l›klar, ﬁarta Ba¤l› Yükümlülükler ve ﬁarta Ba¤l› Varl›klar:
Grup’un geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü¤ünün bulunmas›, bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için ekonomik
fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kmas›n›n muhtemel olmas› ve söz konusu yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir biçimde tahmin
edilebiliyor olmas› durumunda ilgili yükümlülük karﬂ›l›k olarak mali tablolara al›n›r. ﬁarta ba¤l› yükümlülükler, ekonomik fayda içeren
kaynaklar›n iﬂletmeden ç›kma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmedi¤inin tespiti amac›yla sürekli olarak de¤erlendirmeye tabi
tutulur. ﬁarta ba¤l› yükümlülük olarak iﬂleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren kaynaklar›n iﬂletmeden
ç›kma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu ﬂarta ba¤l› yükümlülük, güvenilir 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.
Grup ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin muhtemel hale geldi¤i ancak ekonomik fayda içeren kaynaklar›n tutar› hakk›nda güvenilir tahminin
yap›lamamas› durumunda ilgili yükümlülü¤ü dipnotlar›nda göstermektedir.
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iﬂletmenin tam anlam›yla kontrolünde bulunmayan bir veya daha fazla kesin
olmayan olay›n gerçekleﬂip gerçekleﬂmemesi ile teyit edilecek olan varl›k, ﬂarta ba¤l› varl›k olarak de¤erlendirilir. Ekonomik fayda
içeren kaynaklar›n iﬂletmeye girme ihtimalinin yüksek bulunmas› durumunda ﬂarta ba¤l› varl›klar mali tablo dipnotlar›nda aç›klan›r.
l. Muhasebe Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤iﬂiklik ve Hatalar:
Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤iﬂiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulanmakta
ve önceki dönem mali tablolar› yeniden düzenlenmektedir. Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler, yaln›zca bir döneme iliﬂkin ise,
de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere iliﬂkin ise, hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak uygulanmaktad›r.
m. Kiralama ‹ﬂlemleri:
Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, al›m tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle Grup’a 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.
n. ‹liﬂkili Taraflar:
Ekteki mali tablolarda Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.’nin hissedarlar›, konsolide olan ve olmayan Grup ﬂirketleri, bunlar›n yöneticileri ve
iliﬂkili olduklar› bilinen di¤er gruplar, iliﬂkili ﬂirketler olarak tan›mlanm›ﬂlard›r.
o. Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›:
Grup tek bir üretim alan›nda faaliyet gösterdi¤inden bölümlere göre raporlamas› yoktur.
p. Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›:
Uzun y›llardan beri uygulanmakta olan kurumlar›n amortismana tabi sabit k›ymet yat›r›mlar› üzerinden hesaplanan yat›r›m indirimi
istisnas› 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak kazan›lm›ﬂ haklar›n korunmas› amac›yla Gelir
Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69’uncu Madde hükmü gere¤ince 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 y›l›
kazançlar›ndan indirilemeyip 2006 y›l›na devreden yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar› ile; Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19’uncu
Maddesi kapsam›nda 1 Ocak 2006 tarihinden önce baﬂlanan yat›r›mlarla ilgili olarak, yat›r›mla iktisadi ve teknik bak›mdan bütünlük
arz edip bu tarihten sonra yap›lan yat›r›mlar ve 24 Nisan 2003 tarihinden önce yap›lan müracaatlara istinaden düzenlenen yat›r›m
teﬂvik belgeleri kapsam›ndaki 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yap›lan yat›r›mlar nedeniyle, 31 Aral›k 2006 tarihinde yürürlükte
bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanacak yat›r›m indirimi istisnas› tutarlar›, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi
oran›na iliﬂkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait kurum kazançlar›ndan indirebilecektir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazan›lm›ﬂ yat›r›m indirimi hakk›n›n kullan›lmas› halinde ise yararlan›lan
yat›r›m indirimi istisnas› tutar› üzerinden, kâr›n da¤›t›l›p da¤›t›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n %19,8 oran›nda stopaj hesaplanacakt›r.
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Maliye Bakanl›¤› ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› taraf›ndan tespit edilen usul ve esaslar do¤rultusunda yap›lan ihracat iﬂlemleri ile di¤er
döviz kazand›r›c› faaliyetler damga vergisi ve harçlardan istisna edilmiﬂtir.
‹hracata Yönelik Devlet Yard›mlar› Karar›’na dayan›larak haz›rlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16 Aral›k 2004 tarihli ve
2004/11 say›l› karar›na istinaden yurt d›ﬂ› fuar kat›l›mlar›n›n desteklenmesi amac›yla devlet yard›m› ödenmektedir.
Grup ayr›ca Para Kredi Koordinasyon Kurulunun 20/6 say›l› karar›na istinaden, ‘Tar›msal Ürünlerde ‹hracat ‹adesi’ yap›lmas› hakk›nda
yay›nlanan 2000/5 say›l› tebli¤ do¤rultusunda tar›msal ürünlerin ihracat›ndan vergi iadesi almaktad›r.
r. Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler:
Türk Vergi Mevzuat›, ana ﬂirket ve onun ba¤l› ortakl›¤›na konsolide vergi beyannamesi haz›rlamas›na izin vermemesi sebebiyle, ekli
konsolide mali tablolarda vergi karﬂ›l›klar› her bir iﬂletme baz›nda ayr› olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiﬂ vergi giderinin toplam›ndan oluﬂur.
Cari vergi
Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kâr›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden hesaplan›r. Vergiye tabi kâr, di¤er y›llarda
vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç tuttu¤undan
dolay›, gelir tablosunda belirtilen kârdan farkl›l›k gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülü¤ü bilanço tarihi itibariyle yasallaﬂm›ﬂ ya da
önemli ölçüde yasallaﬂm›ﬂ vergi oran› kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r.
Haz›rlanan mali tablolarda, Grup’un dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen Kurumlar Vergisi yükümlülü¤ü için karﬂ›l›k
ayr›lmaktad›r. Kurumlar vergisi yükümlülü¤ü dönem sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate al›narak
düzeltilmesinden sonra bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.
Ertelenmiﬂ vergi
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarlar› ile yasal vergi matrah›
hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaﬂm›ﬂ vergi oranlar›
dikkate al›narak hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için
hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluﬂan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle bu
farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ﬂart›yla hesaplanmaktad›r. ﬁerefiye veya iﬂletme birleﬂmeleri d›ﬂ›nda varl›k veya
yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara al›nmas›ndan dolay› oluﬂan ve hem ticari hem de mali kâr veya zarar› etkilemeyen geçici
zamanlama farklar›na iliﬂkin ertelenen vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤› hesaplanmaz.
Ertelenen vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkmas›n› kontrol edebildi¤i ve yak›n gelecekte bu fark›n
ortadan kalkma olas›l›¤›n›n düﬂük oldu¤u durumlar haricinde, ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerdeki yat›r›mlar ve iﬂ ortakl›klar›ndaki paylar ile
iliﬂkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›r. Bu tür yat›r›m ve paylar ile iliﬂkilendirilen vergilendirilebilir geçici
farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varl›klar›, yak›n gelecekte vergiye tabi yeterli kâr elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ve gelecekte bu farklar›n ortadan kalkmas›n›n muhtemel olmas› ﬂart›yla hesaplanmaktad›r.
Ertelenen vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bir bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenen vergi varl›¤›n›n bir k›sm›n›n veya
tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmad›¤› ölçüde,
ertelenen vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri azalt›l›r.
Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri varl›klar›n gerçekleﬂece¤i veya yükümlülüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olmas›
beklenen ve bilanço tarihi itibariyle kanunlaﬂm›ﬂ veya önemli ölçüde kanunlaﬂm›ﬂ vergi oranlar› (vergi düzenlemeleri) üzerinden
hesaplan›r. Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülüklerinin hesaplanmas› s›ras›nda, Grup’un bilanço tarihi itibariyle varl›klar›n›n defter
de¤erini geri kazanma ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti¤i yöntemlerin vergi sonuçlar› dikkate al›n›r.
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s. Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar/K›dem Tazminat›:
Grup çal›ﬂanlar›na ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak, izin, bayram, e¤itimi teﬂvik, yemek, evlenme, do¤um ve ölüm yard›m› gibi
sosyal haklar sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca, Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iﬂ sözleﬂmelerine göre k›dem tazminat›, emeklilik veya
iﬂten ç›kar›lma durumunda ödenmektedir. K›dem tazminat› karﬂ›l›¤› bilanço tarihi itibar›yla buna hak kazanan bütün çal›ﬂanlar›n iﬂine
son verilmesi varsay›m› ile ödenmesi gerekecek olan yükümlülü¤ün iskonto edilmiﬂ toplam tutar›d›r.
t. Nakit Ak›m Tablosu:
Grup, net varl›klar›ndaki de¤iﬂimleri, finansal yap›s›n› ve nakit ak›mlar›n›n tutar ve zamanlamas›nda de¤iﬂen ﬂartlara göre
yönlendirme yetene¤i hakk›nda mali tablo kullan›c›lar›na bilgi vermek üzere, di¤er mali tablolar›n ayr›lmaz bir parças› olarak nakit
ak›m tablosu düzenlemektedir. Döneme iliﬂkin nakit ak›mlar esas, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde
raporlanmaktad›r.
4. HAZIR DE⁄ERLER
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle haz›r de¤erlerin ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2007
19.284
10.088.835
24.312.616
527.042
34.947.777

Kasa
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar (*)
Di¤er haz›r de¤erler

31 Aral›k 2006
53.782
16.906.361
9.720.191
1.165.267
27.845.601

(*) Vadeli mevduatlar›n içerisinde 2.080.830 YTL tutar›nda repo bulunmaktad›r (31 Aral›k 2006: 2.414.167 YTL).
Haz›r de¤erler içinde iliﬂkili ﬂirketlerden Türkiye Finans Kat›l›m Bankas› A.ﬁ.’den 882.423 YTL tutar›nda banka mevduat›
bulunmaktad›r (31 Aral›k 2006: 5.746.649 YTL).
Vadeli mevduatlar›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:
Para Cinsi
YTL
USD
EUR

Faiz Oran› (%)
%15,00-%17,50
%3,00-%4,00
%1,50-%2,50

Vade
Ocak 2008
Ocak 2008
Ocak 2008

31 Aral›k 2007
21.123.596
3.129.160
59.860
24.312.616

Para Cinsi
YTL
USD

Faiz Oran› (%)
%19,70
%3,02-%5,94

Vade
Ocak 2007
Ocak 2007

31 Aral›k 2006
2.490.000
7.230.191
9.720.191
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5. MENKUL KIYMETLER (NET)
Al›m Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar:

Hisse senetleri
Yat›r›m fonlar›

31 Aral›k 2007
316.849
775.111
1.091.960

31 Aral›k 2006
404.256
113.645
517.901

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

229.108.516
790.268
229.898.784

156.113.177
9.416.679
165.529.856

61.729.100
291.627.884

77.308.000
242.837.856

6. F‹NANSAL BORÇLAR (NET)

K›sa Vadeli Finansal Borçlar:
K›sa vadeli krediler
Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli anapara taksitleri ve faizleri

Uzun Vadeli Finansal Borçlar:
Uzun vadeli krediler

31 Aral›k 2007
Döviz Cinsi
YTL
USD
EUR

Vade Aral›¤›
Spot kredi
Aral›k 2008-Aral›k 2009
May›s 2008-Temmuz 2008

Faiz Oran› (%)
%5,40-%7,10
%4,75-%5,25

K›sa Vadeli
1.053.666
215.121.713
13.723.405
229.898.784

Uzun Vadeli
61.729.100
61.729.100

Vade Aral›¤›
Ocak 2007-Aral›k 2008
Mart 2007-Nisan 2007

Faiz Oran› (%)
%6,54-%6,67
%5,72-%6,67

K›sa Vadeli
151.477.785
14.052.071
165.529.856

Uzun Vadeli
77.308.000
77.308.000

31 Aral›k 2007
229.898.784
61.729.100
291.627.884

31 Aral›k 2006
165.529.856
77.308.000
242.837.856

31 Aral›k 2006
Döviz Cinsi
USD
EUR

Finansal borçlar›n geri ödeme vadeleri aﬂa¤›daki gibidir:

1 y›l içinde ödenecekler
1-2 y›l içinde ödenecekler
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7. T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET)
K›sa Vadeli Alacaklar

Ticari alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
ﬁüpheli ticari alacaklar karﬂ›l›¤›

31 Aral›k 2007
166.914.692
8.112
(8.091.778)
158.831.026

31 Aral›k 2006
143.858.007
30.222
(11.473.897)
132.414.332

Ticari alacaklar, etkin faiz oran› ile iskonto edilmiﬂ net gerçekleﬂebilir de¤erleriyle gösterilmektedir. Net gerçekleﬂebilir de¤erin
tespitinde etkin faiz oran› olarak Grup’un peﬂin sat›ﬂlar›nda uygulad›¤› peﬂin iskonto oran› olan %18 (31 Aral›k 2006: %20) esas
al›nm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2007 ve 2006 dönemlerinde ﬂüpheli ticari alacaklar karﬂ›l›¤›nda gerçekleﬂen hareketi aﬂa¤›daki gibidir.

Aç›l›ﬂ bakiyesi
Dönem gideri
‹ptal edilen karﬂ›l›k tutar›
Tahsilatlar
Kapan›ﬂ bakiyesi

1 Ocak31 Aral›k 2007
(11.473.897)
(858.010)
1.451.013
2.789.116
(8.091.778)

1 Ocak31 Aral›k 2006
(5.258.672)
(6.569.525)
354.300
(11.473.897)

31 Aral›k 2007
73.450
66.100
139.550

31 Aral›k 2006
45.250
45.250

31 Aral›k 2007
96.228.575
285.135
96.513.710

31 Aral›k 2006
49.866.132
1.094.150
50.960.282

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar

Verilen depozito ve teminatlar
Alacak senetleri

K›sa Vadeli Ticari Borçlar

Sat›c›lar
Al›nan depozito ve teminatlar
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8. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI (NET)
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle finansal kiralama borçlar›n›n tamam›, Fon Finansal Kiralama Anonim ﬁirketi’ne aittir.
a) K›sa vadeli finansal kiralama borçlar›n›n detay› aﬂa¤›daki gibidir:
K›sa Vadeli Finansal Kiralama Borçlar›

Fin. kir. iﬂlemlerinden borçlar
Ert. fin. kir. borç. maliyetleri (-)

31 Aral›k 2007
2.720.743
(825.726)
1.895.017

31 Aral›k 2006
22.856.770
(1.707.834)
21.148.936

31 Aral›k 2007
5.261.436
(1.197.755)
4.063.681

31 Aral›k 2006
2.663.024
(1.301.236)
1.361.788

b) Uzun vadeli finansal kiralama borçlar›n›n ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir:
Uzun Vadeli Finansal Kiralama Borçlar›

Fin. kir. iﬂlemlerinden borçlar
Ert. fin. kir. borç. maliyetleri (-)

31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle finansal kiralama borçlar›n›n vadelerine göre da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir:

Fin. kir. iﬂlemlerinden borçlar
Ert. fin. kir. borç. maliyetleri (-)

0-1 y›l
2.720.743
(825.726)
1.895.017

1-5 y›l
5.261.436
(1.197.755)
4.063.681

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle finansal kiralama borçlar›n›n vadelerine göre da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir:

Fin. kir. iﬂlemlerinden borçlar
Ert. fin. kir. borç. maliyetleri (-)

0-1 y›l
22.856.770
(1.707.834)
21.148.936

1-5 y›l
2.663.024
(1.301.236)
1.361.788
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9. ‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
a) ‹liﬂkili taraflardan olan alacak tutarlar›n›n ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2007
255.883
93.517.556
262.128.507
355.901.946

Personelden alacaklar
Ticari alacaklar
Ticari olmayan alacaklar

31 Aral›k 2006
112.536
120.088.228
167.964.211
288.164.975

Ticari olmayan alacaklar, grup ﬂirketlerine kulland›r›lan kredi niteli¤inde paralar olup üçer ayl›k dönemlerde etkin piyasa faiz oran› ile
adatland›r›lmaktad›r. Grup taraf›ndan 31 Aral›k 2007 döneminde adatland›rmaya baz olan faiz oran› %18’dir (31 Aral›k 2006:%20).
Ticari ve ticari olmayan alacaklar›n ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir:

Esas Pazarlama ve Tic. A.ﬁ.
Fresh Cake G›da A.ﬁ.
Teközel G›da A.ﬁ.
Hero G›da San. ve Tic. A.ﬁ.
Bim Birleﬂik Ma¤azalar A.ﬁ.
AGS Anadolu G›da San. ve Tic. A.ﬁ.
Atlantik G›da Pazarlama ve Tic. A.ﬁ.
Gf Lovell Deutschland Gmbh
Merkez G›da Pazarlama San.ve Tic. A.ﬁ.
Bizim Top.Tük.Paz.San.ve Tic. A.ﬁ.
Ülker Çikolata Sanayi A.ﬁ..
Kbf Ltd
Natura G›da A.ﬁ.
Ak G›da San.ve Tic. A.ﬁ.
Besler G›da ve Kimya San. A.ﬁ.
Baycan Ciklet G›da San. A.ﬁ.
Della G›da San.ve Tic. A.ﬁ.
Mavi-Yeﬂil Ltd. ﬁti.
Y›ld›z Holding A.ﬁ.
Di¤er

31 Aral›k 2007
Ticari
Ticari Olmayan
18.325.034
17.138.570
11.305.950
9.657.636
7.760.363
7.421.728
5.460.278
4.450.122
3.769.087
2.194.812
2.147.040
13.681.600
1.187.250
92.346
35.841
11.647.000
8.758
11.647.000
598
543
11.647.000
8.046.590
203.297.485
2.561.600
2.161.832
93.517.556
262.128.507

31 Aral›k 2006
Ticari
Ticari Olmayan
20.309.826
980.692
8.932
72.486
6.939.065
332.482
11.788.528
38.884.181
6.338.877
9.462.307
9.090.882
5.984.965
10.560.955
2.709.096
4.411.188
37
1.243.408
7.276
1.041.035
6.286
6.444.399
149.501.880
824.416
1.109.240
120.088.228
167.964.211

Ayr›ca yukar›da belirtilenler d›ﬂ›nda Türkiye Finans Kat›l›m Bankas› A.ﬁ.’den 882.423 YTL tutar›nda banka mevduat› bulunmaktad›r
(31 Aral›k 2006: 5.746.649 YTL).
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b) ‹liﬂkili taraflara olan borç tutarlar›n›n ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir:

K›sa Vadeli Borçlar
Personele borçlar
Ticari borçlar
Ticari olmayan borçlar

Uzun Vadeli Borçlar
Ticari borçlar (*)

31 Aral›k 2007

31 Aral›k 2006

2.464.056
170.975.767
873.783
174.313.606

588.308
81.660.191
6.769.621
89.018.120

3.066.309
3.066.309

3.097.758
3.097.758

(*) Birlik Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’ye ait fabrika binas› ve arsas› 100 y›ll›¤›na Hero G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’ye
kiralanm›ﬂt›r. Kira bedeli olarak 3.089.986 YTL peﬂin olarak al›nm›ﬂ ve buna ilave olarak bina kullan›ld›¤› sürece her ay 5.000
Euro + KDV kira bedeli al›nacakt›r. Söz konusu tutar, peﬂin al›nan bedelin uzun vadeye düﬂen k›sm›d›r. Ayr›ca Birlik Pazarlama
Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. peﬂin ald›¤› bu bedelle Hero G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’ye olan sermaye taahhüdünü kapatm›ﬂt›r.
Ticari ve ticari olmayan borçlar›n ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir:

Fresh Cake G›da San.ve Tic. A.ﬁ
Öncü Pazarlama ve Tic. A.ﬁ.
Besler G›da ve Kimya San. A.ﬁ.
Atlantik G›da Pazarlama ve Tic. A.ﬁ.
Hero G›da San. ve Tic. A.ﬁ.
Önem G›da San. ve Tic. A.ﬁ.
Ak G›da San.ve Tic. A.ﬁ.
Esas Pazarlama ve Tic. A.ﬁ.
Netlog Lojistik Hizmetleri A.ﬁ.
AGS Anadolu G›da San. ve Tic. A.ﬁ.
Polinas Plastik A.ﬁ.
Pendik Niﬂasta San. ve Tic. A.ﬁ.
Tire Kutsan A.ﬁ.
Y›ld›z Holding A.ﬁ.
Ülker Çikolata Sanayi A.ﬁ.
Farmamak Amb. Maddeleri Tic. A.ﬁ.
Pripack Amb.San.ve Tic. A.ﬁ.
Rozi Ka¤›t ve Temizlik Ürünler A.ﬁ.
Di¤er

31 Aral›k 2007
Ticari
Ticari Olmayan
37.868.220
35.693.946
30.203.321
14.381.667
11.069.572
7.914.566
5.414.082
4.423.754
2.640.351
2.561.258
2.432.349
2.392.694
2.390.457
2.283.165
2.217.188
1.430.766
1.313.025
1.070.162
3.275.224
873.783
170.975.767
873.783

31 Aral›k 2006
Ticari
Ticari Olmayan
374.625
24.240.225
23.273
8.340.713
8.036.398
7.673.453
12.334.112
600.799
3.582.605
866.195
4.751.155
771.441
6.467.862
187.001
993.050
968.312
2.273.913
5.642.921
301.759
81.660.191
6.769.621
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c) ‹liﬂkili taraflarla yap›lan al›ﬂ ve sat›ﬂ iﬂlemlerinin ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir:

Fresh Cake G›da San. ve Tic. A.ﬁ
Besler G›da ve Kimya San. A.ﬁ.
Önem G›da San. ve Tic. A.ﬁ.
Ülker Çikolata Sanayi A.ﬁ.
Hero G›da San. ve Tic. A.ﬁ.
Ak G›da San. ve Tic. A.ﬁ.
Tire Kutsan A.ﬁ.
Esas Pazarlama ve Tic. A.ﬁ.
Polinas Plastik A.ﬁ.
AGS Anadolu G›da A.ﬁ.
Örgen G›da A.ﬁ.
Pendik Niﬂasta San. ve Tic. A.ﬁ.
Rozi Ka¤›t ve Temizlik Ürünler A.ﬁ.
Della G›da San.ve Tic. A.ﬁ.
Pripack Amb.San.ve Tic. A.ﬁ.
Baycan Ciklet G›da San. A.ﬁ.
Netlog Lojistik Hizmetleri A.ﬁ.
Farmamak Amb. Maddeleri Tic. A.ﬁ.
Y›ld›z Holding A.ﬁ.
‹ntercombi Nakliyat A.ﬁ.
Tek Özel G›da A.ﬁ.
Pasifik G›da A.ﬁ.
Atlantik G›da Pazarlama ve Tic. A.ﬁ.
Merkez G›da Pazarlama San. ve Tic. A.ﬁ.
Bizim Toplu Tüketim Paz. San. ve Tic. A.ﬁ.
Dura G›da Ürünleri D›ﬂ Tic. ve Paz. A.ﬁ.
Bim Birleﬂik Ma¤azalar A.ﬁ.
Di¤er

1 Ocak-31 Aral›k 2007
Al›ﬂlar
Sat›ﬂlar
136.287.311
48.977.668
130.658.673
5.456.975
84.619.480
8.839.532
50.547.403
39.410.118
46.617.411
38.359.829
42.444.712
5.099.531
26.930.372
57.628
20.365.402
77.740.879
17.461.547
151.078
16.382.071
12.650.493
14.133.732
3.527.750
10.980.119
368.538
10.035.719
1.688.661
6.612.483
714.685
6.561.351
12.579
6.518.006
1.680.908
6.006.217
578.675
4.949.989
3.484.540
93.931
3.075.900
313.288
30.394.570
309.960
1.712.586
245.847
41.681.467
206.878
24.538.742
97.477
7.128.332
14.614
7.552.560
13.467.250
9.068.898
14.303.480
654.929.400
386.188.445

1 Ocak-31 Aral›k 2006
Al›ﬂlar
Sat›ﬂlar
103.351.251
35.877.248
101.729.324
8.393.305
66.501.210
20.053.272
481.023.160
42.217.713
82.683.906
52.273.235
58.917.083
10.199.593
23.147.752
7.000
25.838.583
73.661.632
16.315.787
284.751
15.156.098
4.075.818
6.966.656
623.489
781
16.950
4.522.024
608.039
4.079.063
140.207
56.353.306
11.787.091
8.121.386
450.821
3.155.232
183.978
35.696.275
6.220.513
64.635
2.429.994
671.309
1.832.724
4.573.584
7.781.386
32.052.679
33.363
26.507.731
90.372
29.728
51.393.051
14.405.070
90.261.468
1.115.873.059
476.887.567

ﬁirket’in Antalya ili s›n›rlar› içerisindeki gayrimenkulü ile ilgili Vektör Gayrimenkul De¤erlendirme A.ﬁ. taraf›ndan haz›rlanan
gayrimenkul de¤erleme raporu do¤rultusunda ilgili gayrimenkul Fon Finansal Kiralama A.ﬁ.’ye 4.320.000 YTL bedelle sat›lm›ﬂt›r. Söz
konusu gayrimenkul, Sa¤lam Gayr›menkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.ﬁ. taraf›ndan Fon Finansal Kiralama A.ﬁ.’den finansal kiralama
sözleﬂmesiyle sat›n al›nm›ﬂt›r.
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d) ‹liﬂkili taraflara ödenen ve iliﬂkili taraflardan al›nan faiz, kira ve benzeri bakiyelerin ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren on iki ayl›k dönemde;
Kira Geliri
Netlog Lojistik Hizmetleri A.ﬁ.
3.127.176
Ülker Çikolata Sanayi A.ﬁ.
401.296
Y›ld›z Holding A.ﬁ.
311.009
Hero G›da San. ve Tic. A.ﬁ.
108.601
Esas Pazarlama ve Tic. A.ﬁ.
97.177
Atlantik G›da Pazarlama ve Tic. A.ﬁ.
38.735
Polinas Plastik A.ﬁ.
13.956
Öncü Pazarlama ve Tic. A.ﬁ.
11.343
Besler G›da ve Kimya San. A.ﬁ.
1.760
Mavi Yeﬂil Ltd. ﬁti.
640
Pendik Niﬂasta San. ve Tic. A.ﬁ.
331
Ak G›da San. ve Tic. A.ﬁ.
Della G›da San.ve Tic. A.ﬁ.
AGS Anadolu G›da A.ﬁ.
Berk Enerji Üretim A.ﬁ.
Dura G›da Ürünleri D›ﬂ Tic. ve Paz. A.ﬁ.
Fresh Cake G›da San. ve Tic. A.ﬁ.
‹zsal Akaryak›t A.ﬁ.
Tek Özel G›da A.ﬁ.
Di¤er
618.287
4.730.311

Kira Gideri
1.481.806
5.679
59.622
1.430
721.815
647
1.210
400.140
2.672.349

Hizmet Geliri
677.421
342.523
1.237.300
1.124.714
15.506
308.781
244.142
2.448
241.741
7.270
2.288.865
3.282
181.300
6.675.293

Hizmet Gideri
33.040.625
710.574
21.171.586
120.267
87.639
3.939.523
33.192.492
231.902
1.697
93.761
4.559
1.710.528
790.095
259.578
612.275
258.004
1.359.856
97.584.961

Faiz Geliri
523.740
23.084.104
462.554
1.266.367
989.876
442.053
9.659
26.778.353

Faiz Gideri
1.318.280
13.205
396.736
1.728.221

31 Aral›k 2006 tarihinde sona eren dönemde 2.915.326 YTL kira geliri, 1.686.021 YTL kira gideri ve 9.164.602 YTL hizmet geliri,
93.846.422 YTL hizmet gideri, 26.446.130 YTL faiz geliri ve 7.153.293 YTL faiz giderinden oluﬂmuﬂtur.
AGS Anadolu G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin konsolidasyon kapsam›ndan ç›kar›l›ﬂ› ile ilgili aç›klama için Not 2’ye bak›n›z. Ayr›ca,
Rekor G›da Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin konsolidasyon kapsam›na giriﬂi ile ilgili aç›klama için Not 2’ye bak›n›z.
e) ‹liﬂkili taraflar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarlar› aﬂa¤›daki gibidir:
(Dövizli tutarlar orijinal para birimleri ile gösterilmiﬂtir)

YTL
USD
EUR
CHF

31 Aral›k 2007
1.000.156
178.366.248
-

31 Aral›k 2006
1.620.425
130.032.915
5.832.000
183.901

74
ÜLKER B‹SKÜV‹ SANAY‹ A.ﬁ. VE BA⁄LI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2007 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Birim-Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiﬂtir.)

10. D‹⁄ER ALACAK VE BORÇLAR
K›sa Vadeli Di¤er Alacaklar

K›sa vadeli di¤er alacaklar
Temlik edilen alacaklar (*)
ﬁüpheli di¤er alacaklar karﬂ›l›¤›

31 Aral›k 2007
162.584
6.031.831
(4.031.831)
2.162.584

31 Aral›k 2006
478.425
6.031.831
(4.031.831)
2.478.425

(*) Söz konusu alacak Sezginler Holding A.ﬁ.’den olup, sözkonusu ﬂirketten 13.910.000 YTL tutar›nda ipotek al›nm›ﬂt›r. ‹potek,
üçüncü bir ﬂahsa temlik edilmiﬂ olup 3.000.000 YTL’si peﬂin tahsil edilmiﬂtir. Temlik sözleﬂmesi hükümlerince taﬂ›nmazlar›n her
ne nedenle olursa olsun, temlik tarihinden itibaren 2 y›l içinde sat›lamamas› halinde temlik alan›n kay›ts›z ﬂarts›z 2.000.000
YTL’yi nakden ödeyece¤i taahhüt edilmektedir. Bu hükme istinaden ekli konsolide mali tablolarda 2.000.000 YTL’yi aﬂan alacak
için karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
11. CANLI VARLIKLAR
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).
12. STOKLAR
Stoklar›n ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir:

‹lk madde ve malzeme
Yar› mamuller
Mamuller
Ticari mallar
Di¤er stoklar
Verilen sipariﬂ avanslar›

13. DEVAM EDEN ‹NﬁAAT SÖZLEﬁMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹ﬁ BEDELLER‹
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

31 Aral›k 2007
73.733.785
1.576.936
25.833.395
4.654.066
8.873.110
6.833.867
121.505.159

31 Aral›k 2006
45.870.182
293.920
22.108.190
12.623.842
2.927.691
6.505.871
90.329.696
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14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Grup, vergiye esas yasal mali tablolar› ile Seri: XI No: 25 say›l› Tebli¤’e göre haz›rlanm›ﬂ konsolide 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 Seri: XI No: 25 say›l› Tebli¤’e göre haz›rlanan konsolide
mali tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmakta olup aﬂa¤›da aç›klanmaktad›r.
Türkiye’de ﬂirketler konsolide vergi beyannamesi düzenleyemezler, bu nedenle ertelenmiﬂ vergi varl›¤›na sahip iﬂtiraklerle ertelenmiﬂ
vergi yükümlülü¤üne sahip ﬂirketlerin ertelenmiﬂ vergi pozisyonlar› netleﬂtirilmemiﬂ ve ayr› aç›klanm›ﬂt›r.
Ertelenmiﬂ vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmas›nda kullan›lan vergi oran› %20’dir (2006: %20).
Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›na sahip iﬂtirakler:
Ertelenmiﬂ Vergi (Varl›klar›):

Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n de¤erleme, amortisman ve itfa farkl›l›klar›
Menkul k›ymetler de¤erleme farkl›l›klar›
Ticari alacaklar/borçlar reeskontu (net)
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
ﬁüpheli ticari alacak karﬂ›l›¤›
Geçmiﬂ y›l zararlar›
Di¤er
Net ertelenmiﬂ vergi varl›klar›

31 Aral›k 2007
(291.377)
70.371
(106.235)
(212.910)
(1.112.351)
(3.623.253)
(1.104.462)
(6.380.217)

31 Aral›k 2006
129.562
77.389
(15.506)
(221.667)
(1.135.031)
(47.784)
(1.213.037)

31 Aral›k 2007
23.390.458
7.916.496
(419.073)
332.626
(621.376)
(806.366)
(377.025)
29.620
29.445.360

31 Aral›k 2006
24.444.288
2.961.060
(1.093.544)
788.822
(1.002.257)
(1.359.798)
(326.841)
(40.467)
(715.309)
23.655.954

Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤üne sahip iﬂtirakler:
Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülükleri:

Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n de¤erleme, amortisman ve itfa farkl›l›klar›
Menkul k›ymetler de¤erleme farkl›l›klar›
Stoklar üzerindeki kâr marj›
Ticari alacaklar/borçlar reeskontu (net)
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
ﬁüpheli ticari alacak karﬂ›l›¤›
Dava karﬂ›l›¤›
Konsolidasyondan ç›kan paylar›n etkisi
Di¤er
Net ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri
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Ertelenmiﬂ Vergi Yükümlülü¤ü Hareketleri:

Aç›l›ﬂ bakiyesi
Vergi oran›ndaki de¤iﬂimin etkisi
Ertelenmiﬂ vergi (geliri)
Özkaynaklara yans›t›lan fonlardan netlenen vergi
Konsolidasyondan ç›kan paylar›n vergi etkisi

1 Ocak31 Aral›k 2007
22.442.917
(7.364.633)
7.986.859
23.065.143

1 Ocak31 Aral›k 2006
47.665.904
(15.891.746)
(12.431.149)
3.038.449
61.459
22.442.917

31 Aral›k 2007
22.186.691
834.662
537.796
189.533
78.156
23.826.838

31 Aral›k 2006
6.204.008
459.027
640.719
21.461
274.234
7.599.449

31 Aral›k 2007
2.645.974
1.837.867
972.348
5.456.189

31 Aral›k 2006
8.060.458
2.398.321
102.334
1.506.425
12.067.538

15. D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER
Di¤er Cari/Dönen Varl›klar

Devreden KDV
Peﬂin ödenen vergiler
Gelecek aylara ait giderler
‹ﬂ avanslar›
Di¤er cari varl›klar

Di¤er Cari Yükümlülükler

Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Vad. geç. ertele. veya tak. ba¤lanm›ﬂ vergi yük.
Di¤er yükümlülükler ve gider tahakkuklar›
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16. F‹NANSAL VARLIKLAR

Konsolide edilmeyen ba¤l› ortakl›klar
‹ﬂtirakler ve müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüsler
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

Ortakl›klar
Ülker Finance SA
GF Lovell Deutschland
Dünya Gümrükleme Müﬂ. A.ﬁ.
KBF Ltd.
KBF Ltd. (Sermaye taahhütü)

Pay %
%99,00
%68,98
%79,58
%50,76
-

31 Aral›k 2007
52.306
43.962
575.454
7.017.862
7.689.584

31 Aral›k 2007
7.689.584
26.450.517
361.407.871
395.547.972

31 Aral›k 2006
546.796
27.992.208
181.655.296
210.194.300

Pay %
%99,00
%68,98
%79,58
%50,76
-

31 Aral›k 2006
52.306
46.288
441.175
7.017.862
(7.010.835)
546.796

Ülker Finance SA, Grup’un yurtd›ﬂ›nda eurobond ihraç etmek amac›yla kurulmuﬂ ﬂirketidir.
GF Lovell Deutschland, yurtd›ﬂ›nda pazarlama faaliyetleri yürütmek amac›yla kurulmuﬂ ﬂirkettir.
Dünya Gümrükleme Müﬂ. A.ﬁ., makine, teçhizat, g›da maddesi ve her türlü mamul maddenin depolanmas› ile ilgili hizmet sunan
ﬂirkettir.
KBF Limited’in %99,84 pay› 15 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Y›ld›z Holding A.ﬁ. taraf›ndan yönetilen Lord Food International Ltd'den
4.947.080 USD bedelle Biskot Bisküvi G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. taraf›ndan sat›n al›nm›ﬂt›r ve bu bedelin bilanço tarihi itibariyle
tümü ödenmiﬂtir. Söz konusu ﬂirket Ukrayna’da bisküvi üretimi üzerine faaliyet göstermektedir.
Yukar›daki ba¤l› ortakl›klar, faaliyet hacimlerinin düﬂük olmas› ve konsolide mali tablolara önemli bir etkisi bulunmamas› nedeniyle
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde konsolidasyon kapsam›na dahil edilmemiﬂtir.
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‹ﬂtirakler

Hero G›da San. ve Tic. A.ﬁ.
Pendik Niﬂasta San. ve Tic. A.ﬁ.
Sa¤lam GYO A.ﬁ. (*)

%39,60
%23,99
-

31 Aral›k 2007
8.344.515
18.106.002
26.450.517

%39,60
%23,99
%21,43

31 Aral›k 2006
7.602.354
18.865.177
1.524.677
27.992.208

(*) Sa¤lam GYO A.ﬁ. 2 Mart 2007 tarihinde halka arz edilmiﬂtir. Bu iﬂlemden sonra Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.’nin sözkonusu
iﬂtirakteki pay› 10,71’e düﬂmüﬂtür. Dolay›s›yla Sa¤lam GYO A.ﬁ. sat›lmaya haz›r finansal varl›klar içerisinde gösterilmiﬂ olup borsa
rayici ile de¤erlenmiﬂtir.
Özkaynak metodu ile muhasebeleﬂtirilen iﬂtirakler ve müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüsler:

Endekslenmiﬂ maliyet de¤eri
Temettü ile netleﬂtirilen elde etme tarihinden sonra oluﬂan kârlar

31 Aral›k 2007
33.415.813
(6.965.296)
26.450.517

31 Aral›k 2006
34.915.862
(6.923.654)
27.992.208

Özkaynak metodu ile muhasebeleﬂtirilen iﬂtiraklerin ve müﬂterek yönetime tabi teﬂebbüslerin özet finansal bilgileri aﬂa¤›da
sunulmuﬂtur:

Toplam varl›klar
Toplam yükümlülükler
Net varl›klar
Net varl›klardaki Grup’un pay›

31 Aral›k 2007
124.095.954
(32.781.524)
91.314.430
26.450.517

31 Aral›k 2006
129.928.376
(24.977.661)
104.950.715
27.992.208

Net sat›ﬂlar
Net dönem kâr›
Net dönem kâr›nda Grup’un pay›

1 Ocak31 Aral›k 2007
170.883.763
12.728.611
4.364.157

1 Ocak31 Aral›k 2006
125.565.084
19.940.761
6.192.617
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Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar

B‹M Birleﬂik Ma¤azalar A.ﬁ. (*)
Tire Kutsan A.ﬁ. (***)
Sa¤lam GYO A.ﬁ.(*)
Besler G›da ve Kimya San. A.ﬁ.
Netlog A.ﬁ. (Golden Lojistik)
Fresh Cake G›da A.ﬁ.
Al Baraka Group (**)
Di¤er

(*)

Pay %
%12,03
%12,36
%10,71
%7,00
%12,60
%10,00
%<0,01

31 Aral›k 2007
321.970.950
23.454.236
7.080.000
3.097.685
2.613.408
2.430.618
584.906
176.068
361.407.871

Pay %
%8,17
%12,36
%7,00
%12,60
%10,00
%<0,01

31 Aral›k 2006
154.020.555
18.863.270
3.097.685
2.105.804
2.430.618
961.430
175.934
181.655.296

Borsada iﬂlem görmekte olup rayiç de¤eri ile de¤erlenmektedir.

(**) Yabanc› borsalarda iﬂlem görmekte olup rayiç de¤eri ile de¤erlenmektedir.
(***)Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ. ile Mondi Packaging; Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.’nin Tire Kutsan A.ﬁ.’de halen sahip oldu¤u ve ﬂirket
sermayesinin %9,83’üne karﬂ›l›k gelen 3.887.332,61 YTL nominal bedelli hisse senedi ile ortakl›¤a devam etme ve 3 y›l süreli
bir iﬂbirli¤i içinde olmak konusunda anlaﬂm›ﬂlard›r. Söz konusu anlaﬂmaya göre; Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ, 3 Eylül 2007 tarihini
takip eden 3. y›l›n sonunda sahip oldu¤u 388.733.261 adet Tire Kutsan A.ﬁ. hisse senedini, hisse baﬂ›na 0,05006927 USD’ye
karﬂ›l›k gelen fiyata, ödeme gününe kadar y›ll›k %6 (yüzde alt›) faiz eklenerek tesbit edilecek de¤erden devretmeyi ve Mondi
Packaging de bu fiyattan almay› taahhüt etmektedir. 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Tire Kutsan A.ﬁ. hisselerinin de¤erlemesi bu
sözleﬂmedeki ﬂartlar çerçevesinde yap›lm›ﬂt›r.
17. POZ‹T‹F-NEGAT‹F ﬁEREF‹YE
Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ., UEB Dynamic Fund Limited ﬁirketi’nin, Atlas G›da Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ﬂirketinde sahibi
bulundu¤u ve Atlas G›da Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin toplam sermayesinin %4,725’ine tekabül eden toplam 968.625 adet
hissesini 2.405.600 YTL bedelle sat›n alm›ﬂt›r. Söz konusu al›m iﬂleminden 1.534.035 YTL tutar›nda pozitif ﬂerefiye oluﬂmuﬂtur ve
hesaplanan ﬂerefiye bakiyesi üzerinden 19.175 YTL dönem itfa pay› ayr›lm›ﬂt›r (31 Aral›k 2006: Yoktur).
18. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER
Yoktur (31 Aral›k 2006: Yoktur).

Giriﬂ
(259.936)
(4.651.882)
(15.791.917)
(685.761)
(1.886.352)
(845.910)
(24.121.758)

Giriﬂ
50.000
86.022
15.640
2.195.170
159.786
948.653
462.415
33.833.060
1.403.496
39.154.242

Ç›k›ﬂ
419.558
9.071
1.806.986
568.828
2.804.443

Ç›k›ﬂ
(123.793)
(2.878.103)
(34.852)
(2.661.688)
(829.909)
(2.409.620)
(8.937.965)

Transfer
-

Transfer
11.219
651.697
18.607.174
1.737
543.212
(19.821.602)
6.563
-

31 Aral›k 2007
(855.464)
(25.857.369)
(176.180.663)
(3.842.681)
(28.897.143)
(4.555.055)
(1.731.188)
(241.919.563)

Konsolidasyon
Kapsam›ndaki
De¤iﬂiklik (*)
158
119.000
2.229.241
2.333
2.350.732

281.362.606

31 Aral›k 2007
3.210.302
5.770.007
158.637.820
274.800.627
8.379.874
31.071.691
16.180.503
1.864.738
13.635.464
9.731.139
523.282.165

Konsolidasyon
Kapsam›ndaki
De¤iﬂiklik (*)
(6.300)
(4.200.000)
(2.799.260)
(9.866)
(7.015.426)

(*) Biskot Bisküvi G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. %99,0 oran›nda ba¤l› ortakl›¤› olan AGS Anadolu G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. hisselerinin tamam›n› dönem içinde
satm›ﬂt›r. Bu nedenle, 31 Aral›k 2007 tarihi itibari ile AGS Anadolu G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. konsolidasyon kapsam›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r.

277.128.334

1 Ocak 2007
(595.686)
(21.744.045)
(162.627.058)
(4.963.906)
(27.581.952)
(3.709.145)
(1.731.188)
(222.952.980)

Birikmiﬂ Amortisman
Arazi ve arsalar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Demirbaﬂlar
Özel maliyetler
Di¤er maddi varl›klar

Net De¤er

1 Ocak 2007
3.284.095
5.679.066
165.048.586
256.832.395
10.880.039
30.419.601
15.718.088
1.864.738
2.033.626
8.321.080
500.081.314

Maliyet
Arazi ve arsalar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Demirbaﬂlar
Özel maliyetler
Di¤er maddi varl›klar
Yap›lmakta olan yat›r›mlar
Verilen avanslar

Maddi varl›klar›n 1 Ocak 2007-31 Aral›k 2007 dönemindeki hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:

19. MADD‹ VARLIKLAR
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Giriﬂ
(198.388)
(4.048.941)
(17.845.754)
(1.785.181)
(1.388.619)
(826.672)
(117.011)
(26.210.566)

Giriﬂ
423.621
5.647.713
1.910.688
1.927.959
816.220
1.612.253
11.982.450
2.587.494
26.908.398

Ç›k›ﬂ
1.570
566.600
10.973.347
684.450
3.031.266
2.381.717
17.638.950

Ç›k›ﬂ
(37.990)
(15.296)
(6.820.543)
(18.518.132)
(3.784.091)
(7.380.122)
(2.646.950)
(2.559.313)
(41.762.437)

Transfer
440.580
238.826
10.966.543
291.015
(11.936.964)
-

Transfer
-

Sabit K›ymet
De¤er
Düﬂüklü¤ü
Sabit K›ymet
De¤er
Düﬂüklü¤ü
(9.381.159)
(9.381.159)

Konsolidasyon
Kapsam›ndan
Ç›k›ﬂlar (*)
53.701
53.701

Konsolidasyon
Kapsam›ndan
Ç›k›ﬂlar (*)
(527.381)
(527.381)

277.128.334

31 Aral›k 2006
(595.686)
(21.744.045)
(162.627.058)
(27.581.952)
(4.963.906)
(3.709.145)
(1.731.188)
(222.952.980)

31 Aral›k 2006
3.284.095
5.679.066
165.048.586
256.832.395
30.419.601
10.880.039
15.718.088
1.864.738
2.033.626
8.321.080
500.081.314

(*) Söz konusu ç›k›ﬂlar›, ana ortakl›k Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.’nin iﬂtirak pay›n›n düﬂmesi sonucu konsolidasyon kapsam›na al›nmayan Atlantik G›da A.ﬁ.’ye iliﬂkin
sabit k›ymetler oluﬂturmaktad›r.

310.408.828

1 Ocak 2006
(398.868)
(18.261.704)
(146.373.492)
(26.481.221)
(6.660.254)
(5.264.190)
(1.614.177)
(205.053.906)

Birikmiﬂ Amortisman
Arazi ve arsalar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Demirbaﬂlar
Taﬂ›tlar
Özel maliyet
Di¤er maddi varl›klar

Net De¤er

1 Ocak 2006
3.322.085
4.830.161
165.982.590
262.473.296
31.984.718
17.971.322
16.752.785
1.864.738
1.988.140
8.292.899
515.462.734

Maliyet
Arazi ve arsalar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Demirbaﬂlar
Taﬂ›tlar
Özel maliyetler
Di¤er maddi varl›klar
Yap›lmakta olan yat›r›mlar
Verilen avanslar

Maddi varl›klar›n 1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006 dönemindeki hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:
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20. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR
Maddi olmayan varl›klar›n 1 Ocak 2007-31 Aral›k 2007 dönemindeki hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:

Maliyet
Haklar
Araﬂt›rma geliﬂtirme giderleri
Di¤er maddi olmayan varl›klar
Bilgisayar programlar›

‹tfa Paylar›
Haklar
Araﬂt›rma geliﬂtirme giderleri
Di¤er maddi olmayan varl›klar
Bilgisayar programlar›

Net De¤er

1 Ocak 2007
20.486.338
7.249
521.486
37.040
21.052.113

1 Ocak 2007
(17.310.348)
(3.733)
(345.303)
(14.958)
(17.674.342)

Giriﬂ
2.994.770
4.915
2.999.685

Giriﬂ
(1.897.232)
(724)
(21.440)
(7.408)
(1.926.804)
3.377.771

Ç›k›ﬂ
-

Ç›k›ﬂ
-

Transfer
-

Konsolidasyon
Kapsam›ndaki
De¤iﬂiklik (*)
(162.321)
(162.321)

31 Aral›k 2007
23.318.787
7.249
521.486
41.955
23.889.477

Transfer
-

Konsolidasyon
Kapsam›ndaki
De¤iﬂiklik (*)
94.137
94.137

31 Aral›k 2007
(19.113.443)
(4.457)
(366.743)
(22.366)
(19.507.009)
4.382.468

(*) Biskot Bisküvi G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. %99,0 oran›nda ba¤l› ortakl›¤› olan AGS Anadolu G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
hisselerinin tamam›n› dönem içinde satm›ﬂt›r. Bu nedenle, 31 Aral›k 2007 tarihi itibari ile AGS Anadolu G›da Sanayi ve Ticaret
A.ﬁ. konsolidasyon kapsam›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r.
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Maddi olmayan varl›klar›n 1 Ocak 2006-31 Aral›k 2006 dönemindeki hareketleri aﬂa¤›daki gibidir.

Maliyet
Haklar
Araﬂt›rma geliﬂtirme giderleri
Di¤er maddi olmayan varl›klar
Bilgisayar programlar›

‹tfa Paylar›
Haklar
Araﬂt›rma geliﬂtirme giderleri
Di¤er maddi olmayan varl›klar
Bilgisayar programlar›

Net De¤er

1 Ocak 2006
20.280.455
7.249
1.392.540
19.083
21.699.327

Giriﬂ
2.917.547
30.286
17.957
2.965.790

1 Ocak 2006
Giriﬂ
(16.302.348) (2.773.428)
(3.008)
(725)
(1.079.135)
(75.091)
(8.756)
(6.202)
(17.393.247) (2.855.446)

Ç›k›ﬂ
(901.340)
(901.340)

Konsolidasyon
Kapsam›ndaki
Ç›k›ﬂlar (*)
(2.711.664)
(2.711.664)

31 Aral›k 2006
20.486.338
7.249
521.486
37.040
21.052.113

Ç›k›ﬂ
808.923
808.923

Konsolidasyon
Kapsam›ndaki
Ç›k›ﬂlar (*)
1.765.428
1.765.428

31 Aral›k 2006
(17.310.348)
(3.733)
(345.303)
(14.958)
(17.674.342)

4.306.080

3.377.771

(*) Söz konusu ç›k›ﬂlar›, ana ortakl›k Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.’nin iﬂtirak pay›n›n düﬂmesi sonucu konsolidasyon kapsam›na
al›nmayan Atlantik G›da A.ﬁ.’ye iliﬂkin sabit k›ymetler oluﬂturmaktad›r.
21. ALINAN AVANSLAR

Al›nan avanslar

31 Aral›k 2007
6.556.481
6.556.481

31 Aral›k 2006
5.394.604
5.394.604

31 Aral›k 2007
31.226.321
(26.497.158)
1.929.989
1.885.127
1.338.412
874.735
10.757.426

31 Aral›k 2006
28.455.800
(21.576.486)
772.466
1.635.091
951.680
208.462
10.447.013

22. EMEKL‹L‹K PLANLARI
Yoktur (31 Aral›k 2006:Yoktur).
23. BORÇ KARﬁILIKLARI
Cari Borç Karﬂ›l›klar›

Dönem kâr› vergi karﬂ›l›¤›
Dön. kâr› peﬂ. öd. vergi ve yasal. yük. (-)
Performans ve ciro primi karﬂ›l›¤›
Dava karﬂ›l›klar›
Kullan›lmam›ﬂ izin karﬂ›l›¤›
Di¤er
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Cari Olmayan Borç Karﬂ›l›klar›

K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›

31 Aral›k 2007
3.688.273
3.688.273

31 Aral›k 2006
5.443.865
5.443.865

Yürürlükteki ‹ﬂ Yasas› hükümleri uyar›nca, çal›ﬂanlardan k›dem tazminat›na hak kazanacak ﬂekilde iﬂ sözleﬂmesi sona erenlere hak
kazand›klar› yasal k›dem tazminatlar›n›n ödenmesi yükümlülü¤ü vard›r. Ayr›ca, halen yürürlükte bulunan 506 say›l› Sosyal Sigortalar
Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 say›l› ve 25 A¤ustos 1999 tarih, 4447 say›l› yasalar ile de¤iﬂik 60’›nc› maddesi hükmü
gere¤ince k›dem tazminat›n› alarak iﬂten ayr›lma hakk› kazananlara da yasal k›dem tazminatlar›n› ödeme yükümlülü¤ü
bulunmaktad›r.
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle ödenecek k›dem tazminat›, her hizmet y›l› için bir ayl›k maaﬂ üzerinden 2.087,92 YTL (31 Aral›k 2006:
1.857,44 YTL) tavan›na tabidir. K›dem tazminat› tavan› alt› ayda bir revize olup, Grup’un k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n›n
hesaplanmas›nda 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olan 2.087,92 YTL olan tavan tutar› göz önüne al›nm›ﬂt›r.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü zorunluluk olmad›¤›ndan dolay› herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, ﬂirketin çal›ﬂanlar›n emekli olmas›ndan do¤an gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin
tahminine göre hesaplan›r. SPK Seri: XI No:25 Yirmidokuzuncu k›s›m “Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar”. ﬁirketin yükümlülüklerini
tan›mlanm›ﬂ fayda planlar› kapsam›nda aktüeryal de¤erleme yöntemleri kullan›larak hesaplanmas›n› öngörür. Buna uygun olarak,
toplam yükümlülüklerin hesaplanmas›nda kullan›lan aktüeryal varsay›mlar aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
Esas varsay›m, her hizmet y›l› için olan azami yükümlülü¤ün enflasyona paralel olarak artmas›d›r. Dolay›s›yla, uygulanan iskonto
oran›, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel faiz oran›n› ifade eder. Sonuçta, 31 Aral›k 2007 tarihi
itibariyle, ekli konsolide mali tablolarda yükümlülükler, çal›ﬂanlar›n emeklili¤inden kaynaklanan gelece¤e ait olas› yükümlülü¤ünün
bugünkü de¤eri tahmin edilerek hesaplan›r. Bilanço tarihindeki karﬂ›l›klar y›ll›k %5 enflasyon oran› ve %11 iskonto oran›
varsay›m›na göre, yaklaﬂ›k %5,71 gerçek iskonto oran› ile hesaplanm›ﬂt›r (31 Aral›k 2006: %5,71).
Cari dönem k›dem tazminat› yükümlülü¤ünün hareketi aﬂa¤›daki gibidir:
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›nda gerçekleﬂen hareketler aﬂa¤›daki gibidir:

Aç›l›ﬂ bakiyesi
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Cari dönemde ödenen k›dem tazminat›
Cari dönemde iptal edilen karﬂ›l›k
Kapan›ﬂ bakiyesi

1 Ocak31 Aral›k 2007
5.443.865
108.030
286.224
(1.632.943)
(516.903)
3.688.273

1 Ocak31 Aral›k 2006
6.076.594
451.236
328.909
(1.412.874)
5.443.865
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24. ANA ORTAKLIK DIﬁI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIﬁI KÂR/ZARAR
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle oluﬂan ana ortakl›k d›ﬂ› paylar 44.070.800 YTL’dir (31 Aral›k 2006: 38.904.243 YTL). 1 Ocak-31
Aral›k 2007 döneminde oluﬂan 7.456.090 YTL tutar›ndaki ana ortakl›k d›ﬂ› zarar› ekli konsolide mali tablolarda net dönem kâr›ndan
ayr› olarak gösterilmiﬂtir (1 Ocak-31 Aral›k 2006: 794.521 YTL).
25. SERMAYE/KARﬁILIKLI ‹ﬁT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹
31 Aral›k 2007 tarihinde ç›kar›lm›ﬂ ve ödenmiﬂ sermaye tutarlar› defter de¤erleriyle aﬂa¤›daki gibidir:

Ortakl›¤›n Ünvan›
Y›ld›z Holding A.ﬁ.
UEB Dynamic Growth Fund (*)
Di¤er

31 Aral›k 2007
Pay Tutar›
Pay Oran›
113.049.151
%42,09
71.369.033
%26,57
84.181.816
%31,34
268.600.000
% 100,00

31 Aral›k 2006
Pay Tutar›
Pay Oran›
103.726.151
% 43,02
64.058.623
% 26,57
73.302.226
% 30,41
241.087.000
% 100,00

(*) United European Bank (UEB) 2 Ekim 2006 tarihi itibariyle ana orta¤› BNP Paribas (Suisse) SA taraf›ndan devral›nm›ﬂ ve ticaret
ünvan› sözkonusu devir sonras› BNP Paribas (Suisse) SA olarak de¤iﬂmiﬂtir. ﬁirket ortaklar›ndan UEB Dynamic Growth Fund
hisselerine BNP Paribas (Suisse) SA saklama hizmeti vermektedir. UEB Dynamic Growth Fund’a ait hisselerin %21,78’lik k›sm› halka
aç›k olmayan, %4,79’u halka aç›k hisselerden oluﬂmaktad›r.
ﬁirket, Anadolu G›da Sanayi A.ﬁ.’yi devrald›ktan sonra sermaye tavan›n› Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 23 Ocak 2004 tarih ve 1301
Say›l› izni ile 500.000.000 YTL’ye ç›kararak kay›tl› sermaye sistemine geçmiﬂtir.
A ve B grubu hisse senedi sahiplerine birinci temettünün %17,65’i oran›nda ilave kâr pay› da¤›t›m› konusunda imtiyaz tan›nm›ﬂt›r.
Ayr›ca sermaye yap›s› içerisinde yer almayan 22.171 adet nama yaz›l› intifa senedi olup bu intifa senedi sahiplerine birinci
temettünün %11,76’s› oran›nda kâr pay› alma hakk› tan›nm›ﬂt›r. Yönetim Kurulu üyeliklerine aday göstermekle ilgili A grubu senet
sahiplerine 4 kiﬂi, D grubu senet sahiplerine ise 1 kiﬂi için imtiyaz tan›nm›ﬂt›r.
Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.’nin 500.000.000 YTL kay›tl› sermaye tavan› içerisinde, 241.087.000 YTL olan ç›kar›lm›ﬂ sermayesinin,
27.486.141 YTL’si gayrimenkul sat›ﬂ kâr›ndan, 26.858 YTL’si ise ola¤anüstü yedek akçelerden karﬂ›lanmak üzere 268.600.000
YTL’ye yükseltilmiﬂ olup, ﬂirketin yasal kay›tlar›nda mevcudiyetini koruyan ancak sermaye piyasas› mevzuat› uyar›nca konsolide olarak
düzenlenmiﬂ mali tablolar›nda yer almayan 849.173 YTL tutar›ndaki gayrimenkul sat›ﬂ kâr›n›n sermayeye ilave edilmesiyle, öz
sermaye toplam denkli¤i “Geçmiﬂ Y›llar Kâr/Zarar›” hesab›na ayn› tutar kadar borçland›r›lmas› ile sa¤lanm›ﬂt›r.
Karﬂ›l›kl› iﬂtirak sermaye düzeltmesi, 31 Aral›k 2006 tarihli bilançoda net kay›tl› de¤eri 115.705.451 YTL olan pozitif ﬂerefiye ile
620.567 YTL olan negatif ﬂerefiyenin Grup taraf›ndan kontrol edilen iﬂletmeler aras›nda gerçekleﬂen yasal birleﬂmelerden
kaynaklanmas› sebebiyle 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle aktiften silinen tutar›d›r.
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26. SERMAYE YEDEKLER‹

Finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar›

31 Aral›k 2007
151.828.984
146.784.441
298.613.425

31 Aral›k 2006
57.775.899
146.264.465
204.040.364

27. KÂR YEDEKLER‹
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu’na
göre birinci tertip yasal yedekler, ﬂirketin ödenmiﬂ sermayesinin %20’sine ulaﬂ›l›ncaya kadar kanuni net kâr›n %5’i olarak ayr›l›r.
‹kinci tertip yasal yedekler ise ödenmiﬂ sermayenin %5’ini aﬂan da¤›t›lan kâr›n %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal
yedekler ödenmiﬂ sermayenin %50’sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netleﬂtirmek için kullan›labilir; bunun d›ﬂ›nda herhangi bir
ﬂekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir.

Yasal yedekler
Statü yedekleri
Ola¤anüstü yedekler
Sermayeye eklenecek iﬂtirak hisseleri ve gayrimenkul sat›ﬂ kazançlar›

31 Aral›k 2007
20.736.186
3.858.862
78.525.934
103.120.982

31 Aral›k 2006
11.591.284
3.858.862
27.528.436
26.636.968
69.615.550

31 Aral›k 2007
44.836.037
44.836.037

31 Aral›k 2006
48.153.991
48.153.991

28. GEÇM‹ﬁ YIL KÂR/ZARARLARI

Geçmiﬂ y›llar kârlar›

29. YABANCI PARA POZ‹SYONU
Grup taraf›ndan döviz olarak tutulan aktif ve pasif kalemlerin 31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle durumu aﬂa¤›daki gibidir:

Varl›klar
Yükümlülükler
Net Bilanço Pozisyonu

31 Aral›k 2007
242.366.369
(333.281.275)
(90.914.906)

31 Aral›k 2006
118.676.532
(275.932.497)
(157.255.965)
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31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle;

Varl›klar
Haz›r de¤erler
K›sa vadeli ticari alacaklar (net)
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Di¤er alacaklar
Verilen avanslar
Di¤er dönen varl›klar
Uzun vadeli ticari alacaklar (net)

Yükümlülükler
K›sa vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar (net)
‹liﬂkili taraflara borçlar
Finansal kiralama iﬂlem. borçlar (net)-k›sa
Uzun vadeli finansal borçlar
Finansal kiralama iﬂlem. borçlar (net)-uzun
Al›nan avanslar

Net Yabanc› Para Pozisyonu

USD
(YTL)
7.288.857
16.511.374
186.327.964
2.085.139
366.848
143.579
1.165
212.724.926

EUR
(YTL)
1.449.487
12.817.664
14.447.064
1.070
12.147
28.727.432

GBP
(YTL)
534.436
345.859
880.295

Di¤er
Toplam
(YTL)
(YTL)
9.272.780
- 29.674.897
- 200.775.028
2.086.209
33.716
400.564
155.726
1.165
33.716 242.366.369

USD
EUR
(YTL)
(YTL)
(213.595.476) (13.723.405)
(17.754.653) (1.579.205)
(11.867.262) (2.237.216)
(118.384) (1.415.399)
(61.729.100)
(233) (3.680.387)
(5.041.590)
(185.518)
(310.106.698) (22.821.130)

GBP
(YTL)
(63.769)
(1.461)
(65.230)

Di¤er
Toplam
(YTL)
(YTL)
- (227.318.881)
(288.217) (19.685.844)
- (14.104.478)
- (1.533.783)
- (61.729.100)
- (3.680.620)
- (5.228.569)
(288.217)(333.281.275)

815.065

(254.501) (90.914.906)

(97.381.772)

5.906.302
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31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle;
USD
(YTL)
14.652.616
25.069.755
52.227.392
63.331
502
16.727
658
92.030.981

EUR
(YTL)
4.236.428
13.260.927
6.085.529
23.582.884

GBP
(YTL)
2.481.959
319.759
260.784
165
3.062.667

Di¤er
(YTL)
-

Toplam
(YTL)
21.371.003
38.650.441
58.573.705
63.496
502
16.727
658
118.676.532

Yükümlülükler
K›sa vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar (net)
‹liﬂkili taraflara borçlar
Finansal kiralama iﬂlem. borçlar (net) k›sa
K›sa vadeli di¤er finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar
Finansal kiralama iﬂlem. borçlar (net) uzun
Al›nan avanslar
Borç ve gider karﬂ›l›¤›

USD
(YTL)
(151.477.785)
(659.421)
(307.548)
(19.769.965)
(2.744.750)
(77.308.000)
(131.437)
(4.279.267)
(80.647)
(256.758.820)

EUR
(YTL)
(14.052.071)
(2.588.215)
(1.921.475)
(45.978)
(117.340)
(18.725.079)

GBP
(YTL)
(48.809)
(1.104)
(13.699)
(63.612)

Di¤er
(YTL)
(384.986)
(384.986)

Toplam
(YTL)
(165.529.856)
(3.681.431)
(2.230.127)
(19.815.943)
(2.744.750)
(77.308.000)
(131.437)
(4.410.306)
(80.647)
(275.932.497)

Net Yabanc› Para Pozisyonu

(164.727.839)

4.857.805

2.999.055

(384.986)

(157.255.965)

Varl›klar
Haz›r de¤erler
K›sa vadeli ticari alacaklar (net)
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Di¤er alacaklar
Verilen avanslar
Di¤er dönen varl›klar
Uzun vadeli ticari alacaklar (net)

30. DEVLET TEﬁV‹K VE YARDIMLARI
Grup ﬂirketlerinden ‹stanbul G›da D›ﬂ Ticaret A.ﬁ. “Tar›msal Ürünlerde ‹hracat ‹adesi” kapsam›nda 2007 y›l›nda 1.300.984 YTL
tutar›nda devlet teﬂvik ve yard›m› alm›ﬂt›r (31 Aral›k 2006: 1.444.400 YTL). Devlet teﬂvik ve yard›mlar› kapsam›nda sa¤lanan haklar
Not 3.p’de detayl› olarak sunulmuﬂtur.
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31. KARﬁILIKLAR, ﬁARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Al›nan ve Verilen Teminatlar
aa) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle;

Al›nan Teminatlar
Al›nan teminat mektuplar›
Al›nan çekler
Al›nan senetler
Al›nan di¤er teminatlar
‹potekler
Hisse senedi

USD
(YTL)
19.604.349
275.052
9.126.030
582.350
29.587.781

EUR
(YTL)
7.304.322
1.338.356
6.156.720
14.799.398

Verilen Teminatlar
Verilen teminat mektuplar›
‹hracat taahhüdü
‹thalat akreditifi
Verilen kefalet

USD
(YTL)
(5.850.556)
(26.942.870)
(11.647.000)
(44.440.426)

EUR
(YTL)
(10.112)
(392.063)
(402.175)

Varl›klar
Yükümlülükler

31 Aral›k
GBP
(YTL)
420.988
420.988

2007
Toplam
Döviz (YTL)
27.329.659
275.052
10.464.386
6.739.070
44.808.167

YTL
80.760.845
2.055.151
15.949.971
637.333
44.571.474
9.647.460
153.622.234

Genel
Toplam
108.090.504
2.330.203
26.414.357
637.333
51.310.544
9.647.460
198.430.401

31 Aral›k 2007
GBP
Toplam
(YTL)
Döviz (YTL)
(5.860.668)
(26.942.870)
(392.063)
(11.647.000)
(44.842.601)

YTL
(40.717.533)
(40.717.533)

Genel
Toplam
(46.578.201)
(26.942.870)
(392.063)
(11.647.000)
(85.560.134)

31 Aral›k 2007
198.430.401
(85.560.134)
112.870.267
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ab) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle;

Al›nan Teminatlar
Al›nan teminat mektuplar›
Al›nan çekler
Al›nan senetler
Al›nan di¤er teminatlar
‹potekler
Hisse senedi

Verilen Teminatlar
Verilen teminat mektuplar›
‹hracat taahhüdü

Varl›klar
Yükümlülükler

USD
EUR
(YTL)
(YTL)
19.135.838 5.743.353
35.140
11.705.837
244.861
702.800 6.665.400
31.579.615 12.653.614

USD
(YTL)
(4.631.795)
(103.584.608)
(108.216.403)

EUR
(YTL)
-

31 Aral›k 2006
GBP
Toplam
(YTL)
Döviz (YTL)
306.016
25.185.207
35.140
11.950.698
7.368.200
306.016
44.539.245

YTL
59.591.066
2.896.207
16.069.185
40.000
71.622.099
7.373.943
157.592.500

Genel
Toplam
84.776.273
2.931.347
28.019.883
40.000
78.990.299
7.373.943
202.131.745

31 Aral›k 2006
GBP
Toplam
(YTL)
Döviz (YTL)
(4.631.795)
- (103.584.608)
- (108.216.403)

YTL
(30.232.794)
(30.232.794)

Genel
Toplam
(34.864.589)
(103.584.608)
(138.449.197)

31 Aral›k 2006
202.131.745
(138.449.197)
(63.682.548)

b) Lehe ve Aleyhe Aç›lan Davalar
ba) 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle;
Grup taraf›ndan aç›lan davalar:

Tazminat davalar›
‹cra davalar›
Vergi davalar›
Alacak davalar›

YTL
1.000.000
257.449
46.779
302.509
1.606.737

USD
122.331
122.331

YTL
1.022.321
3.214.528
4.236.849

USD
400.000
400.000

Grup aleyhine aç›lan davalar:

Alacak davalar› (*)
Tazminat davalar› (*)

(*) Grup aleyhine aç›lan davalarla ilgili olarak ekli mali tablolarda 1.885.127 YTL karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r. Geri kalan davalar için bir nakit
ç›k›ﬂ› beklenmedi¤inden, karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂt›r. (31 Aral›k 2006: 1.635.091 YTL)
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bb) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle;
Grup taraf›ndan aç›lan davalar:

Tazminat davalar›
‹cra takipleri
Vergi davalar›
Ceza davalar›
Alacak davalar›

YTL
1.030.000
493.807
46.910
100.012
1.020.504
2.691.233

USD
-

YTL
885
92.561
1.978.867
2.072.313

USD
562.240
562.240

Grup aleyhine aç›lan davalar:

‹cra davalar›
Alacak davalar›
Tazminat davalar›

32. ‹ﬁLETME B‹RLEﬁMELER‹
Rekor G›da Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’nin konsolidasyon kapsam›na giriﬂi ile ilgili aç›klama Not 2’de yap›lm›ﬂt›r. (31 Aral›k
2006: Yoktur).
33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup tek bir üretim alan›nda faaliyet gösterdi¤inden bölümlere göre raporlamas› yoktur.
34. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
• ﬁirket, Godiva ﬂirketleri hisselerinin %25,23’ünün devral›nmas›na yönelik 950 milyon USD tutar›ndaki kredi sözleﬂmesini Y›ld›z
Holding A.ﬁ. ve Ülker Çikolata Sanayi A.ﬁ. ile birlikte imzalam›ﬂ ve kendi pay›na düﬂen 240 milyon USD’yi yüklenmiﬂtir. Ülker
Bisküvi ayn› zamanda, Y›ld›z Holding A.ﬁ. ve Ülker Çikolata Sanayi A.ﬁ. ile birlikte 710 milyon USD tutar›ndaki krediye kefalet
vermiﬂtir. Sözkonusu kredi 5 y›l vadeli ve 6 ayda bir geri ödemeli olacakt›r. Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ.’nin krediyi cezas›z erken
kapatma hakk› vard›r.
• ﬁirket ile Öz G›da ‹ﬂ Sendikas› aras›nda 1 Ocak 2008 ile 31 Aral›k 2009 dönemini kapsayan toplu iﬂ sözleﬂmesi görüﬂmeleri
anlaﬂma ile sonuçlanm›ﬂt›r ve taraflarca imzalanm›ﬂt›r. Anlaﬂmaya göre, toplu iﬂ sözleﬂmesinin ilk y›l›nda (1 Ocak 2008-31 Aral›k
2008) 750 YTL ve üzerindeki çal›ﬂan ücretleri %9 oran›nda, 750 YTL ve alt›nda olan çal›ﬂan ücretleri %9 art› 30 YTL ve sosyal
yard›mlar› ise ortalama %14,2 oran›nda art›r›lm›ﬂt›r. Sözleﬂmenin ikinci y›l›nda (1 Ocak 2009-31 Aral›k 2009) gerek ücretlere
gerekse sosyal yard›mlara Türkiye ‹statistik Kurumu’nun 2003=100 endeksi baz al›narak bir önceki y›l›n tüketici fiyat art›ﬂ›
oran›nda art›r›lmas› konusunda taraflar anlaﬂm›ﬂlard›r.

92
ÜLKER B‹SKÜV‹ SANAY‹ A.ﬁ. VE BA⁄LI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2007 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Birim-Aksi belirtilmedikçe YTL olarak ifade edilmiﬂtir.)

35. DURDURULAN FAAL‹YETLER
2007 y›l›nda durdurulan faaliyet bulunmamakla birlikte Grup’un, Y›ld›z Holding A.ﬁ. ve Ülker Çikolata Sanayi A.ﬁ. taraf›ndan Ülker
Bisküvi Sanayi A.ﬁ.’ye devredilen Atlantik G›da Pazarlama ve Ticaret A.ﬁ.’deki kontrol hakk› iﬂtirak pay›n›n düﬂmesi nedeniyle sona
ermiﬂtir ve dolay›s›yla Atlantik G›da Pazarlama ve Ticaret A.ﬁ. 30 Kas›m 2006 tarihi itibariyle konsolidasyon kapsam›ndan
ç›kart›lm›ﬂt›r. Söz konusu ﬁirket’in 1 Ocak-31 Aral›k 2006 dönemine ait gelir tablosu aﬂa¤›da verilmiﬂtir.
Biskot Bisküvi G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ., %99,0 oran›nda ba¤l› ortakl›¤› olan AGS Anadolu G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. hisselerinin
tamam›n› dönem içinde satm›ﬂt›r. Bu nedenle, 31 Aral›k 2007 tarihi itibari ile AGS Anadolu G›da Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
konsolidasyon kapsam›ndan ç›kar›lm›ﬂt›r.
1 Ocak31 Aral›k 2007
20.034.240
(17.002.951)
(1.664.341)
134.103
(39.844)
(68)
1.461.139

1 Ocak31 Aral›k 2006
691.320.591
(602.242.104)
(93.899.787)
3.872.418
(799.768)
(3.475.635)
(5.224.285)

Vergi Gideri/(Geliri)

(223.439)

1.495.474

Net Dönem Kâr›/(Zarar›)

1.237.700

(3.728.811)

Net sat›ﬂlar
Sat›ﬂlar›n maliyeti
Faaliyet giderleri
Di¤er faaliyetlerden gelir ve kârlar
Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar
Finansman giderleri
Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)
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36. ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Esas faaliyet gelirlerinin ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir:

Yurtiçi sat›ﬂlar
Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar
Esas faaliyetlerden di¤er gelirler
Sat›ﬂtan iadeler
Sat›ﬂ iskontosu
Sat›ﬂ Gelirleri (net)
Sat›ﬂlar›n Maliyeti
Sat›ﬂ Kâr› (net)

1 Ocak31 Aral›k 2007
1.451.034.670
259.471.640
81.222.955
(45.204.345)
(292.314.196)
1.454.210.724

1 Ocak31 Aral›k 2006
2.066.181.518
245.004.589
155.165.899
(58.615.495)
(480.389.259)
1.927.347.252

(1.132.418.004)

(1.541.143.398)

321.792.720

386.203.854
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37. FAAL‹YET G‹DERLER‹
Faaliyet giderlerinin ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir:

Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme Giderleri
Personel giderleri
Malzeme giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Dan›ﬂmanl›k gideri
Di¤er

Pazarlama, Sat›ﬂ ve Da¤›t›m Giderleri
Personel giderleri
Pazarlama faaliyet giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Di¤er

Genel Yönetim Giderleri
Personel giderleri
Faaliyet giderleri
Amortisman ve itfa giderleri
Dan›ﬂmanl›k gideri
Vergi, resim ve harçlar
Di¤er

Toplam Faaliyet Giderleri

1 Ocak31 Aral›k 2007

1 Ocak31 Aral›k 2006

(328.774)
(160.129)
(15.435)
(341.109)
(179.934)
(1.025.381)

(379.009)
(241.617)
(191.425)
(142.929)
(82.845)
(1.037.825)

(18.925.119)
(162.903.929)
(4.257.390)
(9.388.220)
(195.474.658)

(20.165.346)
(231.751.490)
(9.115.873)
(1.891.890)
(262.924.599)

(14.480.861)
(6.950.111)
(4.977.064)
(4.346.391)
(1.319.109)
(4.603.434)
(36.676.970)

(15.828.342)
(4.508.843)
(3.168.895)
(4.377.324)
(977.584)
(920.994)
(29.781.982)

(233.177.009)

(293.744.406)
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38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KÂR/ZARARLAR
a) Di¤er faaliyetlerden gelirlerin ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir;

Temettü geliri
Kira geliri
Duran varl›k sat›ﬂ kâr›
Özsermaye yöntemine göre muhasebeleﬂtirilen iﬂtiraklerin kâr›ndan elde edilen pay
Konusu kalmayan karﬂ›l›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂ kâr›
Di¤er ola¤an gelirler ve kârlar

1 Ocak31 Aral›k 2007
9.995.704
6.028.053
4.842.614
4.364.157
4.351.813
809.768
10.511.187
40.903.296

1 Ocak31 Aral›k 2006
2.449.407
2.736.680
10.528.497
6.192.617
354.300
5.301.507
12.903.736
40.466.744

1 Ocak31 Aral›k 2007
(3.638.051)
(807.491)
(190.828)
(6.481.723)
(11.118.093)

1 Ocak31 Aral›k 2006
(36.069)
(12.236.447)
(7.103.422)
(9.381.158)
(2.378.124)
(31.135.220)

b) Di¤er faaliyetlerden giderlerin ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir;

Ödenen cezalar
Karﬂ›l›k giderleri
Maddi varl›k sat›ﬂ zarar›
Maddi varl›k de¤er düﬂüklü¤ü
Di¤er giderler
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39. F‹NANSMAN GEL‹RLER‹/G‹DERLER‹ (-) (NET)
Finansman gelirleri/giderlerinin (-) ayr›nt›s› aﬂa¤›daki gibidir;

Kambiyo zararlar› (-)
Faiz giderleri (-)
Reeskont faiz giderleri (-)
Komisyon giderleri (-)
Kambiyo kârlar›
Faiz gelirleri
Reeskont gelirleri
Di¤er

1 Ocak31 Aral›k 2007
(50.247.767)
(17.833.517)
(5.050.968)
(942.138)
68.389.462
28.659.805
7.659.189
(1.662.535)
28.971.531

1 Ocak31 Aral›k 2006
(67.894.800)
(25.380.751)
(11.497.239)
(879.923)
60.321.431
24.825.339
10.081.962
(1.280.472)
(11.704.453)

40. NET PARASAL POZ‹SYON KÂR/ZARARI
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› toplant›s›nda yüksek enflasyon döneminin sona erdi¤i; ayr›ca
yüksek enflasyon döneminin devam›na iliﬂkin di¤er emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalkt›¤› hususlar› çerçevesinde, 1 Ocak
2005 y›l›ndan itibaren mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na son verilmesine karar verilmiﬂtir. Bu nedenle, 31
Aral›k 2007 tarihli ekli mali tablolarda net parasal pozisyon kâr›/zarar› bulunmamaktad›r.
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41. VERG‹LER
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliﬂkin tahmini vergi yükümlülükleri
için ekli mali tablolarda gerekli karﬂ›l›klar ayr›lm›ﬂt›r.
Kurumlar vergisi
ﬁirket ve Türkiye’de yerleﬂik ba¤l› ortakl›klar› Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet
sonuçlar›na iliﬂkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karﬂ›l›klar ayr›lm›ﬂt›r.
Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran›, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan vergi
matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve di¤er indirimler (varsa
geçmiﬂ y›l zararlar› ve tercih edildi¤i takdirde kullan›lan yat›r›m indirimleri) düﬂüldükten sonra kalan matrah üzerinden
hesaplanmaktad›r.
31 Aral›k 2007 tarihinde uygulanan efektif vergi oran› %20 (31 Aral›k 2006: %20)’dir.
Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2007 y›l› kurum kazançlar›n›n geçici
vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aﬂamas›nda kurum kazançlar› üzerinden hesaplanmas› gereken geçici vergi oran› %20’dir
(31 Aral›k 2006: %20).
Zararlar, gelecek y›llarda oluﬂacak vergilendirilebilir kârdan düﬂülmek üzere, maksimum 5 y›l taﬂ›nabilir. Ancak oluﬂan zararlar geriye
dönük olarak, önceki y›llarda oluﬂan kârlardan düﬂülemez.
Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaﬂma prosedürü bulunmamaktad›r. ﬁirketler ilgili y›l›n hesap
kapama dönemini takip eden y›l›n 1-25 Nisan tarihleri aras›nda (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapan›ﬂ›n› izleyen
dördüncü ay›n 1-25 tarihleri aras›nda) vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi taraf›ndan bu beyannameler ve buna baz
olan muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤iﬂtirilebilir.
Gelir vergisi stopaj›
Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kâr pay› elde eden ve bu kâr paylar›n› kurum kazanc›na dahil ederek beyan
eden tam mükellef kurumlara ve yabanc› ﬂirketlerin Türkiye’deki ﬂubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere kâr paylar› üzerinden
ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm ﬂirketlerde %10
olarak ilan edilmiﬂtir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibariyle %15 olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kâr
paylar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce al›nm›ﬂ yat›r›m teﬂvik belgelerine istinaden yararlan›lan
yat›r›m indirimi tutar› üzerinden %19,8 vergi tevkifat› yap›lmas› gerekmektedir. Bu tarihten sonra yap›lan teﬂvik belgesi yat›r›m
harcamalar›ndan ﬂirketlerin üretim faaliyetiyle do¤rudan ilgili olanlar›n %40’› vergilendirilebilir kazançtan düﬂülebilir. Yararlan›lan
teﬂvik belgesiz yat›r›m harcamalar›ndan vergi tevkifat› yap›lmamaktad›r.
Yat›r›m indirimi uygulamas› 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak, ﬂirketlerin vergilendirilebilir
kazançlar›n›n yetersiz olmas› sebebiyle, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle yararlanamad›¤› yat›r›m indirimi tutar› sonraki y›llarda elde
edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düﬂülmek üzere sonraki y›llara taﬂ›nabilir. Bununla birlikte, taﬂ›nan yat›r›m indirimini sadece
2006, 2007 ve 2008 y›llar›na ait kazançlar›ndan indirebilirler. 2008 y›l› kurum kazanc›ndan indirilemeyen yat›r›m indirimi tutar›n›n
sonraki dönemlere devri mümkün de¤ildir.
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ﬁirketlerin 2007 ve 2008 y›llar›n›n kurumlar vergisi hesab›nda, taﬂ›nan yat›r›m indirimini vergilendirilebilir kazançlar›ndan indirilmesini
tercih ettikleri takdirde uygulayacaklar› kurumlar vergisi oran› %30 olacakt›r. Taﬂ›nan yat›r›m indiriminden faydalan›lmamas›
durumunda ise kurumlar vergisi oran› %20 olarak dikkate al›nacak ve faydalan›lmayan yat›r›m indirimi hakk› ortadan kalkacakt›r.
Grup yönetimi yat›r›m indiriminden faydalanmay› planlamad›¤›ndan 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle kurumlar vergisi oran›n› %20
olarak uygulam›ﬂt›r.
31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle vergi karﬂ›l›klar› aﬂa¤›daki gibidir.

Cari dönem kurumlar vergisi karﬂ›l›¤›
Ertelenmiﬂ vergi geliri
Gelir tablosundaki vergi karﬂ›l›¤›

1 Ocak31 Aral›k 2007
(31.226.321)
7.364.633
(23.861.688)

1 Ocak31 Aral›k 2006
(28.455.800)
28.322.895
(132.905)

1 Ocak31 Aral›k 2007
139.916.355

1 Ocak31 Aral›k 2006
89.291.998

20%

20%

(27.983.271)

(17.858.400)

(2.634.149)
6.010.727
3.833.211
(3.088.206)

(1.778.962)
7.351.528
15.886.698
(3.733.769)

(23.861.688)

(132.905)

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle vergi karﬂ›l›¤›n›n mutabakat› aﬂa¤›daki gibidir:

Vergi karﬂ›l›¤›n›n mutabakat›:
Vergi öncesi ve ana ortakl›k d›ﬂ› paylar sonras› kâr
Geçerli vergi oran›
Hesaplanan vergi
Ayr›lan ile hesaplanan vergi karﬂ›l›¤›n›n mutabakat›:
-Kanunen kabul edilmeyen giderler
-Temettü ve di¤er vergiden muaf gelirler
-Vergiden mahsup edilebilecek geçmiﬂ y›l zararlar›
-Etkin vergi oran›ndaki de¤iﬂim etkisi
-Konsolidasyon düzeltmeleri
Gelir tablosundaki vergi karﬂ›l›¤›
42. H‹SSE BAﬁINA KAZANÇ

31 Aral›k 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren y›llar için ﬁirket hisselerinin a¤›rl›kl› ortalamas› ve birim hisse baﬂ›na kâr hesaplamalar›
aﬂa¤›daki gibidir (nakit art›ﬂlar›n bedelsiz hisse içermedi¤i varsay›lm›ﬂt›r):

Tedavüldeki hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama adedi
Net kâr
Hisse Baﬂ›na Kâr (1 YTL de¤erli hisseye isabet eden)

1 Ocak31 Aral›k 2007
26.860.000.000
116.054.667
0,43

1 Ocak31 Aral›k 2006
26.860.000.000
89.159.093
0,33
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43. NAK‹T AKIM TABLOSU
Nakit ak›m tablosu mali tablolarla beraber sunulmuﬂtur.
44. KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARIN AÇIK
YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAﬁILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
ﬁirket’in SPK’n›n Seri XI No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤’ine uygun olarak haz›rlanm›ﬂ
mali tablolar›, 11 Nisan 2008 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›nda onaylanm›ﬂ ve yay›nlanmas› için yetki verilmiﬂtir.
a) Ba¤l› ortakl›ktaki hisse pay›ndaki art›ﬂ
Cari y›l içinde Grup, Atlas G›da Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’in UEB Dynamic Growth Fund’a ait %4,73 hisse pay›n› 19 Ekim
2007 tarihinde 2.000.000 USD (2.405.600 YTL) bedelle sat›n alm›ﬂt›r. Ortaya ç›kan 1.534.005 YTL tutar›ndaki pozitif ﬂerefiye, cari y›l
mali tablolar›nda bilançoya yans›t›lm›ﬂt›r. Bu sat›n alma sonucunda oluﬂan 519.976 YTL tutar›ndaki özsermaye düzeltme farklar›,
4.421 YTL tutar›ndaki yasal yedekler ve (210.521) YTL tutar›ndaki geçmiﬂ y›l zararlar› özsermaye tablosunda muhasebeleﬂmiﬂtir.
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Ülker Bisküvi Sanayi A.ﬁ., Atlas G›da Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.’deki söz konusu hisse pay›n› almadan önceki net varl›klar›n›n
sat›n alma tarihi itibari ile aﬂa¤›daki gibidir:

Sat›n al›nan hisse oran›
Nakit ve nakit benzeri
Ticari alacaklar
Stoklar
Di¤er k›sa vadeli varl›klar
Ba¤l› menkul k›ymetler ve iﬂtirakler
Maddi duran varl›klar›n net defter de¤eri
Maddi olmayan duran varl›klar›n net defter de¤eri
Di¤er uzun vadeli varl›klar
Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›
K›sa vadeli finansal borçlar
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara olan borçlar
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli finansal borçlar
Borç karﬂ›l›klar›
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü
Özkaynaklar
ﬁerefiye
Toplam bedel
Toplam bedelin nakit ile ödenen k›sm›
Al›mdan kaynaklanan net nakit ç›k›ﬂ›:
Ödenen nakit
Edinilen nakit ve nakit benzeri

19 Ekim 2007
tarihi itibariyle
%4,73
114.926
4.153.783
950.959
2.058.484
7.811
580.142
119.601
3.835
261.688
(2.260)
(153.444)
(4.527.167)
(2.636.897)
(766)
(6.845)
(52.285)
871.565
1.534.035
2.405.600
2.405.600

2.405.600
(114.926)
2.290.674

b) Katma de¤er vergisi oran›ndaki düﬂüﬂ
30 May›s 2007 tarih ve 26537 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2007/12143 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›’na göre 1 Haziran 2007
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere g›da sektörü ürünlerinden bisküvinin üzerinden hesaplanan katma de¤er vergisi oran›
%18’den %8’e indirilmiﬂtir.
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