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fiirketler

fiirketler
‹nflaat ve Taahhüt
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.
Çimtafl Çelik ‹malat Montaj ve Tesisat A.fi.
Cimtas Mechanical Contracting B.V.
Kasktafl Kayar Kal›p Altyap› Sondaj Kaz›k ve Tecrit A.fi.
Kasktash Arabia Ltd.
Senimdi Kurylys L.L.P.
Titafl Toprak ‹nflaat ve Taahhüt A.fi.
Enet Proje Araflt›rma ve Müflavirlik A.fi.
Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bak›m ‹flletme Sevk ve ‹dare A.fi.
Enmar Closed Joint Stock Co.
Enka Holding B.V.
Enka Construction B.V.
Enka Construction and Development B.V.
BETS B.V.
AECO Development L.L.C.
Enka L.L.C.

Enerji
Adapazar› Elektrik Üretim Ltd. fiti.
Gebze Elektrik Üretim Ltd. fiti.
‹zmir Elektrik Üretim Ltd. fiti.
Enka Power Investment B.V.
Enka Adapazari Power Investment B.V.
Enka Gebze Power Investment B.V.
Enka Izmir Power Investment B.V.
Enka Enerji Üretim A.fi.
Enka Oil and Gas B.V.

Gündem

Gündem
Tarih : 20 Nisan 2007
Saat : 15:00
Adres : Balmumcu Mahallesi Bestekâr fievki Bey Sokak
Enka 3. Binas› Konferans Salonu
Befliktafl - ‹stanbul

GÜNDEM
1 - Genel Kurul Baflkanl›k Divan›'n›n seçimi,
2 - Baflkanl›k Divan›'na Genel Kurul Toplant› Tutana¤›'n› imzalama yetkisinin verilmesi,
3 - 2006 y›l› Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu
hesaplar›n›n okunmas› ve görüflülmesi,
4 - Ba¤›ms›z Denetçi Raporu'nun okunmas› ve görüflülmesi,
5 - 2006 y›l› içinde yap›lan ba¤›fllar›n ortaklar›n bilgisine sunulmas›,
6 - 2006 y›l› Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplar›n›n onaylanmas›, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve
Denetçiler'in ibras›,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,

Perakende
JSC Ramenka

Gayrimenkul
JSC Mosenka
JSC Moskva Krasnye Holmy
City Center Investment B.V.
EDCO Investment B.V.
ENRU Development B.V.

Sanayi ve Ticaret
Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi.
Cimtas Boru ‹malatlar› ve Ticaret Ltd. fiti.
Cimtas (Ningbo) Steel Processing Co. Ltd.
Enmar Trading Ltd.
Pimafl Plastik ‹nflaat Malzemeleri A.fi.
Pimapen Joint Stock Company
Pimapen Logistic Center S.R.L.
G-U Yap› Elemanlar› Sanayi ve Ticaret A.fi.
Entafl Nakliyat ve Turizm A.fi.
Air Enka Hava Tafl›mac›l›¤› A.fi.
Gedore-Altafl El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti.

8 - Denetçiler'in seçimi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'in ücretlerinin tespiti,
10- 2006 y›l› Bilanço Kâr›’n›n da¤›t›m› hakk›nda karar al›nmas›,
11- Kâr da¤›t›m politikas›n›n görüflülmesi,
12- Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluflu seçiminin onaylanmas›,
13- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nun 334'üncü ve 335'inci maddelerinde yaz›l› ifllemlerin
ifas› için gerekli iznin verilmesi,
14- Dilek ve temenniler.

www.enka.com - www.cimtas.com.tr - www.cimtaspipe.com - www.cimtasnbo.com - www.cimtasbv.com - www.kasktas.com.tr
www.senimdi.com - www.enetengineering.com - www.enkateknik.com - www.ramenka.ru - www.mosenka.ru - www.mkh.ru
www.pimas.com.tr - www.enka.com.tr - www.entas.com.tr - www.gedore-altas.com.tr - www.g-u.com.tr - www.nabtower.ru
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Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Alp Do¤uo¤lu

Öcal Özp›nar

Üye

Üye

Fikret Güler

Gökhan Sa¤naklar

Üye

Üye

Sinan Tara
Yönetim Kurulu Baflkan›

Haluk Gerçek
Baflkan Vekili ve Genel Müdür
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U¤ur Koyuno¤lu

Burak Özdo¤an

fian Gürdamar

Üye

Üye
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Baflkandan Mesaj

Baflkandan Mesaj

2006 y›l›na girerken inflaat› süren projeler aras›nda
Romanya'da 415 kilometrelik otoyol projesi; Rusya'da
Sheremetyevo Havaalan› Terminal 3 Projesi, Moscow
City'de kendi yat›r›m›m›z›n üçüncü ve son aflamas›
olan 60 katl› Nabereznaya Tower ofis binas›, Sakhalin-II
Projesi kapsam›nda petrol ve do¤algaz iflleme ünitesi,
Sakhalin-I Projesi kapsam›nda mekanik ve boru
sistemleri montaj›, Ramstore ve Real hipermarket ve
al›flverifl merkezleri; Kazakistan'›n Tengiz Bölgesi'nde
petrol yataklar›n› gelifltirme projeleri, Bautino
Bölgesi'nde Hazar Denizi aç›k deniz inflaat iflleri ve
suni ada yap›m› projeleri, Almaata'da otel, ofis ve
al›flverifl merkezi projeleri; Mali, Gine, Siera Leone,
Cezayir ve Nepal'de ABD elçilik binalar› ve Cezayir'de
baraj ve su ar›tma tesisleri bulunmaktayd›.
De¤erli Ortaklar›m›z;
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin Yönetim Kurulu ad›na,
2006 y›l›nda gerçeklefltirdi¤imiz faaliyetlerimizi ve
2007 y›l›na dair beklentilerimizi paylaflmak üzere
topland›¤›m›z Y›ll›k Ola¤an Genel Kurulu'muzda, siz
say›n ortaklar›m›za en derin sayg›lar›m›z› sunuyoruz.
2006 y›l›nda Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., özsermayesini
%25 art›rarak 2,1 milyar ABD Dolar›'na, faaliyet
gösterilen sektörlerdeki toplam cirosunu %34 art›rarak
4 milyar ABD Dolar›'na ve konsolide kâr›n›
%35 art›rarak 412 milyon ABD Dolar›'na yükseltmifltir.
Enka, büyümesini inflaat ve taahhüt, enerji üretimi,
perakende, gayrimenkul yat›r›m ve yönetimi ile sanayi
ve ticaret olmak üzere befl ana sektöre odaklanarak
sürdürmektedir.
‹nflaat ve taahhüt sektöründe 2005 y›l›nda elde
etti¤imiz ve rekor niteli¤i tafl›yan, 900 milyon ABD
Dolar› seviyesindeki inflaat ve taahhüt gelirlerimiz,
2006 y›l›nda üstlendi¤imiz yeni projelerin de katk›s›yla
yeni bir rekoru beraberinde getirerek 1,3 milyar ABD
Dolar› seviyesini geçmifltir.
2006 y›l› içinde yürütmekte oldu¤umuz projelerdeki
kay›p günlü kaza s›kl›k oran›m›z 2005 y›l›na k›yasla
ciddi flekilde iyileflerek sektördeki dünya lideri flirketler
seviyesine ulaflm›flt›r.

2006 y›l› içinde, sürdürmekte oldu¤umuz projelere
ilave olarak, Umman'da Yunan Aktor Ate flirketiyle
ortakl›k kapsam›nda 1,9 milyar ABD Dolar› tutar›ndaki
turistik flehir projesi; Arnavutluk'ta Amerikan Bechtel
International flirketiyle 420 milyon Euro tutar›ndaki
otoyol projesi; Rusya'da Sakhalin-II Projesi kapsam›nda
240 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki modifikasyon ve
geniflletme iflleri, Moskova'da 240 milyon ABD Dolar›
tutar›ndaki Metropolis ofis ve al›flverifl merkezi projesi,
227 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki Tverskaya yer alt›
çarfl›s› projesi, 97 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki White
Square ofis binas› projesi, Moscow City'de 12'nci
parsel üzerinde çok amaçl› ofis ve rezidanslardan
oluflan gökdelenin birinci etab› olan 31 milyon ABD
Dolar› tutar›ndaki kaz›k ve temel iflleri, 7'nci ve 8'inci
parseller üzerinde 193 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki
al›flverifl merkezi 1'inci etap projesi, 4'üncü parsel
üzerinde 296 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki gökdelen
projesi, Yaroslav'da Real donan›m projesi, Pavaletskaya
yer alt› çarfl›s› dizayn ve mobilizasyon iflleri, 129 milyon
ABD Dolar› tutar›ndaki DS Development ofis projesi,
35 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki IKEA Ofisi 1'inci
etap projesi, St.Petersburg'da Toyota için 70 milyon
ABD Dolar› tutar›ndaki araba fabrikas› projesi, 44
milyon ABD Dolar› tutar›ndaki Trio Invest Domodedova
so¤uk depo projesi, Novosibirsk'de 33 milyon ABD
Dolar› tutar›ndaki al›flverifl merkezi; Kazakistan
Almaata'da Esenti Park Projesi kapsam›nda 113 milyon
ABD Dolar› tutar›ndaki rezidans binas›, fitness merkezi
ve al›flverifl merkezinin kaba inflaat projeleri, Kazakistan
Aksai'de 11 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki do¤algaz

ve petrol sahas› bak›m onar›m iflleri; Ukrayna'da 185 milyon
ABD Dolar› tutar›ndaki 50 bin kiflilik Shaktar Donetsk Futbol
Stadyumu Projesi ile Tacikistan Duflanbe'de 92 milyon ABD
Dolar› tutar›ndaki otel ve ofis binas› projeleri üstlenilmifltir.
‹nflaat sektöründe üstlenilmifl olan projelerin henüz
tamamlanmam›fl k›sm›n› ifade eden ve ‘backlog’ olarak tabir
edilen tutar, Enka tarihinde ilk defa geçti¤imiz sene 6 milyar
ABD Dolar› seviyesine yaklaflm›flt›r. Amac›m›z, bu tutar› kalite
ve kârl›l›ktan ödün vermeden daha da ileri seviyelere
tafl›makt›r.

tamam›nda dünyan›n önde gelen uluslararas› flirketlerine ev
sahipli¤i yapmaktad›r. Ayr›ca ba¤l› ortakl›¤›m›z olan MKH'nin,
Swissotel taraf›ndan iflletilen, Moskova'n›n en iyi 5 y›ld›zl›
oteli de 2005 y›l›ndan beri hizmet vermektedir. Mosenka'n›n
%25 oran›ndaki hissesi 2006 y›l›nda ifltirakimiz taraf›ndan
sat›n al›nm›fl olup, konsolide olarak flirketin %80 oran›nda
hissesine sahip olunmufltur. 2006 y›l›nda 165 milyon ABD
Dolar› ciro elde etti¤imiz gayrimenkul iflkolumuzdan, 2007
y›l›nda 180 milyon ABD Dolar› gelir elde edilmesi
hedeflenmektedir.

Enerji üretimi alan›nda Enka, Yap-‹fllet modeli çerçevesinde
iflletilen, toplamda 2 milyar ABD Dolar›'n›n üzerinde yat›r›m
maliyeti olan ve %100 hissesine sahip oldu¤u santrallar›yla,
Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik enerjisi üreticisidir.
2006 y›l›nda enerji sektörünün konsolide ciroya katk›s› 2,05
milyar ABD Dolar› seviyesinde gerçekleflmifltir.

Enka'n›n yeni gayrimenkul yat›r›m projesini de sizlere
müjdelemek isterim. Avan projesi tamamlanm›fl bulunan
Taganskaya Ofis, Otel ve Apartman Kompleksi, Moskova'n›n
merkezinde yer alacak olan ve minimum 450.000 metrekare
brüt alan› bulunmas› planlanan bir komplekstir. Genelinin
%60'›na sahip olaca¤›m›z kompleksin içinde 4 y›ld›zl› 300
odal› bir otel, 250 apartman dairesi, 227.000 metrekare ofis
alan› ile süpermarket, sinema, al›flverifl merkezi, e¤lence
alanlar› ve kapal› otoparklar› bar›nd›racak olan proje, birbirini
izleyen fazlarla devreye al›nacakt›r. Bunun d›fl›nda, yine
gayrimenkul iflkolumuz kapsam›nda takip edece¤imiz yeni
bir yat›r›m›m›z da, Moskova'ya 30 kilometre uzakl›ktaki
Istrinsky'de, yaklafl›k 100 milyon ABD Dolar›'na mal olacak
ve 200.000 metrekare net kiralanabilir alan› bulunacak olan
Lojistik Park'›n inflas›d›r. Bu Lojistik Park'›n 2008 y›l› bafl›nda
devreye girmesi planlanmaktad›r. Müflterilerine güvenli
depolama ve di¤er lojistik hizmetleri sunmay› amaçlayan
proje, Enka taraf›ndan infla edilip yönetilecektir.

Perakende sektöründe Enka, Rusya'da %50-%50 Migros
ortakl›¤›yla Ramstore ad› alt›nda hipermarket ve al›flverifl
merkezleri ve süpermarketler iflletmektedir. Ramenka'n›n
2005 y›l›n›n sonunda 49 olan süpermarket, hipermarket ve
al›flverifl merkezlerinin say›s›, 2006 y›l›nda, biri Moskova'da
135 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki yat›r›mla hizmete girmifl
olan Vernadskovo al›flverifl merkezi olmak üzere, de¤iflik
flehirlerde aç›lm›fl ma¤azalarla toplamda 63'e yükselmifltir.
2006 y›l›nda 590 milyon ABD Dolar› ciro elde eden flirket,
yat›r›mlar›n› 2007 y›l›nda da sürdürerek cirosunu ve kâr›n›
art›racakt›r.
Gayrimenkul sektöründe Enka, Rusya'da kurulu flirketleri
arac›l›¤›yla A s›n›f› ofis binas› yat›r›m ve yönetimini
sürdürmektedir. Moskova'da Enka'n›n yat›r›m› olarak Moscow
City Projesi dahilinde Naberezhnaya Towers ad› alt›nda
yap›lan ofis binalar›n›n ilk iki faz› 2005 sonuna kadar devreye
al›nm›flt›. ‹nflaat› süren ve toplam 112.000 metrekare net
kiralanabilir ofis alan› bulunacak olan 60 katl› gökdelenin
inflas› tüm h›z›yla devam etmekte olup, 2007 y›l› sonunda
tamamlanacakt›r. Böylece Enka, tamam› Moskova'da bulunan
320.000 metrekareye yak›n A s›n›f› net kiralanabilir ofis
alan›yla, bu sektördeki en büyük firma konumunu daha da
pekifltirecektir. Bitirilen bu binalar hizmete girmeden çok
önce, tamam›n›n kira kontratlar›n›n sonuçland›r›lm›fl olmas›
Moskova'da rekor say›lan bir baflar›d›r. Bunda Enka'n›n ad›n›n
kalite ile özdeflleflmifl olmas›n›n yan› s›ra, flirketimizin verdi¤i
sözleri eksiksiz olarak yerine getirmesi de kuflkusuz etkili
olmaktad›r. Enka, yönetimini üstlendi¤i ofis binalar›n›n

Son olarak, 2006 y›l›nda sanayi ve ticaret faaliyetlerinden
390 milyon ABD Dolar› ciro elde edilmifltir. Ticaret k›sm›nda
en önemli katk›y› Enka Pazarlama sa¤lamakta olup, cirosu
270 milyon ABD Dolar›'n› geçmifltir.
Enka olarak baflar›m›zdaki en büyük etken, ifllerimizi
zaman›nda ve yüksek kalite standartlar› do¤rultusunda
insana ve çevreye zarar vermeden gerçeklefltirme
becerimizdir. Enka, odakland›¤› sektörlerde gerek
gerçeklefltirmekte oldu¤u gerekse planlanmakta olan ifllerle,
siz say›n ortaklar›m›z›n güveni ve deste¤iyle birlikte,
önümüzdeki y›llarda da bir dünya flirketi olman›n
sorumlulu¤unu tafl›yarak büyümesini sürdürecektir.
50. y›l›m›z› kutlad›¤›m›z 2007 y›l›n›n hepimize sa¤l›k ve baflar›
dolu günler getirmesini dilerim.

S ‹ N A N
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Yönetim Kurulu Baflkan›
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‹nflaat ve Taahhüt
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin bugüne kadar gerek tek bafl›na, gerek ortakl›klar› kanal›yla yurt d›fl›nda üstlendi¤i
projelerin toplam tutar› 20 milyar ABD Dolar›'n› aflm›flt›r. Yurt d›fl› müteahhitlik hizmet gelirleri aç›s›ndan her y›l dünyan›n
en büyük 225 firma s›ralamas›n› düzenleyen Engineering News Record'a göre Enka, 2006 y›l›nda bu alanda befl s›ra
daha yükselerek 47'nci s›raya yükselmifltir.
2006 y›l›nda Enka'n›n gelirlerine konsolide olarak bak›ld›¤›nda, inflaat ve taahhüt segmentinde 1,3 milyar ABD Dolar›
ciro gerçeklefltirdi¤i görülmektedir.
Bu segmentteki çal›flmalar›m›z s›ras›nda 2002 y›l›ndan beri OHSAS 18001 ve ISO 14001 sertifikalar›na sahip flirketimizin
“s›f›r kaza” politikam›za paralel olarak proaktif flekilde yürütmekte oldu¤u çal›flmalar ile kay›p günlü kaza s›kl›k oran›m›z
bu sektördeki dünya liderlerinin seviyesine gelmifltir.
2006 y›l›nda yap›m›na devam edilen, bitirilen ya da yeni üstlenilen projelere iliflkin detayl› bilgiler afla¤›da sunulmufltur.
Transilvanya Otoyol Projesi
Brasov - Bors, Romanya
Romanya'n›n merkezindeki Brasov flehrinden bafllay›p, Cluj flehri üzerinden ülkenin kuzeybat›s›nda bulunan Macaristan
s›n›r›ndaki Bors'a kadar uzanacak olan 415 kilometrelik 2x2 fleritli otoyol projesi 2004 y›l›nda al›nm›flt›r. 55,5 kilometre
uzunlu¤unda 267 adet sanat yap›s› içeren projenin kontrat büyüklü¤ü 2,24 milyar Euro'dur ve Amerikan Bechtel
International Inc. flirketi ile %50-%50 ortaklafla tamamlanacakt›r.
Romanya hükümetinin sahip olaca¤› ve finansman›n› sa¤lamakta oldu¤u otoyol projesi Haziran 2004'te bafllam›fl,
mobilizasyon ifllemleri tamamlanm›fl ve otoyolun inflas›na bafllanm›flt›r. Bu projenin uluslararas› kalite ve güvence
standartlar›yla 2013 y›l›n›n sonuna kadar tamamlanmas› öngörülmektedir. Ülkenin ulusal karayolu sisteminin önemli
bir parças› olan proje, Romanya'n›n Bat› Avrupa ile ba¤lant›s› aç›s›ndan kritik önem tafl›maktad›r. Romanya ekonomisinin
Avrupa ekonomisine entegrasyonu aç›s›ndan önemli olan otoyol inflaat›, Avrupa ile Orta Asya pazarlar›n›n birbirine
ba¤lanmas›n› da sa¤layacakt›r. 2007 y›l›nda Avrupa Birli¤i'ne dahil olmaya haz›rlanan Romanya, hem inflaat aflamas›nda
hem de otoyolun tamamlanmas›yla birlikte, bu proje sayesinde önemli ekonomik kazan›mlar elde edecektir. Romanya
Transilvanya Otoyol Projesi, bugüne kadar Enka'n›n ald›¤› en büyük taahhüt ifli olman›n yan› s›ra, Avrupa'n›n da devam
eden en büyük otoyol projesidir.
2006 y›l›nda sekiz bölümlük otoyol projesinin 2b ve 3c ad› verilen iki ayr› bölümünde 4,3 milyon metreküp kaz›; 33.000
metreküp beton; 14.700 metre kaz›k ifli yap›lm›flt›r. 2006'da bitirilen ifl tutar› 42 milyon Euro olup, bu bölümler için
ifl bitirme yüzdesi yaklafl›k %5'dir. 2006 sonu itibar›yla projede çal›flan toplam teknik ve idari eleman ve iflçi say›s› 1.600
kifli olup, 1,5 milyon adam saatlik kazas›z ifl limiti baflar›yla geçilmifltir.
2006 y›l›n›n son çeyre¤inde, prefabrik öngermeli kirifl imalat ifllerine paralel olarak, kirifl montaj iflleri de planlanan
tarihten önce bafllam›flt›r. 2006 y›l› sonu itibar›yla devam eden 2b ve 3c bölümlerinin proje iflleri %99 oran›nda
tamamlanm›flt›r.
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Rreshen-Kalimash Otoyol Projesi
Rreshen-Kalimash, Arnavutluk
Bechtel Enka Ortakl›¤›'n›n, kontrat›n› 15 Eylül 2006 tarihinde Arnavutluk Bay›nd›rl›k, Ulaflt›rma ve Haberleflme Bakanl›¤›
Karayollar› Genel Müdürlü¤ü ile imzalad›¤› Rreshen-Kalimash Otoyolu, Arnavutluk'un Adriyatik Denizi’ndeki ana liman›
konumundaki Durres Liman›'n› Kosova'ya ba¤layacak olan Durres-Morine koridorunun en önemli parças›n› oluflturmaktad›r.
‹nflaat süresi 32 ay olup, kontrat bedeli 420 milyon Euro'dur. Kontrat bedeli bugüne kadar Arnavutluk hükümetinin
imzalam›fl oldu¤u en yüksek bedelli anlaflmad›r. Bechtel ve Enka ‹nflaat'›n ortakl›k paylar› %50'dir.
Rreshen ile Kalimash flehirlerini birbirlerine ba¤layacak otoyolun güzergah›, Arnavutluk'un kuzeyinde yer alan da¤l›k
bölgeden geçmekte olup üç bölüme ayr›lm›flt›r. Rreshen ile Thirra aras›ndaki otoyol birinci ve ikinci bölümleri oluflturmakta
olup, otoyol da¤lar aras›nda Fani Vogel akarsuyunun vadisini takip etmektedir. Thirra-Kolshi aras› üçüncü bölüm olup,
bu bölgede yer alan 1.858 metre yüksekli¤indeki Runes da¤› 5.700 metre uzunlu¤unda bir tünelle geçilecektir.
Projenin birinci ve üçüncü bölümleri Frans›z Scetauroute, ikinci bölümü ise ‹talyan Italconsult taraf›ndan dizayn
edilmektedir.
Kontrat›n imzalanmas›n› takiben, mobilizasyon ve eriflim yollar›n›n aç›lmas› çal›flmalar›na bafllanm›fl olup, projede
çal›flan personel say›s› Aral›k 2006 itibar›yla 75'e ulaflm›flt›r. ‹nflaat faaliyetleri 2007 y›l›n›n ilk aylar›nda tünel hafriyat›yla
bafllayacak flekilde programlanm›flt›r.
'Blue City' Projesi
Umman Sultanl›¤›
Enka'n›n gerek Libya gerekse Rusya'da gerçeklefltirmifl oldu¤u flehir projelerinde edinmifl oldu¤u tecrübe sayesinde,
Umman'da Muskat'a 90 kilometre uzakl›kta “Al Madina Al Zarqa - The Blue City” olarak adland›r›lan turistik kentin
inflas›na yönelik projenin de Enka taraf›ndan, Yunanistan'›n en büyük inflaat flirketi olan Aktor Ate ile %50-%50
ortaklafla üstlenilmesine karar verilmifltir. Blue City, Umman Körfezi sahil fleridinde, Muskat ve Sohar flehirleri aras›ndaki
Al Sawadi köyünde yer alan yepyeni bir turizm kenti olacakt›r.
Blue City, bir tatil kentinin ötesinde nitelikler bar›nd›rmakta olup, son derece kapsaml› bir ekonomik ve kentsel geliflim
stratejisini temel alan komple bir flehir projesidir. Blue City Projesi'nin temel hedefi, 21'inci yüzy›l ve sonras›nda Sultanl›k
ad›na bir dönüm noktas› niteli¤inde, dünyaca tan›nan an›tsal bir kent oluflturmakt›r. Buna ba¤l› olarak, sürdürülebilir
geliflim, enerji verimlili¤i, çevresel faktörlerin dikkate al›nmas›, modern kentsel standartlar›n dizayna dahil edilmesi
gibi günümüzde önem tafl›yan hususlar›n yan› s›ra, Umman'›n kendine özgü karakterini oluflturan benzersiz kent
yaflam›na iliflkin yönler de proje kapsam›nda göz önüne al›nacakt›r.
Proje on fazdan oluflan bir süreç dahilinde infla edilecektir. Blue City Projesi'nin birinci faz›; turizm, e¤lence, konut,
ticari tesis ve yard›mc› tesisler ile destekleyici altyap›y› da içeren naz›m plan›yla, burada bulunacak insanlar›n karma
kullan›m›na yönelik olacakt›r. Baflkent Muskat'›n bat›s›ndaki Al Sawadi'de yer alacak projenin iflvereni Blue City 1
S.A.O.C., yüklenicisi ise bir AKTOR-ENKA kuruluflu olan AECO Development L.L.C.'dir.
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Blue City Projesi'nin birinci faz kontrat›; 3 adet befl y›ld›zl› otel (670 oda ve 60.700 metrekarelik inflaat alan›), 4.991
apartman dairesi (1,4 milyon metrekarelik inflaat alan›), 202 villa (77.300 metrekarelik inflaat alan›), ticari yap›lar ve
sosyal tesisler (70.180 metrekarelik inflaat alan›), 2 golf sahas› (1,3 milyon metrekare), peyzaj iflleri (518.000 metrekare)
ve altyap› ifllerinin, maliyet art› kâr üzerinden hesaplanan maksimum garantili fiyat dahilinde dizayn, tedarik ve inflaat›n›n
gerçeklefltirilmesini kapsamaktad›r. Tahmini de¤eri yaklafl›k 1,9 milyar ABD Dolar› olan projeye 7 Kas›m 2006 tarihinde
bafllanm›fl olup, projenin Kas›m 2012'de tamamlanmas› planlanmaktad›r. Projede kullan›lacak tahmini iflgücü 70 milyon
adam saat olup, personel say›s›n›n projenin en yo¤un döneminde 6.000'e ulaflmas› planlanmaktad›r.
Esentai Park Projesi
Almaata, Kazakistan
Enka 2005 y›l›n›n sonunda, Kazakistan'›n turizm merkezi olan Almaata'da, yat›r›m›n› Capital Partners Grubu'nun
gerçeklefltirmekte oldu¤u, Esentai Nehri ile Al-Farabi Bulvar›'n›n kesiflme noktas›nda bulunan Esentai Park'›n merkezinde
infla edilecek olan 97 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki Esentai Tower Projesi'ni üstlenmiflti. 4+37 kat ve 162 metre
yüksekli¤i ile Almaata'n›n en yüksek binas› olacak olan Esentai Tower, JW Marriot'un iflletece¤i otel alan› ile balo
salonunun yan› s›ra, ofis alanlar› ve VIP servisin verilece¤i apartman dairelerini içerecektir.
Enka, 2006 y›l›nda bu projeye ilave olarak, kompleksin di¤er binalar›n› oluflturan 3+21 katl› Rezidans A binas› ile 2+4
katl› fitness merkezinin kaba, elektrik ve mekanik ifller inflaat›n› ve 2+4 katl› al›flverifl merkezinin temelinin ve bodrum
katlar›n›n kaba inflaat›n› üstlenmifltir. Bu üç projenin toplam› 113 milyon ABD Dolar› seviyesindedir.
Projenin son halkas›n› oluflturan Rezidans B ve Rezidans C binalar›yla al›flverifl merkezinin yerüstü inflaatlar›n›n yan›
s›ra, Rezidans A binas›n›n ilave ifllerinin de 2007 y›l›n›n ilk yar›s›nda al›nmas›yla, toplam inflaat alan›n›n 380.000
metrekareye ve kontrat büyüklü¤ünün ise 664 milyon ABD Dolar› seviyesine ulaflmas›, daha sonra ise donan›m, altyap›
ve peyzaj ifllerinin de al›nmas› durumunda toplam›n 750 milyon ABD Dolar›'na yükselmesi beklenmektedir.
Sakhalin-I Petrol Depolama, Yükleme ve ‹hraç Terminali
De Kastri, Rusya
2006 y›l›nda Chayvo Projesi'ndeki baflar›lar›ndan ötürü Sakhalin-I Projesi iflvereni ENL, De Kastri'deki Petrol Depolama,
Yükleme ve ‹hraç tesisinin baflka bir müteahhit taraf›ndan yüklenilmifl fakat zaman›nda tamamlanamam›fl olan mekanik
ve inflaat ifllerini tamamlamak üzere Enka'y› görevlendirmifltir. Chayvo Kontrat›'na ek olarak imzalanan bu kontrat
çerçevesinde Enka, De Kastri'de 2006 y›l› içinde 17,5 milyon ABD Dolar› tutar›nda hakedifl ve tahsilat yapm›flt›r.
2006 sonu itibar›yla 150 kiflilik mevcudu bulunan De Kastri'deki çal›flmam›z 2007 y›l›nda da, iflveren ihtiyaç duydu¤u
ve gerekli gördü¤ü sürece devam edecektir. Enka, De Kastri Projesi'nde 2006 y›l›n› hiçbir kay›p günlü ifl kazas› olmadan
tamamlam›fl, gerek ifl güvenli¤i gerekse yap›lan iflin kalitesi aç›s›ndan iflverenin takdirini kazanm›flt›r.
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Sakhalin-II, Petrol ve Do¤algaz ‹flleme Tesisi
Sakhalin Adas›, Rusya
2003 May›s ay›nda Enka'n›n orta¤› Bechtel ile beraber ana müteahhit olarak yüklendi¤i, SEIC (Sakhalin Energy
Investment Company) adl› uluslararas› bir yat›r›m ortakl›¤› taraf›ndan gerçeklefltirilen Sakhalin-II petrol ve gaz yat›r›m
projesinin bir parças› olan Petrol ve Do¤algaz ‹flleme Tesisi Projesi, Lunskoye gaz yataklar›ndan ç›kar›lacak gaz ve
kondensat›n ar›t›lmas› ve ifllenmesi için planlanm›fl iki set proses ünitesinden oluflmaktad›r. Tesis, Lunskoye gaz ve
petrol muadili kondensat›yla birlikte Piltun-Astokhskoye rezervlerinden elde edilen petrol ve gaz› da ekleyerek iflledikten
sonra, kompresör ve pompaj üniteleri ile adan›n güneyinde yap›m› sürmekte olan Likit Gaz terminali ve petrol yükleme
terminaline aktar›m› sa¤layacak boru hatlar›na basacakt›r. Tesisin pompalama kapasitesi günlük 195.000 varildir.
Tesiste, hem 100 MW'l›k kendi elektrik ihtiyac›n› hem de k›y›dan yaklafl›k 30 kilometre mesafede yer alan Lunskoye
Platformu'nun 19 MW'l›k elektrik ihtiyac›n› karfl›layan 120 MW kapasiteli bir enerji santral›, boru hatlar›n›n bak›m› ve
iflletmesi için gereken monoetilenglikol üretme tesisi; su kuyular›; su, ya¤mur suyu ve pis su ar›tma tesisleri; kondensat,
petrol ve dizel yak›t depolar›; idare ve kumanda merkezleri; su depolar› ve yang›n söndürme sistemleri gibi bir dizi
yard›mc› tesis ve sistem de yer almaktad›r.
Tesis günde 51 milyon metreküp gaz ve 9.500 metreküp petrol/kondensat iflleyecek kapasitede planlanm›flt›r.
Zaman içerisinde Sakhalin-II Projesi'nde yap›lan proje de¤ifliklikleri sonucunda, Enka'n›n ifl kapsam› içerik ve bütçe
aç›s›ndan önemli ölçüde büyümüfltür. Birinci faz kapsam›nda yer alan ifller 30 Eylül 2006 tarihinde toplam 411 milyon
ABD Dolar› kontrat bedeliyle tamamlanm›fl; yine birinci faz kapsam›nda 2006 y›l› zarf›nda KDV hariç 92 milyon ABD
Dolar› hakedifl yap›lm›flt›r. Birinci fazda tamamlanan iflin ana hatlar› flöyledir: 1,75 milyon metreküp hafriyat, dolgu
ve yol inflaat›, 90 kilometre Dia 600-800 fore kaz›k, 80.000 metreküp temel ve sair yap› betonu, 28 kilometre toprak
alt› borulama, boru köprüleri için 7.500 ton çelik imalat ve montaj›, 1,85 milyon metre kablolama, yaklafl›k 5.000 ton
a¤›rl›¤›nda 78 kilometre endüstriyel borunun imalat, montaj, kaynak, test, izolasyon ve kaplamas›, yaklafl›k 6.000 ton
muhtelif ebatta ekipman montaj› ile tüm sistemlerin testi ve devreye alma iflleri.
2006 Eylül ay›nda yine ayn› proje kapsam›nda, 1 Ekim 2006 tarihinden Aral›k 2008'e kadar sürmesi planlanan,
modifikasyon ve geniflletme ifllerini kapsayan ikinci faz için ilave kontrat imzalanm›flt›r. Bu ilave kontrat, iflverenin
yapm›fl oldu¤u proje de¤ifliklikleri nedeniyle birinci fazda tamamlanm›fl bir k›s›m ifllerin revizyonu, tesisin geniflletilmesi
ve k›smi kapasite art›r›m›n› kapsamakta olup, tahmini bedeli 240 milyon ABD Dolar›'d›r. 2006 Ekim-Aral›k aylar›nda,
sözü edilen ikinci faz kapsam›nda KDV hariç 40 milyon ABD Dolar› hakedifl yap›lm›flt›r.
Enka, Sakhalin-II Petrol ve Do¤algaz ‹flleme Tesisi Projesi'nde 2006 y›l›n›, 7 milyonun üzerinde çal›flma saatine ra¤men
hiçbir kay›p günlü ifl kazas› olmadan tamamlayarak, ifl güvenli¤i konusunda gerek Sakhalin Projeleri, gerek dünyadaki
di¤er emsal endüstriyel projelerdeki standartlar›n›n oldukça üzerinde bir performans sergileyerek önemli bir baflar›ya
imza atm›flt›r.
Enka'n›n pay›n›n %50 oldu¤u projede, 2006 sonu itibar›yla, Türk, Rus ve di¤er ülke vatandafllar›n›n oluflturdu¤u çal›flan
mevcudu 1.600 kiflidir.
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Sakhalin-I Petrol ve Do¤algaz ‹flleme Tesisi Mekanik ve Boru Sistemleri Montaj›
Chayvo, Sakhalin Adas›, Rusya
Sakhalin-I Projesi, Rus, Hint, Japon ve Amerikan flirketlerinin oluflturmufl oldu¤u ENL (Exxon-Nefte-Gaz Ltd.) konsorsiyumu
taraf›ndan Rusya ile yap›lm›fl olan üretim paylaflma anlaflmas› çerçevesinde gelifltirilmektedir. 1996 y›l›ndan itibaren
geçerlili¤i bafllam›fl olan anlaflma, ç›kar›labilir 307 milyon ton petrol ile 485 milyar metreküp do¤algaz rezervi bulunan
Chayvo, Odoptu ve Arkutun-Dagi sahalar›n› kapsamaktad›r.
Fluor Daniel Eurasia Inc. taraf›ndan al›nm›fl olan Sakhalin-I Petrol ve Do¤algaz ‹flleme Tesisi Projesi'nde, Enka'n›n 2005
May›s ay›nda üstlenmifl oldu¤u mekanik ve boru sistemleri montaj› ifli, 2006 Ekim ay›nda toplam 92,5 milyon ABD
Dolar› kontrat bedeliyle, bütçenin alt›nda ve öngörülen süreden önce baflar›yla tamamlanarak iflverene teslim edilmifltir.
Bu projedeki baflar›l› performans›ndan ötürü Enka, Sakhalin-I Projesi kapsam›nda yer alan De Kastri Petrol depolama
ve yükleme tesisinin mekanik revizyon ve inflaat ifllerini de yüklenmifl, bunun yan› s›ra Sakhalin-I Projesi'nin üçüncü
faz› olan Odoptu gaz yataklar›n›n gelifltirilmesi ve ifllenmesi ifli için ana müteahhit aday› olarak ön yeterlilik kazanm›flt›r.
Sakhalin-I Chayvo Projesi'nde 2006 y›l› zarf›nda KDV hariç 60 milyon ABD Dolar›'na yak›n tutarda hakedifl tahsilat›
yap›lm›flt›r.
Enka'n›n Chayvo Projesi kapsam›nda toplam 2,8 milyon adam-saatte tamamlanan mekanik montaj iflleri ana hatlar›yla,
modüler olarak ada d›fl›nda imal edilerek bitmifl halde nakledilen, a¤›rl›klar› 900 ila 2.500 ton aras›nda de¤iflen tesis
ünitelerinin temellerine yerlefltirilmesinin ard›ndan ara ba¤lant›lar›n›n yap›lmas›; yaklafl›k 2.200 ton çelik boru köprüsü
ile 800 ton sair çelik montaj›; 32.000 metre boru montaj, kaynak, test ve izolasyonu; tüm tesis ekipmanlar›n›n montaj›,
test edilmesi, devreye almas›, boya, kaplama ve izolasyon iflleri fleklinde özetlenebilir.
Sheremetyevo Havaalan› Terminal 3 Projesi
Moskova, Rusya
Enka, 2005 y›l›nda, Rus Havayollar› Aeroflot taraf›ndan Moskova Sheremetyevo Havaalan› için aç›lan ihaleyi kazanm›fl
ve akabinde projelendirme ifllerine bafllam›flt›r. 420 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki Moskova Sheremetyevo Havaalan›
Terminal 3 Projesi, havaalan›n›n ilk iki terminalinin saatte 2.750 yolcu olan kapasitesini %138 art›flla saatte 6.550 yolcu
kapasitesine ç›kartacakt›r. Proje kapsam›nda yap›lacak olan ifller; toplam inflaat alan› 170.000 metrekare olan 6 katl›
terminal binas›, 300.000 metrekarelik apron ve 83.000 metrekarelik otopark binas› ile 88.000 metrekarelik viyadük
ve ba¤lant› yollar›d›r. ‹nflaat›na 2005'te bafllanan projede, 2006 y›l›nda mobilizasyon iflleri tamamlanm›fl, terminal
binas›n›n ay›r›c› bloklar›, zemin ve üst katlar› kaba inflaat ifllerinin %90'l›k bölümü bitirilmifl, mekanik ve kablolama
çal›flmalar›n›n ise %55'lik k›sm› tamamlanm›flt›r. Apron genel kaz› ve dolgu iflleri %75 oran›nda, otopark binas›n›n
kaz›s› %70 oran›nda, kaba inflaat ise %60 oran›nda tamamlanm›flt›r. 2006 sonu itibar›yla projenin toplam kontrat
bedelinin %42'si oran›nda istihkak yap›lm›flt›r.
2007 sonunda teslim edilmesi planlanan Moskova Sheremetyevo Havaalan› Terminal 3 Projesi'nin yap›m›nda 2006
sonu itibar›yla 145'i teknik ve idari, 600'ü iflçi olmak üzere toplam 745 personel görev almaktayd›.
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Tverskaya Zastava Yeralt› Çarfl›s› Projesi
Moskova, Rusya
‹flvereni Stroyinkom-K (Africa-Israel Investments Group) olan projenin kontrat de¤eri 227 milyon ABD Dolar›'d›r. Toplam
117.000 metrekarelik inflaat alan›yla Moskova'n›n en büyük yeralt› çarfl› kompleksi olan proje, Moskova'n›n ana arteri
üzerinde, Belaruskaya Meydan›’n›n alt›nda 86.000 metrekarelik iki katl› al›flverifl merkezi ile 31.000 metrekarelik 3
katl› kapal› otopark olmak üzere 5 kattan oluflmaktad›r.
Tverskaye Zastava Meydan›'n›n trafik kavfla¤›n›n inflas› ve yayalar için üst ve altgeçitlerin yap›lmas› amac›yla 11.000
metrekarelik d›fl ifller ve 34.000 metrekarelik köprü inflaat› da projeye dahildir. Tamamland›¤›nda Belaruskaya
bölgesindeki yo¤un trafi¤i de rahatlatacak olan kavfla¤›n yap›m›, mevcut trafik ak›fl›n› etkilememek için çeflitli aflamalarda
gerçeklefltirilecektir. Ekim 2006'da bafllayan projenin Ekim 2009'da bitirilmesi planlanmaktad›r.
Metropolis Al›flverifl Merkezi Projesi
Moskova, Rusya
‹flvereni Capital Partners olan projenin kontrat de¤eri 240 milyon ABD Dolar›'d›r. Toplam inflaat alan› 340.000 metrekare
olan proje; 51.000 metrekarelik çok katl› yerüstü otopark›, toplam 123.000 metrekareden oluflan 3 adet ofis binas›
ve bir hipermarket, çok say›da dükkan, e¤lence yerleri, yiyecek alanlar›, 12 salonlu sinema ve fitness merkezinin
bulundu¤u toplam 166.000 metrekarelik al›flverifl merkezinden oluflmaktad›r. Eylül 2006'da bafllayan projenin Haziran
2008'de bitmesi planlanmaktad›r.
Plot 12 Çok Amaçl› Ofis ve Rezidans Kompleksi Projesi
Moskova, Rusya
‹flvereni Techinvest olan ve Moscow City'de 12'nci parsel üzerinde infla edilecek olan 300 metre yüksekli¤indeki
gökdelenin birinci etab›n› oluflturan proje, çok amaçl› ofis ve rezidans kompleksinin kaz›k ve temel ifllerini kapsamaktad›r.
Toplam kontrat de¤eri 31 milyon ABD Dolar› olan kaz›k ve temel ifllerinin büyük ço¤unlu¤u, 2006 sonu itibar›yla
tamamlanm›flt›r. Çelik ve betonarme ifllerinden oluflan ikinci etap iflleri için ön anlaflma imzalanm›fl olup, kontrat›n
290 milyon ABD Dolar›'n› bulmas› beklenmektedir.
Bina dizayn iflleri Amerikan NBBJ flirketi taraf›ndan gerçeklefltirilmifl olan projenin tüm inflaat çizimleri Enka taraf›ndan
gerçeklefltirilmifltir. ‹lk 38 kat› ofis alan› olarak kullan›lacak olan gökdelenin, 39'uncu ve 60'›nc› katlar› aras› apartman
dairelerine ayr›lm›flt›r.
2009 y›l›n›n bafl›nda tamamlanmas› planlanan binada 75 ile 220 metrekare aras›nda de¤iflen 350 adet daire ile 100.000
metrekareye yak›n net kiralanabilir ofis alan› bulunacakt›r.
Kompleksin ikinci faz› olan ve ‹ngiliz RTKL flirketi taraf›ndan dizayn edilen 4 katl› bir binan›n birlefltirdi¤i 14 ve 10 katl›
ayr› binalar›n oldu¤u k›sm›n inflaat›na 2007 y›l›n›n ikinci yar›s›nda bafllanmas› beklenmektedir. ‹kinci fazda, 5 y›ld›zl›
bir otel, e¤lence yerleri, t›p merkezi, gece kulübü ve otopark alanlar›n›n bulunmas› planlanmaktad›r.

20

Faaliyet Raporu 2006

21

‹nflaat ve Taahhüt

‹nflaat ve Taahhüt
White Square Ofis Projesi
Moskova, Rusya
‹flvereni AIG Lincoln-Coalco ortakl›¤› olan proje May›s 2006'da imzalanm›flt›r. Kontrat de¤eri 97 milyon ABD Dolar›
olan ve Moskova'n›n Belaruskaya metro istasyonu yan›nda infla edilecek olan 3 ofis binas›ndan oluflan projede, toplam
inflaat alan› 109.000 metrekaredir.
‹kisi 15 katl› biri 7 katl› olarak projelendirilen binalarda s›ras›yla 31.000, 27.000 ve 9.000 metrekarelik ofis alan›
bulunacakt›r. 840 araçl›k üç katl› yeralt› otopark›n›n da yer alaca¤› projenin Nisan 2008'de bitirilmesi planlanmaktad›r.
Moscow City Plot 4 Ofis ve Otel Kulesi Projesi
Moskova, Rusya
‹flvereni Flainer-city olan gökdelenin yüksekli¤i 239 metre olup, 59 kattan oluflacakt›r. Kontrat de¤eri 296 milyon ABD
Dolar› olan proje Enka'ya ihale edilmeden önce baflka bir inflaat flirketi taraf›ndan üstlenilmifl, ancak daha sonra, ifle
bafllanm›fl olmas›na ra¤men b›rak›lm›flt›r. Enka'ya verilmesinden sonra dizayn iflleri yenilenen projenin toplam inflaat
alan› 218.000 metrekaredir. Proje 45.000 metrekarelik rezidans, 70.000 metrekarelik ofis ve 30.000 metrekarelik
otel alan›ndan oluflmakta olup, 22.000 metrekarelik 5 katl› yeralt› otopark› da bulunmaktad›r. Birinci faz› Mart 2006'da
bafllayan projenin Mart 2009'da bitmesi planlanmaktad›r. Projenin ikinci faz›n› oluflturacak olan Aquapark binas›nda
ise e¤lence, fitness ve medikal merkezlerinin bulunmas› planlanmaktad›r.
Moscow City Plot 7-8 Al›flverifl Merkezi Projesi
Moskova, Rusya
‹flvereni Bellgate Constructions Ltd. (Africa-Israel Investments Group Company) olan Proje, 198.000 metrekarelik
al›flverifl merkezinden oluflmaktad›r. Kontrat de¤eri 193 milyon ABD Dolar› olan ve Moscow City'de yer alacak olan
al›flverifl merkezinin çat›s›n›n büyük bir k›sm› uzay kafes sistemi desteklidir. Ocak 2007'de bafllanan projenin May›s
2009'da bitirilmesi planlanmaktad›r.
Di¤er Projeler
Rusya ve Tacikistan
Enka ‹nflaat, Rusya'daki tecrübesiyle çok say›da al›flverifl merkezi ve ofis binas›n›n inflaat ifllerini üstlenmifltir. Al›flverifl
merkezlerinin d›fl›nda Enka, kendi yat›r›m› olarak infla etti¤i Naberezhnaya Towers ofis binalar›n›, Pavaletskaya Square
mobilizasyon ve dizayn ifllerini, Duflanbe'de 99 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki otel ve ofis projelerini ve Novosibirsk'de
33 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki hipermarket inflaat ifllerini gerçeklefltirmifl ya da gerçeklefltirmektedir.
‹flvereni DS Development (Donstroy Group Company) olan proje, 2+6 kat otopark ve 41 kat A s›n›f› ofis binas›ndan
oluflmakta olup, toplam alan› 134.000 metrekaredir. Kontrat de¤eri 129 milyon ABD Dolar› olan projenin inflaat›na
Aral›k 2006'da bafllanm›fl olup, Haziran 2008'de bitmesi planlanmaktad›r.
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Moskova'n›n en önemli yerleflim merkezlerinden Vernadskovo Caddesi üzerinde infla edilen Ramenka'ya ait al›flverifl
merkezi tamamlanarak, Aral›k 2006 bafl›nda ticari faaliyetine bafllam›flt›r. Toplam alan› 132.000 metrekareyi bulan
yat›r›mda, inflaat maliyeti 112 milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir. Bu proje kapsam›nda 12.700 metrekarelik
hipermarket ve depolar›, 46.200 metrekarelik al›flverifl bölümleri, 5.500 metrekarelik bowling salonu, 5.600 metrekarelik
sinema salonlar›, 3.000 metrekarelik fitness merkezi, 18.000 metrekarelik ofis binas› ile 41.000 metrekarelik kapal›
otopark alan› bulunmaktad›r.
‹flvereni OOO Real Hypermarket olan Kazan, Volgograd, Lipetsk projeleri 2006 y›l›n›n sonunda tamamlanarak iflverene
teslim edilmifltir. Petersburg/Vinci, Petersburg/Bugry ve Yaroslav projeleri halen devam etmekte olup Nisan 2007'de
tamamlanacakt›r. Hipermarket ile donan›m ifllerini içeren projeler, toplam 78 milyon ABD Dolar›'na yak›n kontrat
bedellerine sahiptir.
Daha önce Türkiye'de Adapazar›'ndaki fabrikas›n› infla etti¤imiz Toyota Motor Corporation, Rusya Federasyonu'nun
St. Petersburg flehrindeki fabrikas›n› da flirketimize ihale etmifltir. Yaklafl›k 70 milyon ABD Dolar› tutar›nda kontrat
de¤eri olan proje kapsam›nda, toplam› 57.000 metrekare olmak üzere, boyahane, kaynak ve montaj binalar›, tüm
yard›mc› binalar ve ar›tma tesisi infla edilmektedir. May›s 2006'da bafllayan proje yaklafl›k bir senelik bir süre sonras›nda,
May›s 2007 sonunda teslime haz›r hale getirilecektir.
IKEA Ofis Projesi'nin 1'inci etab›n› oluflturan projenin iflvereni IKEA Hanim olup kontrat de¤eri 35 milyon ABD Dolar›'d›r.
24.000 metrekarelik ilk bina 15 katl›d›r ve Nisan 2007'de bitirilmesi planlanmaktad›r. 2'nci etap ofis binas›n›n inflaat›na
Nisan 2007'de bafllanmas› beklenmektedir.
‹flvereni Trio Invest olan So¤uk Depo Projesi'nin kontrat de¤eri 44 milyon ABD Dolar›'d›r. Projenin toplam alan› 37.000
metrekare olup so¤uk depolar, sosyal ve idari bölümlerle park alanlar›, bak›m onar›m atölyeleri ve demiryolu
istasyonundan oluflmaktad›r. Haziran 2006'da bafllayan projenin A¤ustos 2007'de bitirilmesi planlanmaktad›r.
Enka, Moscow City Projesi kapsam›nda Naberezhnaya Towers ad› alt›nda 17, 27 ve 60 katl› üç ofis binas›ndan oluflan
bir kompleksi kendi yat›r›m› olarak gerçeklefltirmektedir. Dizayn ve inflaat ifllerini kapsayan projenin 17 katl› ilk binas›
2004 y›l›nda, 27 katl› ikinci binas› 2005 y›l›nda tamamlanarak %100 dolulukla hizmete girmifltir. Toplam 200 milyon
ABD Dolar›’n›n üzerinde maliyeti olan projenin son binas› olan 60 katl› gökdelen ise 2007 y›l›n›n sonunda tamamlanacakt›r.
Shakhtar Donetsk Futbol Stadyumu Projesi
Donetsk, Ukrayna
Ukrayna'n›n Donetsk flehrinde iflvereni Stadion Shakhtar Limited Liability Company olan, UEFA ve FIFA standartlar›nda
5 y›ld›zl› olarak de¤erlendirilen 50.000 kiflilik stad›n inflas› grubumuz taraf›ndan üstlenilmifltir. Yap›m kontrat› 2006
yaz›nda imzalanan projenin ek projelendirme ve zeminin kaz›klar ile ›slah› ifllerini takiben, ilk temel dökümü A¤ustos
ay›nda gerçekleflmifltir. 2008 y›l›n›n May›s ay›nda tamamlanmas› planlanan stad›n toplam maliyetinin 250 milyon ABD
Dolar› olaca¤› tahmin edilmektedir.
Shakhtar Futbol Kulübü'nün, önde gelen Avrupa tak›mlar› aras›nda kabul edilmesini sa¤lama stratejisi do¤rultusunda
önemli bir aflama olarak gördü¤ü stad›n tamamlanmas›yla, özellikle cam kaplamal› cephesi ve tüm tribünleri kapatan
çat›s›yla, ad›ndan çok bahsedilece¤i otoritelerce ifade edilmektedir.
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ABD Elçilik Projeleri
Kamerun, Mali, Gine, Siera Leone, Cezayir ve Nepal
Amerikan Caddell Construction Co. ile Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin, ‹stanbul ‹stinye'de 2003 y›l›nda tamamlanan
ABD Konsoloslu¤u projesindeki iflbirli¤inin ard›ndan, 2003 y›l›nda Kamerun, Mali, Gine ve Siera Leone'deki, 2004
y›l›nda ise Cezayir ve Nepal'deki ABD elçilik binalar›n›n inflaat ifllerinin de ortak yürütülmesi konusunda anlaflmaya
var›lm›flt›.
Toplam kontrat büyüklü¤ü 365 milyon ABD Dolar› olan bu 6 projede Enka'n›n pay› 183 milyon ABD Dolar›'d›r. Amerika
Birleflik Devletleri Denizafl›r› ‹nflaat Operasyonlar› Dairesi'nin iflveren konumunda bulundu¤u bu projeler aras›nda yer
alan Kamerun ABD Elçilik binas›n›n 2005 y›l›nda tamamlanmas›n›n ard›ndan Gine, Mali ve Siera Leone elçilik binalar›
da 2006 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Cezayir ve Nepal elçilik binalar›n›n 2007 y›l›nda bitirilmesi öngörülmektedir.
Oued Athmenia Baraj ‹nflaat›
Athmenia, Cezayir
2002 y›l›nda Cezayir'de yap›m›na bafllanan ve 45 milyon ABD Dolar›'na yak›n kontrat bedeli olan proje, Cezayir'in
Athmenia-Mila bölgesinde yap›lacak olan baraj›n ve ilave yap›lar›n›n inflaat› ile hidrolik ve elektrik ekipmanlar›n›n temini
ve montaj›n› kapsamaktad›r. Toplam 1,2 milyon metreküp kaz›, 1,8 milyon metreküp kil dolgu, 512.000 metreküp
filtre ve dren dolgusu, 78.000 metreküp kaya dolgusu yap›lm›fl ve 31.000 metreküp beton ile 2.450 ton demir
kullan›lm›flt›r. Proje 2006 y›l› Nisan ay›nda tamamland›¤› halde, iflveren idarenin verdi¤i ilave mini kaz›k ve dolgu iflleri
nedeniyle projenin süresi uzat›lm›fl ve bu ilavelerle birlikte 2006 y›l› sonunda baflar›yla tamamlanm›flt›r.
Oued Athmenia Su Ar›tma Santral› Projesi
Athmenia, Cezayir
Cezayir'de iflvereni Algerienne des Eaux olan Oued Athmenia Su Ar›tma Santral› Projesi, 2005 y›l›n›n bafl›nda Groupement
Degremont-Enka konsorsiyumu taraf›ndan al›nm›flt›r. Enka'n›n bu kontrattaki yükümlü¤ü, iflveren idarenin kamp inflaat›
ile ana kontrat›n bütün inflaat ifllerini kapsamaktad›r. Enka'n›n gerçeklefltirece¤i ifllerin büyüklü¤ü 31 milyon Euro olup,
projenin finansman› ‹slam Kalk›nma Bankas› taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Enka'n›n taahhüt etti¤i iflleri
gerçeklefltirebilmesi için, de¤iflen santral arazisinin zemin ›slah› da dahil olmak üzere kontrat ifllerinin tamamlanmas›ndan
sonra santral 2006 Ekim ay›nda su ar›tmaya haz›r hale getirilmifltir. Bu ifller için 150.000 metreküp dolgu, 55.000
metreküp beton ve 5.500 ton inflaat demiri kullan›lm›fl olup, Enka'n›n iflin toplam bedeli içindeki pay› 33 milyon Euro'ya
yükselmifltir. Projenin geçici kabulü 2007 y›l› içinde yap›lacakt›r.
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Çimtafl Çelik ‹malat Montaj ve Tesisat A.fi.
Ana faaliyet alan› bas›nçl› kaplar, çelik binalar, çelik rüzgar kuleleri, silindirik ve küresel tanklar ve güç-proses-türbin
borulama sistemleri imalat› ve uluslararas› çelik konstrüksiyon ve mekanik montaj müteahhitli¤i olan Çimtafl, 2006
y›l›nda Türkiye'deki iki ve Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki bir fabrikas›nda toplam 23.000 ton imalat yaparken, tüm ifl
mahallerinde “S›f›r Kaza” hedefini de yakalayarak, y›l› toplam 5.800.000 kazas›z saate ulaflarak kapatm›flt›r.
Bechtel OG&C'nin, Birleflik Arap Emirlikleri'nde yap›m›n› anahtar teslimi baz›nda üstlendi¤i OGDIII ve AGDII petrokimya
projeleri çerçevesinde Çimtafl'a siparifl etti¤i 79 adet, toplam 8.300 ton bas›nçl› kab›n teslimat›, 2006 y›l› sonu itibar›yla
büyük ölçüde tamamlanm›flt›r. NEM (Hollanda), UOP (Belçika) ve Petreco (Almanya) firmalar›ndan al›nan muhtelif
ölçekteki toplam 2.500 ton bas›nçl› kap ifllerinin imalat ve sevkiyat› da y›l içinde devam etmifltir.
Enka ‹nflaat'›n Moskova'da yap›m›n› sürdürmekte oldu¤u Moscow City Projesi kapsam›ndaki 250 metre yüksekli¤inde
ve 12.500 ton a¤›rl›¤›ndaki çelik konstrüksiyon yap›n›n imalat› ise, yine Çimtafl Gemlik Fabrikas›'nda 2006 y›l›n›n ilk
yar›s›nda tamamlanm›flt›r. Y›l içinde al›nan 24.000 tonluk City Plot 12 bina çelik konstrüksiyon imalat projesine ise
Nisan 2007'de bafllanacakt›r.
Enercon (Almanya) firmas› taraf›ndan y›l içinde siparifl edilen 170 adet toplam 9.600 ton çelik rüzgar kulesinin imalat
ve sevkiyat›na bafllanm›fl olup, y›l sonu itibar›yla 29 adet kule teslim edilmifltir.
Tüprafl ve Petkim ile s›ras›yla 1x5.000 metreküp ve 2x1.500 metreküp küresel depolama tank›n›n anahtar teslimi
baz›nda inflas›na yönelik kontratlar y›l içinde imzalanm›flt›r.
Çimtafl'›n yurt d›fl› faaliyetleriyle ilgili olarak; TCO-Second Generation yat›r›m› kapsam›ndaki SGP projesinin bir BechtelEnka yerel ortakl›¤› olan Senimdi Kurylys L.L.P. (SK) firmas› taraf›ndan taahhüt edilen inflaat ve montaj iflleri bünyesindeki
proses boru montaj› iflleri, SK'n›n PFD onayl› alt yüklenici s›fat›yla y›l içinde üstlenilerek, bu amaçla Kazakistan'da
kurulan Çimtafl Atyrau fiubesi arac›l›¤›yla ifl program›na uygun flekilde Ekim 2006'da tamamlanm›flt›r.
Bir Çimtafl-Bechtel (ABD) ortakl›¤› olan Cimtas Boru ‹malatlar› ve Ticaret Ltd. fiti, 2006 y›l› içinde bir yandan yap›m›
Bechtel taraf›ndan sürdürülen OGD3III Projesi'nin toplam 15.000 ton proses borusunun (spool) imalat›na ayl›k 1.000
tonun üzerindeki üretim h›z›yla devam ederken, bir yandan da GE Energy'nin (ABD ve Fransa) son alt› y›ld›r uluslararas›
pazardaki tek tedarikçisi olarak, müflterinin artan miktar ve azalan teslimat sürelerine ra¤men 9FA-9E-6B gaz türbinlerine
iliflkin boru sistemlerinin 2006 program›nda yer alan tüm imalat› baflar›yla tamamlam›flt›r.
Cimtas Boru, 2006 y›l›nda MHI'dan (Japonya) muhtelif uluslararas› projeler için muhtelif yeni güç borulama sistemleri
sipariflleri alarak, bu firman›n da sürekli tedarikçisi olma yolunda önemli yol kat etmifltir.
Cimtas Boru, 2006 y›l›n›n ilk çeyre¤inde tamamlanm›fl olan kapasite art›r›m›na yönelik yat›r›m› sonucunda, y›lda 18.000
ton ile dünyada tek ve bölgedeki en yüksek boru (spool) üretim kapasitesine ulaflm›fl bulunmaktad›r.
Bunun yan› s›ra, EFQM Mükemmellik Modeli ile kurumsal yönetim kalitesinin art›r›lmas›na yönelik çal›flmalar, Kalder'in
Bursa Baflar› Ödülü'nün al›nmas›yla yeni bir ivme kazanm›flt›r.
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2006 y›l›, Çimtafl ifltiraklerinden Cimtas (Ningbo) Steel Processing Co. Ltd. (Çin) için ürün ve müflteri çeflitlili¤inin
baflar›yla art›r›ld›¤› bir y›l olmufltur. Bir yandan GE Energy'nin uluslararas› müflterilerine ihraç edilen 9E-7E-7FA-6B on/off
base gaz türbin borulama sistemlerinin malzemeli imalat› sürerken, öte yandan Çin'in önde gelen kurulufllar›ndan
Harbin Power Equipment firmas›nca Ningbo'ya siparifl edilen 9FA MSD borulama sistemlerinin malzemeli imalat› devam
etmektedir. Bunun yan› s›ra, Aker Kvaerner (Avustralya) ve Kvaerner'in Çin'deki ifltiraki olan YiChan Marine Diesel
Engine Factory'ye türbin yard›mc› üniteleri borulama sistemleri sa¤lanmaktad›r. “S›f›r Kaza” ilkesinden ödün vermeyerek
kazas›z 1.000 güne ulaflan Cimtas (Ningbo), ald›¤› muhtelif yerel ödüllerle de Çin'de sosyal ve ifl hayat›nda baflar›l›
bir yabanc› firma olarak kendini ispatlamaktad›r.
2006 y›l›nda Çimtafl ve ifltiraklerinin toplam konsolide cirosu 122 milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir.

Kasktafl Kayar Kal›p Altyap› Sondaj Kaz›k ve Tecrit A.fi.
Kasktafl, 1957'den beri Enka bünyesinde zemin mühendisli¤i ve temel iflleriyle ilgili faaliyet gösteren departman›n
1975 y›l›nda ayr›larak flirketleflmesiyle kurulmufltur. 55 teknik, 27 idari personel olmak üzere toplam 409 personel
istihdam etmekte olan Kasktafl, jeoteknik tasar›m ve uygulama konusunda tecrübeli kadrosu ve özel jeoteknik makine
ve ekipmanlar›yla her türlü temel mühendisli¤i sorununa kaliteli ve ekonomik çözümler üretmektedir. Bu amaçla, çok
genifl ve modern bir makine park›na sahip olmakla birlikte, temel mühendisli¤i konusundaki güncel gereksinimleri
karfl›lamak üzere filosuna yeni makine ve ekipmanlar katmaya devam etmektedir. Ayr›ca 2006 y›l›nda BSI taraf›ndan
gerçeklefltirilen ISO 9001:2000 Kalite Yönetimi Stratejik Denetimini baflar›yla tamamlam›fl olup, çal›flmalar›n› kaliteden
ödün vermeden sürdürmektedir.
Kendi alan›nda Türkiye'de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikas›n› ilk alan öncü flirket kimli¤iyle Kasktafl, sektöründe
yine bir ilki gerçeklefltirip 2007 y›l›nda ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemlerini
kurarak sertifikaland›r›lmay› hedeflemektedir. Bu amaçla, 2006 y›l› içerisinde öncelikli olarak Merkez Ofis ve MB‹ Atölye
olmak üzere Çevre, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sistemi kurulmas› çal›flmalar›n›n bafllat›lma karar› al›nm›flt›r. Atölye ve Merkez
Ofis'in sertifikaland›r›lmas›n›n ard›ndan, bu sistemin yurt içi ve yurt d›fl› flantiyelerde de kurulmas›na yönelik çal›flmalara
bafllanacakt›r. Kasktafl Yönetimi, 2007 y›l›n› “Çevre, ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Y›l›” ilan etmifl olup; “S›f›r Kaza” hedefine
ulaflmak için tüm Kasktafl birimlerine gereken deste¤i vermektedir.
Kasktafl 2006 y›l›nda; Türkiye'de, Soyak ‹zmir Maviflehir Kuzey Üst Bölgesi 1'inci Etap Konut ‹nflaat› Projesi jet grout
ve fore kaz›k iflleri, Ford Otosan 280K Projesi jet grout ve fore kaz›k iflleri, Sedef Tuzla Tersanesi jet grout iflleri, Göcek
Marina Resort jet grout kolonlarla zemin ›slah iflleri, Sedef Tersanesi Blok ‹malat Hangar› inflaat›n›n jet grout ve gewi
pile iflleri, ‹çdafl Biga Fabrikas› fore kaz›k iflleri, Tüprafl Alia¤a Gaz Türbini inflaat›n›n fore kaz›k iflleri, Ford Otosan
Eskiflehir ‹nönü Fabrikas› Pres Binas› Ek ‹nflaat› fore kaz›k iflleri, Sedef Tersanesi Yeni Sosyal Bina ‹flçi Kolayl›k Tesisleri
‹nflaat› fore kaz›k iflleri, Uphill Court Projesi fore kaz›k iflleri, Atik Pasha Four Seasons Bo¤aziçi Oteli iksa ifllerini baflar›yla
tamamlanm›flt›r. Soyak ‹zmir Maviflehir Kuzey Üst Bölgesi 2'nci Etap Konut ‹nflaat› Projesi jet grout ve fore kaz›k iflleri
ile Maslak Ac›badem Hastanesi Projesi iksa iflleri halen devam eden projelerdir. Rusya'da; Moscow City Plot 12 Projesi
fore kaz›k iflleri ve Kontek Kutuzovsky Projesi fore kaz›k iflleri baflar›yla tamamlanm›flt›r. Moscow City Plot 11 Transport
Terminal Projesi fore kaz›k iflleri, Moscow City Plot 4 Aquapark Projesi fore kaz›k ve boru kaz›k iflleri ile White Square
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Office Center Projesi fore kaz›k iflleri halen devam etmektedir. Suudi Arabistan'da; Lot 113 Projesi fore kaz›k ve iksa
iflleri, Jamarat Bridge ‹yilefltirme Projesi piyezometre ve bas›nçl› enjeksiyon delgisi iflleri, Rabigh Development Projesi
tafl kolon iflleri, Olefin Plants Projesi fore kaz›k iflleri, baflar›yla tamamlanm›flt›r. King Abdülaziz Endowment Projesi
kal›c› ankraj ve püskürtme beton iflleri, Murwani Baraj› Projesi bulamaç hende¤i ile geçirimsiz perde imalat› iflleri,
Extension of Medina Car Park Projesi diyafram duvarl› ve ankrajl› iksa iflleri, Bani Najjar Projesi iksa ve fore kaz›k iflleri
halen devam etmektedir. Cezayir'de ise Kreneau Hill Northern Side Beni Haroun Water Transfer Projesi'nin zemin çivisi
iflleri baflar›yla tamamlanm›flt›r.

Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bak›m ‹flletme Sevk ve ‹dare A.fi.
Enka Teknik, 1981 y›l›nda kuruluflundan günümüze kadar üstlenmifl oldu¤u anahtar teslimi endüstriyel projeleri; temel
ve detay mühendislik, imalat, temin, inflaat, montaj, devreye alma ve iflletme evrelerinin tümünü kapsayan proje
yönetimi ile müflterilerinin memnuniyetini sa¤layarak tamamlam›flt›r.
Enka Teknik, proje yönetimi konusundaki uzman ekibiyle, teknik dan›flmanl›k, yedek parça temini, iflletme yönetimi
ve bak›m hizmetlerini de üstlenerek anahtar teslimi projelerde öncelikli çözüm orta¤› olarak tercih edilmektedir. Enka
Teknik, malzeme tafl›ma ve depolama sistemleri, yard›mc› tesisler, su ar›tma ve çevre mühendisli¤i, altyap› ve inflaat,
elektrik, kontrol sistemleri ve enstrümantasyon mühendisli¤i alanlar›nda Türkiye, Kuzey Afrika, Ortado¤u ve Orta Asya
ülkelerinde ana müteahhit veya konsorsiyum orta¤› olarak yat›r›mc›lara hizmet vermekte olup, çal›flmalar›nda ISO
9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulayarak müflteri memnuniyetini sa¤lamay› ana ilke edinmifltir.
Merkez Ofis'inde 35 teknik, 7 idari toplam 42, flantiyeler ve Libya ofislerinde de toplam 12 kiflinin çal›flt›¤› Enka Teknik,
2006 y›l›nda Aksaray fieker Fabrikas› Mekanik ve Elektrik Montaj› Projesi'ni tamamlam›flt›r. 2004 y›l› içinde bafllayan
Arabian Cement Company için Torbal› Filtre Rehabilitasyonu Projesi 2006 y›l› içinde tamamlanm›fl olup, bugün itibar›yla
iki fabrika için Kati Kabul Belgesi ve bir fabrika için de Geçici Kabul Belgesi al›nm›flt›r.
2005 y›l› içinde imzalanan kontratlarla bafllayan Deriner Baraj› Cebri Boru ‹malat ve Montaj Projesi ve Souq Al Khamis
Çimento Fabrikalar› F›r›n Mantosu De¤iflimi Projesi halen devam etmektedir.
Azerbaycan'›n baflkenti Bakü yak›n›ndaki Binegadi Petrol Sahas›'n›n üretim paylaflma baz›nda iflletme hakk›n›n al›nmas›
projesi çerçevesinde, Rus petrol flirketi RUSSNEFT ile %50-%50 ortakl›¤› olan AZEN Oil Company B.V. faaliyetlerini
baflar›yla sürdürmektedir.
Libya Elektrik ‹daresi'nin (GECOL) açm›fl oldu¤u Zawia, Soussa ve Derna “Desalinasyon Tesisleri” (deniz suyundan içme
suyu temini tesisi) ihalelerine Frans›z Sidem firmas›yla konsorsiyum olarak verilen tekliflerde olumlu sonuç al›narak,
anahtar teslimi kontrat imzalanm›fl ve proje çal›flmalar› bafllam›flt›r.
Her üç projede de, Sidem teknoloji ve ana ekipman tedarikçisi, Enka Teknik genel tesis dizayn›, yard›mc› tesisler
mühendislik ve malzeme tedarikçisi, komple inflaat iflleri, mekanik ve elektrik montaj iflleri yüklenicisi olarak ifl bölümü
yap›lm›flt›r.
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Zawia Desalinasyon Tesisi:
Baflkent Trablus'un yaklafl›k 60 kilometre bat›s›nda, Zawia Güç Santral›'n›n yan›nda kurulmas› planlanm›fl olan tesis,
günde 20.000 metreküp kapasiteli 4 adet desalinasyon ünitesinden oluflmaktad›r. Su alma yap›s› olarak, mevcut güç
santral› içinde tesis edilmifl su alma sistemi kullan›lacakt›r.
Soussa Desalinasyon Tesisi:
Soussa Desalinasyon Tesisi, Libya'n›n kuzeydo¤u ucunda, Bingazi kentinin 160 kilometre do¤usunda, Soussa flehri
yak›n›nda kurulmas› planlanm›fl olan ve günde 20.000 metreküp kapasiteli 2 adet desalinasyon ünitesinden oluflmaktad›r.
Derna Desalinasyon Tesisi:
Derna Desalinasyon Tesisi, Libya'n›n kuzeydo¤u ucunda, Derna flehrinin 10 kilometre bat›s›nda Derna Güç Santral›
içinde kurulmas› planlanm›fl olan ve günde 20.000 metreküp kapasiteli 2 adet desalinasyon ünitesinden oluflmaktad›r.
Her üç projenin tamamlanma süreci 28 ay olarak planlanm›flt›r.

Senimdi Kurylys L.L.P.
1993 y›l›nda Kazakistan'da Bechtel ile müflterek teflebbüs ortakl›¤› kuran Enka, petrokimya tesisleri inflaat›nda son
derece aktif bir rol oynamaktad›r. Bechtel-Enka ortakl›¤›, iflveren konumundaki Tengizchevroil'e mühendislik, inflaat,
proje yönetimi ve sat›n alma hizmetleri sunmaktad›r. Tengiz ve Korolev petrol bölgesinde geniflletme, yenileme ve
gelifltirme çal›flmalar› da flirketin faaliyetleri aras›nda yer almaktad›r.
Enka, Kazakistan'›n Tengiz petrol bölgesindeki varl›¤›n›n yedinci y›l›nda, Bechtel ile birlikte Senimdi Kurylys ad›nda
bir Kazak firmas› kurmufl ve faaliyetlerini iflveren ile 2001 y›l›n›n bafl›nda imzalam›fl oldu¤u OM 202 kontrat› ile yeni
kurulan bu flirkete devrederek sürdürmüfltür. Senimdi Kurylys, 2000 y›l›nda Enka ve Bechtel'in Kazakistan'da eflit
paylarla limited ortakl›k olarak kurduklar›, Kazakistan kanun ve düzenlemelerine tabi bir flirkettir.
fiirketin kurulmas›yla birlikte Bechtel-Enka Müflterek Teflebbüs Ortakl›¤›, Tengiz Bölgesi'ndeki bütün operasyonlar›n›
bu flirkete aktarm›flt›r. Senimdi Kurylys hâlihaz›rda, Kazakistan Cumhuriyeti'nde genifl çapta mühendislik, sat›n alma
ve inflaat hizmetleri verme lisans›na sahiptir.
Senimdi Kurylys, Kazakistan'daki faaliyetlerine bafllamas›yla birlikte Bechtel-Enka ortakl›¤›ndan devrald›¤› alt yüklenici
ve tedarikçilerden oluflan çok kapsaml› bir bilgi bankas›ndan da projelerinde yararlanmaktad›r.
‹ç kalite yönetimine iliflkin prosedür ve planlar› titizlikle uygulayan flirket, ayn› zamanda ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi ve OHSAS 18001 ‹fl Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi sertifikalar›na da sahiptir.
2006 y›l›nda cirosu 160 milyon ABD Dolar›'n› aflan flirkette y›l sonu itibar›yla 500 teknik, 150 idari ve 2.150 iflçi personel
olmak üzere toplam 2.900 kifli istihdam edilmekteydi. fiirketin halen üstlenmifl oldu¤u projelerin kalan tutar› 150
milyon ABD Dolar›'na yak›nd›r.
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Titafl Toprak ‹nflaat ve Taahhüt A.fi.
1974 y›l›nda kurulan Titafl, 32 y›ll›k deneyimi ve tecrübesiyle günümüzün modern ifl makinelerini teknoloji ile
bütünlefltirerek taahhüt etti¤i her ifli, sahip oldu¤u ça¤dafl ve güçlü makine park› ve oluflturdu¤u tak›m ruhuyla, üstün
kalite sergileyerek tamamlamaya devam etmektedir.
Toprak ifllerindeki kapasitesini y›ll›k 10 milyon metreküp üzerine ç›karan Titafl, büyük kentlerin su da¤›t›m ve konut
at›k su a¤lar›n›n yan› s›ra üniversite kampüsü, toplu konut projeleri, çeflitli sanayi kurulufllar›n›n altyap› ifllerini; enerji,
haberleflme, do¤algaz, ›s›tma-so¤utma a¤lar›n›; otoyol projelerinin drenaj ve kaz›-dolgu ifllerinin yap›m›n› inflaat ifl
programlar› içinde baflar›yla gerçeklefltirmektedir. Titafl'›n bu baflar›s›n›n temel unsuru, altyap› çal›flmalar›nda y›llar
boyunca kazanm›fl oldu¤u deneyimi ile en son mühendislik teknolojisinin rasyonel uyumunun yan›nda, çal›flanlar›n›n
sergiledi¤i yüksek tak›m ruhudur.
2006 y›l›nda Afrika'da yap›lmakta olan ABD elçilik binalar›n›n altyap› inflaat ifllerine devam edilmifltir. Mali-Bamako'daki
inflaat 2006 y›l›nda tamamlanm›flt›r. 2006 y›l›n›n May›s ay›ndan itibaren Tauchick Kazakistan'da Hazar Denizi'nde
yap›lmakta olan adalar›n oluflmas› için gerekli olan tafl malzemenin ocaklardan patlatma yap›larak ç›kart›lmas›,
kategorilere ayr›lmas›, konkasör ve elekten geçirilmesi, stoklanmas› ifline bafllanm›fl ve y›l sonu itibar›yla talep edilen
tafl miktar› teslim edilmifltir.
Cezayir Su Ar›tma Projesi'nde çal›flan makine park›m›z, 2006 y›l› sonunda Türkiye'ye geri getirilmifl; Arnavutluk'ta
yap›m› Bechtel-Enka (BEJV) taraf›ndan taahhüt edilen Rreshen-Kalimash Otoyol Projesi'ndeki 6 kilometre uzunlu¤undaki
tünelin girifl ve ç›k›fl a¤›zlar›na gitmesi gereken ulafl›m yollar› ve tünel portal kaz›lar›n›n yap›lmas› ifllerine Kas›m ay›n›n
bafl›nda Türkiye'den götürülen makinelerle bafllan›lm›fl ve y›l sonunda istenilen hedefe ulafl›lm›flt›r. 2007 y›l›nda yap›m›na
devam edilecek olan otoyol projesinde kaz›-dolgudan ibaret toprak iflleri, sanat yap›lar›, istinat duvarlar› ve çeflitli
altyap› ifllerinin bir bölümünün Titafl taraf›ndan yap›lmas› beklenmektedir.
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Enet Proje Araflt›rma ve Müflavirlik A.fi.
Enet, 1980 y›l›nda kuruluflundan bu yana, Enka'n›n yurt içi ve yurt d›fl› projelerine dizayn ve mühendislik hizmetleri
vermenin yan›nda, devlet ve özel kurumlar nezdinde ba¤›ms›z müflavir firma olarak; endüstri kompleksleri, enerji
tesisleri, ulafl›m sistemlerine ait otoyollar, karayollar›, demiryollar› ve üzerindeki bak›m-iflletme tesisleri ile köprü, viyadük,
tünel ve di¤er sanat yap›lar›, askeri havaalanlar›, konut kompleksleri, e¤itim ve sa¤l›k tesisleri, kamu ve ticari binalar,
su getirme, kanalizasyon ve ar›tma tesisleri, hidrolik yap›lar gibi çeflitli mühendislik alanlar›nda etüd ve proje hizmetleri
gerçeklefltirmifltir. Mühendislik hizmetleri kapsam›nda planlama ve program izleme, ön ve uygulama projeleri, metraj,
keflif, flartname haz›rlama, inflaat kontrolu mühendislik ve müflavirlik hizmetleri, harita ve zemin araflt›rma hizmetleri
en yüksek kalitede yerine getirilmektedir.
Enet, Türkiye'de yaklafl›k 250 kilometre otoyol, 200 kilometre devlet yolu gibi önemli ulafl›m sistemlerine ait mühendislik
projeleri ile 216 kilometre uzunlu¤undaki K›nal›-Sakarya otoyolunun inflaat kontrolu mühendislik hizmetlerini baflar›yla
tamamlam›flt›r. 2005 y›l›nda ihalesi al›nan KGM Sivas 16'nc› Bölge Müdürlü¤ü hizmet alan› içinde, Muhtelif Yollar Etüt
Proje ve Mühendislik Hizmetleri iflinde, 2006 y›l› sonuna kadar 86 km uzunlu¤undaki de¤iflik yol kesimlerinde yaklafl›k
1.100 hektar harita al›m ve de¤erlendirme iflleri tamamlanm›fl, 47 kilometrelik 2x2 fleritli devlet yolu ve üzerindeki
29 kavfla¤›n proje hizmetleri bitirilmifltir. 2007 y›l›nda ayn› sözleflme kapsam›nda 53 kilometre uzunlu¤undaki yolun
uygulama projesi hizmetlerine devam edilecektir.
Ulaflt›rma Bakanl›¤› Demiryollar›, Limanlar ve Hava Meydanlar› (DLH) Genel Müdürlü¤ü'ne ait Sivas-Erzincan-ErzurumKars Demiryolu Projesi 1'inci K›s›m Sivas-Erzincan aras›ndaki çift hatl› 297 kilometre uzunlu¤undaki h›zl› tren demiryolu
projesi Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri ‹fli kontrat›, Alt›nok-Enet Ortakl›¤› olarak 2006 y›l›nda imzalanm›fl ve ifle
bafllanm›flt›r. Güzergah tespit, harita al›m ve jeofizik etüt çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Projenin zemin etüdü, arazi iflleri ve
de¤erlendirmeleri ile uygulama projesi çal›flmalar›na 2007 y›l›nda devam edilerek, 2008 y›l›nda tamamlanmas›
öngörülmüfltür.
2006 y›l›nda ayr›ca, 400 kilometre uzunlu¤undaki Cezayir Do¤u-Bat› Otoyolu ile Arnavutluk Rreshen-Kalimash Otoyolu
ifllerine ait teklif verme çal›flmalar› kapsam›nda proje, metraj, teknik flartname haz›rlanmas›na iliflkin mühendislik
hizmetlerini gerçeklefltirmifltir. 2006 y›l›nda Enka-Bechtel ortakl›¤›nca sözleflmesi imzalanarak ifle bafllanan Arnavutluk
otoyol projesinde; güzergah alternatifleri-tünel varyant›, yol iflleri ve yap›lar için dizayn standartlar› ile detaylar›n
tespitinde ve dizayn firmalar› taraf›ndan haz›rlanan metraj ve kefliflerin kontrolunda proje mühendislik hizmetleri
vermifltir.
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1970'lerde Türkiye'nin Güneydo¤u Anadolu'daki linyit kömürü rezervlerinin kullan›lmas› yönündeki karar›yla birlikte,
Enka enerji projelerinde yer almaya bafllam›fl ve s›ras›yla 1x150 MW Tunçbilek, 3x210 MW Yata¤an, 2x210 MW
Yeniköy ve 3x210 MW Kemerköy termik enerji santrallar›n›n çelik konstrüksiyonlar›n›n üretimi ve santral inflaatlar›nda
bulunmufltur.
Bu projeler sayesinde elde edilen tecrübeyle birlikte Enka, anahtar teslimi enerji projelerinde konsorsiyum üyesi ya
da ortak giriflim partneri olarak varl›¤›n› geniflletmifltir. ‹lk olarak 1.200 MW Hamitabat ve 1.400 MW Bursa do¤algaz
kombine çevrim santrallar›n›n yap›m›nda yer alm›fl, ard›ndan s›ras›yla 3.854 MW Gebze, Adapazar› ve ‹zmir do¤algaz
kombine çevrim santrallar›n›, 4x360 MW Afflin Elbistan-B termik santral›n› ve 790 MW Rijnmond (Hollanda) do¤algaz
kombine çevrim santral›n› tamamlam›flt›r.

Gebze Elektrik Üretim Ltd. fiti.
Adapazar› Elektrik Üretim Ltd. fiti.
‹zmir Elektrik Üretim Ltd. fiti.
1997 y›l›nda %40 oran›nda Enka ve %60 oran›nda InterGen kat›l›m›yla kurulan InterGen-Enka ortakl›¤›, TEAfi Genel
Müdürlü¤ü ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› bünyesinde ihale sonucunda Yap-‹fllet modeli ile toplam 3.854 MW
kurulu güç kapasiteli Gebze, Adapazar› ve ‹zmir do¤algaz kombine çevrim santrallar›n›n kurulmas› ve iflletilmesi hakk›n›
kazanm›flt›r.
Fonlamas› %25 sermaye ve %75 proje finansman› fleklinde gerçekleflen üç santral›n toplam maliyeti 2,04 milyar ABD
Dolar›'d›r. Bu çerçevede, yurt d›fl› finans kurulufllar›n›n projeler için taahhüt ettikleri toplam 1,53 milyar ABD Dolar›'n›n
da¤›l›m› ise flöyledir: US Exim (ABD) 860 milyon ABD Dolar›, Hermes (Almanya) 185 milyon ABD Dolar›, OND (Belçika)
125 milyon ABD Dolar›, OPIC (ABD) 300 milyon ABD Dolar› ve di¤er bankalar 60 milyon ABD Dolar›.
Çevre Bakanl›¤›'n›n format› do¤rultusunda haz›rlanan Çevresel Etki De¤erlendirmesi Raporu, bakanl›¤›n onay›n› alm›flt›r.
Ayr›ca, yabanc› sermayenin katk›s›yla finanse edilen bu santrallar için, kredi kurulufllar›nca istenen ve Dünya Bankas›
normlar›na göre haz›rlanan Çevresel Etki De¤erlendirmesi Raporu da minimum de¤erlerde olmas› nedeniyle olumlu
onay belgesine sahiptir. Bütün do¤algaz santrallar› gibi Gebze, Adapazar› ve ‹zmir santrallar› da hava kalitesini koruma,
su kirlili¤i ve gürültü kontrol yönetmeliklerindeki minimum kriterlerin alt›nda olmalar› nedeniyle Türkiye'de örnek
al›nacak enerji yat›r›mlar›d›r.
Gebze, Adapazar› ve ‹zmir do¤algaz kombine çevrim santrallar›n›n anahtar teslimi inflas› Enka'n›n %50 pay›n›n oldu¤u
Bechtel-Enka Müflterek Teflebbüs Ortakl›¤›`na verilmifltir. 2000 y›l›nda bafllanan projelerden Gebze ve Adapazar›
santrallar› 2002 y›l›nda, ‹zmir santral› ise 2003 y›l›nda devreye al›nm›flt›r. Santrallar›n devreye girmesiyle Enka, orta¤›
InterGen ile birlikte Türkiye'nin en büyük özel sektör elektrik üreticisi konumuna gelmifltir.
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Elektrik üretim flirketleri, BOTAfi ile 20 y›l süreli Do¤algaz Sat›fl Sözleflmesi ve TETAfi ile yine 20 y›l süreli Elektrik Sat›fl
Anlaflmas› imzalam›flt›r. Bu sürelere proje gelifltirme ve inflaat süreleri de dahil oldu¤undan, santrallar›n devreye
girmelerinden itibaren sözleflme süreleri 16 y›ld›r. Elektrik Sat›fl Anlaflmas› çerçevesinde üretilerek TETAfi'a sat›lmakta
olan elektrik enerjisinin kilovat saat bafl›na ortalama sat›fl fiyat› 4,2 sent olarak belirlenmifltir.
Bu, özel flirketler taraf›ndan devlete sat›lan en ucuz elektriktir. Santrallarda kullan›lan ileri teknoloji ve düflük finansman
maliyeti sayesinde; Yat›r›m Kalemi, Do¤algaz Kalemi, Sabit ‹flletme Gideri Kalemi ve De¤iflken ‹flletme Gideri Kalemi'nden
oluflan Enerji Sat›fl Fiyat› bu seviyede oluflmufltur.
Do¤algaz Kalemi eskalasyona tabi olup, do¤algazda meydana gelen de¤ifliklikler fiyata ayn› oranda yans›t›lmaktad›r.
Dolay›s›yla, santrallar enerji üretiminde do¤algaz fiyat riski tafl›mamaktad›r.
Santrallar›n kuruluflunda %40 oran›nda hisse sahibi olan Enka, ticari iflletme döneminde orta¤› InterGen'in sahip
oldu¤u hisselerin tamam›n› sat›n alarak, enerji üretim flirketlerine ait hisselerin %100`üne sahip olmufltur.
TE‹Afi taraf›ndan haz›rlanan çal›flmaya göre Türkiye'nin 2006 y›l›ndaki elektrik enerjisi talebi yaklafl›k 174 milyar
kilovat/saat seviyesindedir. Buna göre, üretim kapasitesi 33 milyar kilovat saat olan santrallar›m›z›n, Türkiye'nin elektrik
enerjisi talebinin yaklafl›k %18'ini karfl›layabilece¤i görülmektedir.
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Perakende sektöründeki flirketimiz olan Ramenka'n›n, sahip oldu¤umuz %50 pay oran›nda konsolide edilmesiyle
birlikte, 2006 y›l›nda perakende segmentinin Enka'n›n toplam cirosu içindeki pay› %7 seviyesinde gerçekleflmifltir.

JSC Ramenka
Ramenka, Enka ve Migros'un eflit ortakl›¤›yla 1997 y›l›nda Rusya'da al›flverifl merkezleri ve süpermarketler zinciri
oluflturmak üzere Moskova'da kurulmufl ve ayn› y›l›n Kas›m ay›nda Moskova'n›n Kuntsevo bölgesinde toplam alan›
19.400 metrekare olan ve Enka taraf›ndan infla edilen ilk Ramstore hipermarket ve al›flverifl merkezini hizmete açm›flt›r.
Moskova'da bat› standartlar›nda ilk al›flverifl merkezi olma özelli¤ini tafl›yan Ramstore Kuntsevo ile, flirketin ilk y›l›nda
bir ayl›k faaliyeti sonucunda cirosu 5,9 milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir.
Ramenka, 1998 y›l›nda Rusya'daki ekonomik krize ra¤men büyümesini devam ettirmifl ve ikinci hipermarket ve al›flverifl
merkezi olan Marina Rosha'y›, Kas›m ay›nda hizmete açm›flt›r.
Toplam 32.500 metrekare alana sahip olan Marina Rosha al›flverifl merkezi yüksek kalite standartlar› gözetilerek Enka
taraf›ndan k›sa sürede infla edilmifltir. fiirketin ikinci y›l›nda cirosu yaklafl›k 10 kat artarak, 55 milyon ABD Dolar›
seviyesine ulaflm›flt›r.
Mevcut iki hipermarket ve al›flverifl merkezine, 1999 y›l›nda Chertanovo ve Sokolniki'de ve 2000 y›l›nda da Mitino,
Komsomolskaya ve Marino'da aç›lan 5 adet süpermarket eklenmifltir. Bu y›llarda ulafl›lan ciro ise s›ras›yla yaklafl›k 78
ve 103 milyon ABD Dolar›'d›r.
2001 y›l› bafl›nda Ramenka'n›n hizmete açt›¤› üçüncü hipermarket ve al›flverifl merkezi olan Kashirskaya'n›n 30.000
metrekare toplam alan› bulunmaktad›r ve inflaat› di¤er hipermarketlerde oldu¤u gibi Enka taraf›ndan üstlenilmifltir.
Yine ayn› y›l Sokol'de bir süpermarket hizmete sunulmufltur. fiirketin 2001 y›l›ndaki yaklafl›k cirosu 225 milyon ABD
Dolar›'d›r.
2002 y›l›nda Ramenka, Belyaeva ve Leningradsky'de olmak üzere iki yeni hipermarket ve al›flverifl merkezi ile Simonovsky,
Rechnoy Vagzal, Babuskinskaya ve Krasnaya Presnaya'da olmak üzere 4 adet süpermarketi Moskoval›lar'›n hizmetine
sunmufl ve yaklafl›k 251 milyon ABD Dolar› ciro gerçeklefltirmifltir.
Hizmete girdi¤i 2002 Aral›k sonu itibar›yla Rusya'daki en büyük hipermarket ve al›flverifl merkezi olma özelli¤iyle öne
ç›kan Leningradsky al›flverifl merkezi, toplam 72.000 metrekare kapal› alana sahiptir.
Ramenka, yat›r›mlar›n› hem kendi kaynaklar›ndan hem de IFC (International Finance Corporation) ya da banka kredisi
kullanarak gerçeklefltirmektedir. ‹lk kez 1998 y›l›nda IFC'den 30,5 milyon Dolar al›nm›fl, bu miktar› yine IFC'den 2000
y›l›nda al›nan 30 milyon ABD Dolar› takip etmifltir.
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2002 y›l›nda IFC ile imzalanan 70 milyon ABD Dolar› tutar›ndaki kredi ile 2003 y›l›nda iddial› bir büyüme gerçeklefltiren
Ramenka, bu büyümeyi sürdürmüfl ve 2004 sonunda say›lar› 32'yi bulan hipermarket ve süpermarketlere sahip
olmufltur. 2005 y›l›nda da yeni ma¤azalar açan Ramenka, 8'i hipermarket ve al›flverifl merkezi olan toplam 49 adet
ma¤azaya ulaflm›flt›r. Bu ma¤azalardan Moskova d›fl›nda faaliyette olanlar› St. Petersburg, Krasnoyarsk, Kazan, Nizhiy
Novgorod, Rostov, Samara, Volgograd ve Ufa flehirlerinde bulunmaktad›r. fiirket 2005 y›l›nda, yeni açt›¤› ma¤azalarla
birlikte 480 milyon ABD Dolar›'na yak›n ciro elde etmifltir.
Ramenka 2006 y›l›nda ma¤aza say›s›n› 63'e, y›ll›k cirosunu ise 592 milyon ABD Dolar›'na yükseltmifltir. Stavropol,
Lipetzk, Cheboksary ve Naberezhnie Chelny flehirlerinde ilk ma¤azalar aç›lm›flt›r. fiirket 135 milyon ABD Dolar› yat›r›mla
en büyük al›flverifl merkezi Vernadskovo'yu Moskova'da yine bu y›l hizmete açm›flt›r. 2006 sonu itibar›yla 5.200 kifliye
istihdam sa¤layan Ramenka, ISO 9001 kalite belgesine sahiptir.
Rusya'da 2006 y›l›nda organize ticaretin toplam ticaret içindeki pay›n›n %27 seviyesinde oldu¤u, geriye kalan›n›n ise
organize olmayan ticaretten karfl›land›¤› ve Rusya'daki toplam perakende hacminin 268 milyar ABD Dolar› seviyesine
ulaflt›¤› tahmin edilmektedir. G›da perkendecili¤inin büyüklü¤ü ise 120 milyar ABD Dolar›'na ulaflm›flt›r. Bu rakamlar,
pazar›n hem büyük olmas› hem de büyüme potansiyeli göz önüne al›nd›¤›nda, Ramstore'lar›n Rusya'da organize
ticaretten alabilecekleri pay›n büyüklü¤ünü göstermesi bak›m›ndan anlaml›d›r.
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Enka'n›n 2006 y›l›nda 165 milyon ABD Dolar› seviyesinde gerçekleflen ofis alan› kira gelirleri konsolide ciromuzun
%4'ünü oluflturmakla birlikte; gayrimenkul segmenti, konsolide vergi öncesi kâr›m›z›n %25'ini oluflturmaktad›r. Yap›lan
çal›flmalara göre, Moskova'da Enka'n›n A s›n›f› ofis alan› pazar›ndaki pay›n›n %20'ye yak›n oldu¤u tahmin edilmektedir.
Enka, 2007 y›l›n›n sonunda toplam 320.000 metrekareye yak›n net kiralanabilir alana sahip olacakt›r.

JSC Mosenka
Enka, 1991 y›l›nda Rusya'daki iyi iliflkileri ve ülkenin istikrarl› geliflimine paralel olarak, Moskova'da Rus ortakl› ilk yat›r›m
flirketi olan Mosenka'y› kurmufl ve ülkeyi bat› kalitesinde hizmetle tan›flt›rm›flt›r. Moskova'da artan ofis alan› ihtiyac›n›
karfl›lamak üzere kurulan ve %80 orta¤› oldu¤umuz Mosenka, ofis gelifltirme ve ofis alan› kiralamas› faaliyetlerinde
bulunmaktad›r. Bugüne kadar toplam inflaat alan› 46.536 metrekareyi ve toplam net kiralanabilir alan› 32.000
metrekareyi bulan 6 tarihi binan›n rekonstrüksiyonu yap›lm›fl ve modern ofis binalar› haline getirilerek tamam› kiraya
verilmifltir.
Mosenka'n›n say›s› 70'i bulan kirac›lar› aras›nda Deutsche Bank, General Electric, Goodyear, Lego, Casio, Dow Chemical,
Pfizer ve Allianz gibi uluslararas› firmalar yer almaktad›r. fiirketin 2006 y›l› cirosu yaklafl›k 21 milyon ABD Dolar› olarak
gerçekleflmifltir.

JSC Moskva Krasnye Holmy
Moskova Belediyesi'nin de aralar›nda bulundu¤u Rus ortaklarla bir yat›r›m anlaflmas› imzalam›fl olan Enka, bu anlaflma
do¤rultusunda Moskova'n›n merkezinde 49 y›ll›¤›na kiralanan 7 hektarl›k bir arazide befl aflamadan oluflacak ve içinde
ofis, ticaret, kültür ve spor yap›lar› bar›nd›racak olan Rusya Kültür Merkezi'ni infla etmek amac›yla Moskva Krasnye
Holmy (MKH) unvanl› flirketi kurmufltur. Enka'n›n, 1995 yaz›nda faaliyetlerine bafllayan bu flirketteki pay› %52'dir.
Riverside Towers® ad›yla da an›lan kompleks, dünyan›n belli bafll› flirketlerini bünyesinde bar›nd›rmaktad›r. 52.500
metrekare net kiralanabilir alan› olan kompleksteki ofisler, 2006 y›l› sonu itibar›yla %100 doluluk oran›n› sürdürmektedir.
2005 y›l›nda hizmete aç›lan 5 y›ld›zl› 235 odal› otel binas›, Swissôtel grubu taraf›ndan “Swissôtel Krasnye Holmy” ad›
alt›nda iflletilmekte olup, flu anda Moskova'n›n en iyi oteli konumundad›r.
fiirket politikas› olarak kurumsallaflmaya a¤›rl›k veren bir yönetim izlenmekte, çekirdek Türk yönetici kadrosunun
yan›nda kaliteli yerel eleman ve tafleron firmalar kullan›larak verimlilik ve kârl›l›k art›r›lmaktad›r.
fiirketin 2006 y›l› cirosu 66,5 milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifl olup, bu rakam›n 2007 y›l›nda 72 milyon ABD
Dolar› olmas› beklenmektedir. fiirket 2007 y›l›nda toplam alan› 22.000 metrekare civar›nda olacak iki binan›n inflaat›na
bafllayacak ve bu binalar›n 2008 y›l›nda hizmete aç›lmas›yla birlikte, arazisindeki bütün yat›r›mlar›n› tamamlam›fl
olacakt›r.
JSC Moskva Krasnye Holmy, otel ile birlikte 22'si Türk, toplam 544 eleman çal›flt›rmakta olup, ayr›ca kendisine ifl yapan
tafleronlar› da yaklafl›k 150 eleman kullanmaktad›r.
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Enka Invest
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., Moskova'da gerçeklefltirdi¤i gayrimenkul yat›r›mlar›na 1995 y›l›ndan itibaren ortaks›z olarak
h›z vermifltir. Bu kapsamda, 2006 y›l› sonu itibar›yla, toplam 122.000 metrekareye yak›n net kiralanabilir alana sahip
11 adet bina bulunmaktad›r. Paveletsky A, B ve C bloklar›, Sretenka Caddesi üzerinde 17, 19, 21 ve 23 no'lu binalar›,
Tsvetnoy Palazzo, Chapligina House ile Naberezhnaya Towers 1 ve Naberezhnaya Towers 2 olarak adland›r›larak
devreye giren yeni binalar da dahil olmak üzere, bütün binalar›n tamam› çeflitli sektörlerde dünyan›n önde gelen
uluslararas› flirketlerine kiralanm›fl durumdad›r.
Moskova flehir merkezinin bat›s›nda, Moscow City Projesi olarak adland›r›lan ve 100 hektar alan üzerine kurulmakta
olan toplam 2,5 milyon metrekarelik ofis, otel, al›flverifl ve e¤lence merkezlerinin yer alaca¤› bölgede, Enka'n›n yat›r›m
projesi olarak 3 ofis binas›ndan oluflan Naberezhnaya Towers adl› bir ifl merkezi infla edilmektedir. 17 katl›, yaklafl›k
18.000 metrekare net kiralanabilir alan› bulunan ilk bina 2004 y›l›n›n son çeyre¤inde, 27 katl› ve yaklafl›k 34.000
metrekare net kiralanabilir alan› bulunan ikinci bina ise 2005 y›l›n›n son çeyre¤inde devreye girerek kirac›lar›n›n
hizmetine sunulmufltur.
Naberezhnaya Towers'›n üçüncü ve son faz›n› oluflturan 60 katl› ve 112.000 metrekare net kiralanabilir alan› bulunan
gökdelenin inflas›na 2006 y›l›nda devam edilmifltir. Bu binan›n 2007 y›l›n›n sonuna do¤ru hizmete girmesiyle birlikte
Enka'n›n ortaks›z olarak sahip olaca¤› net kiralanabilir A s›n›f› ofis alan› 234.000 metrekareye ulaflacakt›r.
Ak›ll› bina teknolojisi kullan›larak çeflitli güvenlik ve teknik kontrol sistemleriyle donat›lan binalardan gökdelenin,
planlanan tamamlanma tarihinden 14 ay önce ilk kira kontrat›n›n yap›lm›fl olmas›, bugüne kadar hep kaliteli ifller
yapm›fl olan Enka'ya duyulan güvenin bir göstergesidir.
Bu ofis binalar›n›n d›fl›nda yeni bir yat›r›m olarak, Taganskaya'da minimum 450.000 metrekare inflaat alan› bulunan
ve içinde 227.000 metrekarelik ofis binalar›, 4 y›ld›zl› 300 odal› otel, 250 adet apartman dairesi, 10.000 metrekarelik
al›flverifl merkezi, 2.700 metrekarelik e¤lence alan›, 4.000 metrekarelik sinema, 5.000 metrekarelik süpermarket,
2.500 metrekarelik fitness alan›, 3.000 metrekarelik food court ve 3.500 araçl›k kapal› otopark alan› bulunacak olan
kompleksin yap›m›na bafllanacakt›r. Genelinin %60'›na sahip olaca¤›m›z ve de¤iflik fazlarla devreye girecek olan
projenin 2009 y›l›nda gelir getirmeye bafllamas› beklenmektedir.
Enka ayr›ca, 2007 y›l› içinde yeni bir alan olan çok ifllevli depo kompleks yat›r›m›na bafllayarak, 2008 y›l› bafl›nda
devreye girecek ve 200.000 metrekare net kiralanabilir alan› bulunacak olan Lojistik Park'›n inflas›n› gerçeklefltirecektir.
Tamam› Enka'ya ait olacak ve Moskova'ya 30 kilometre mesafedeki ‹strinsky'de yer alacak olan projeye yaklafl›k 100
milyon ABD Dolar› yat›r›m yap›lmas› planlanmaktad›r. Kirac›lar›na güvenli depolama hizmetinin yan› s›ra di¤er lojistik
servislerin de sunulaca¤› ve Enka taraf›ndan iflletilecek olan komplekste ofis ve servis alanlar›, sosyal alanlar, servis
binas› ve otopark bulunacakt›r.
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2006 y›l›nda Enka'n›n konsolide cirosunda inflaat makine ve ekipmanlar›n›n ithalat ve sat›fl›n›n büyük bölümünü
oluflturdu¤u sanayi ve ticaret segmentinin katk›s› 387 milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir.

Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi.
1972 y›l›nda kurulan Enka Pazarlama, Hitachi ekskavatörleri ve Kawasaki lastik tekerlekli yükleyicilerinin sat›fl› ve servisi
ile girdi¤i ifl makineleri pazar›nda, bugün dünyan›n güvenilir markalar›n›n mümessilli¤ini yaparak faaliyette bulunmaktad›r.
‹fl makineleri, a¤›r tafl›tlar ve endüstri ürünlerine odaklanan Enka Pazarlama, say›s› 50'yi aflan bayisi ve 4 bölge
müdürlü¤ü ile tüm Türkiye'ye hizmet vermekte ve tamam› TSE sertifikas›na sahip 7 servis merkezi ile tüm kullan›c›lar›na
sat›fl sonras› hizmet deste¤i sunmaktad›r.
Enka Pazarlama'n›n, dünyan›n önde gelen üreticilerinin distribütörü olarak temsil etti¤i ürünler ve markalar flunlard›r:
Makine Grubu:
• Hitachi
• Kawasaki
• Mitsubishi
• Tadano, Tadano-Faun
• NPK
• D&A

: Hidrolik ekskavatörler, kaya kamyonlar› ve paletli vinçler
: Lastik tekerlekli yükleyiciler ve dozerler
: Motorlu greyderler
: Her türlü lastik tekerlekli mobil vinçler
: Hidrolik k›r›c›lar
: Hidrolik k›r›c›lar

Kamyon ve Treyler Grubu:
• Iveco
: Kamyonlar ve çekiciler
• Astra
: Özel üretim kamyonlar
• Schmitz
: Treylerler
• FFB
: Silo ve tanker tipi treylerler
Endüstriyel Ürünler:
• TCM - TAILIFT
• OMG
• Iveco Motors
• Mitsubishi
• Kobelt
• SDMO

: Forkliftler
: ‹stif makineleri
: Jeneratörler ve deniz motorlar›
: Deniz motorlar›
: Kontrol sistemleri
: Jeneratörler ve ayd›nlatma sistemleri

Enka Pazarlama 2005 y›l›nda, Enka ‹nflaat'›n garantisi alt›nda Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ile
7 milyar Japon Yeni tutar›nda kredi anlaflmas› yapm›flt›r. Bu anlaflma, Enka Pazarlama'n›n Japonya'dan ithal etmekte
oldu¤u makine ve ekipmanlar›n finansman›nda kullan›lmakta olup, JBIC'›n bir Türk özel sektör flirketine vermifl oldu¤u
ilk kredi olmas› nedeniyle anlaml›d›r.
fiirketin cirosu 2006 y›l›nda 273 milyon ABD Dolar› olarak gerçekleflmifltir. fiirketin cirodaki art›fl trendi son senelerde
süreklili¤ini koruyarak, flirketin ithalat hacmini 247 milyon ABD Dolar›'na yükseltmifltir.
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Pimafl Plastik ‹nflaat Malzemeleri A.fi.
Pimafl, 1963 y›l›nda plastik inflaat malzemeleri üretmek üzere kurulmufl ve 44 y›ld›r üretti¤i her ürünle sektöre ad›n›
vermifltir. 1982 y›l›nda üretimine bafllad›¤› Türkiye'nin ilk PVC penceresi Pimapen, hem sektörün hem de PVC pencerenin
ad› haline gelmifltir. Bugün Türkiye'de 359 üretici, 598 sat›c› bayisi ile tüm yurda yay›lm›fl bulunan Pimapen, Maestro
ve Siding bayileri, Pimafl'›n öngördü¤ü flartlarda üretim ve uygulamalar› ile PVC pencere pazar›nda %15 pazar pay›
ile lider konumda olman›n sorumlulu¤u ve bilincine sahiptir. Pimapen ayn› zamanda yurt d›fl›nda 28 ülkede 340 üretici
bayisi ile hizmet vermektedir.
Pimafl'›n, Gebze'deki fabrikas›nda TSE ve Alman DIN normlar›nda tüm testlerin gerçeklefltirildi¤i çok modern bir
laboratuvar› mevcuttur. Pimapen, sektörün TSE kalite belgesine sahip ilk markas›d›r. Tasar›m gelifltirme, üretim, tesis
ve servis içeren en kapsaml› ISO 9001 (ABS Quality Evaluations), Rusya ‹nflaat Bakanl›¤›'nca verilen GOST-R ile Alman
Profil Üreticileri Kalite Birli¤i taraf›ndan verilen RAL belgelerine sahip olan Pimapen, Avrupa Pencere Üreticileri
Federasyonu'nun da üyesidir. Ayr›ca Pimapen'in ihracat faaliyetlerinde bulundu¤u ülkelerde talep edilen kalite ve
standartlara uygunluk belgeleri de bulunmaktad›r.
Pimapen'in sahip oldu¤u di¤er kalite belgeleri ise flunlard›r: Romanya Bay›nd›rl›k Bakanl›¤› ‹nflaat Ekonomi ve Araflt›rma
Komisyonu taraf›ndan verilen INCERC, Macaristan Standartlar Enstitüsü taraf›ndan verilen EMI, Ukrayna Teknik
Standartlar› Enstitüsü taraf›ndan verilen Standartlara Uygunluk Belgesi, Polonya Teknik ve Yap› Enstitüsü taraf›ndan
verilen ITB.
Üretiminin %39'unu yurt d›fl›na ihraç eden Pimafl, ihracat›n›n önemli bir bölümünü gerçeklefltirdi¤i ülkelerde kal›c›
olmak ve etkinli¤ini daha da art›rmak amac›yla bu ülkelerde yat›r›m yapma karar› alm›flt›r. Bu karar do¤rultusunda,
Pimafl'›n sahibi oldu¤u ve Hollanda'da faaliyet gösteren Enwin B.V. Rusya'da yat›r›m yapm›fl olup, 2007 y›l›n›n ilk
yar›s›nda PVC profil üretimine bafllayacakt›r. Rusya'daki tüm faaliyetler Enwin B.V.'n›n sahip oldu¤u Enwinrus flirketi
taraf›ndan yürütülecektir.
fiirket 2006 y›l›nda yaklafl›k 3,3 milyon ABD Dolar› tutar›nda yenileme ve kapasite art›r›c› ilave yat›r›m yaparak, üretim
kapasitesini y›lda 56.000 ton seviyesine ç›kartm›flt›r. 2007 y›l›nda ise yaklafl›k 4,2 milyon ABD Dolar› tutar›nda ilave
yat›r›m yap›lmas› planlanmaktad›r.
Pimafl, 2006 y›l› sonu itibar›yla, 121'i teknik ve idari olmak üzere toplam 192 personel istihdam etmektedir. fiirket,
2006 y›l›nda toplam cirosunu %29'un üzerinde art›rarak, 28 milyon ABD Dolar› ihracat olmak üzere 87 milyon ABD
Dolar› seviyesine yükseltmifltir.
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Gedore-Altafl El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti.
Türkiye'nin sadece ithalat ile karfl›lanan el aleti ihtiyac›na cevap verebilmek amac›yla kurulan Altafl, 1970'den bu yana
hem Türkiye'de hem de yurt d›fl›nda itibar kazanm›fl ve 1998 y›l›nda Gedore ile ortak olarak kurdu¤u yeni flirketle hem
verimlili¤ini önemli ölçüde art›rm›fl hem de mevcut itibar›n› devam ettirmifltir.
Gedore-Altafl yüksek kalitede, sa¤lam, güvenli ve ergonomik el aletleri üretmektedir. ‹leri seviyede bilgi birikimi, yüksek
teknoloji ve güçlü araflt›rma ve gelifltirme deste¤i flirket içinde etkin olarak kullan›lmaktad›r.
fiirket, Hitachi'nin el aletlerinin üretiminde bulundu¤u gibi, mümessilli¤ini de üstlenmifltir. Bunun yan›nda, Gedore'nin
çok say›da ürününü üretebilme kapasitesine sahip olan Gedore-Altafl, Türk piyasas›n›n dinamik ihtiyaçlar›n› karfl›lamaktad›r.
Gedore-Altafl ürünleri DIN ve eflde¤er TSE standartlar›nda özenle üretilip kalite kontrolünden geçmektedir. fiirket ISO
9001:2000 Kalite Sistem Standard› sertifikas›na sahiptir.

Entafl Nakliyat ve Turizm A.fi.
1976 y›l›nda kurulan Entafl, 1982 y›l›nda IATA (International Air Transport Association) üyesi olmufltur. fiirket ASTA
(American Society of Travel Agents) ile UFTAA (Universal Federation of Travel Agents Associations) üyeli¤inin yan›
s›ra, yerel mesleki kurulufllardan TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acentalar› Birli¤i) ile ‹SAD (‹stanbul Seyahat Acentalar›
Birli¤i) üyesidir.
Üstün ve kaliteli servis anlay›fl›yla sektörde kal›c› bir yer edinmifl olan Entafl, yerli ve yabanc› müflterilerinin ferdi ve
grup ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere çeflitli kültürel ve ifl amaçl› seyahat seçenekleri sunmaktad›r.
Misyonu; talepleri do¤ru alg›lamak, hizmet verilen alanlarda kaliteyi yükseltmek, dünyadaki geliflmeleri yak›ndan takip
ederek, ülkemizde de uygulanmas›n› sa¤lamak, mesle¤in ve sektörün geliflmesine katk› sa¤layacak çal›flmalarda
bulunmak ve en önemlisi, mutlak müflteri memnuniyeti yaratarak, s›n›rs›z hizmet anlay›fl›n› ve kal›c› bir iflbirli¤ini devam
ettirmek olan Entafl, uluslararas› rezervasyon sistemlerinde en son teknolojiyi temsil eden Amadeus, Galileo ve Troya
sistemleri sayesinde müflterilerine dünya çap›nda uçak bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama, özel ifl seyahati ve
tatil organizasyonlar›, rehberli ve rehbersiz flehir turlar›, transferler, özel uçak kiralama ve VIP hizmetler, kongre,
seminer, fuar, sempozyum organizasyonlar›, bayi toplant›s› ve motivasyon gezisi organizasyonlar›, catering hizmetleri,
flirket içi organizasyonlar (personel yemekleri, ödül törenleri, özel günler ve aç›l›fl organizasyonlar›), sanatç› temini,
teknik ekipman, süsleme, sahne tasar›m hizmetleri, tekne gezisi organizasyonlar›, mavi yolculuk ve özel tren ve cruise
paketleri, kültür, inanç, spor, sa¤l›k, macera ve do¤a turizmine yönelik özel paketler, e¤itim ve dil okullar›na yönelik
özel programlar, kifli ve gruplara özel lüks paketler, vize hizmetleri ve seyahat sigortas› hizmetleri sunmaktad›r.
Entafl, ça¤r› merkezi hizmetlerinin yan› s›ra, kurumsal müflterilerinin istekleri do¤rultusunda ayr›nt›l› sat›n alma raporlar›
haz›rlayabilmekte ve bu raporlar› yine müflterilerinin istedi¤i dönemlerde otomatik olarak ilgili kiflilere iletebilmektedir.
Bu yolla tespit edilen sat›n alma e¤ilimi ve performans›, müflterileri taraf›ndan hem “iç denetim” hem de “özel anlaflma”
amac›yla kullan›lmaktad›r. Entafl, son 10 y›ld›r Türkiye'de en yüksek uçak bileti cirosuna sahip ilk 5 seyahat acentesinden
biridir ve flubesiz, tek noktadan hizmet veren, Türkiye'nin en yüksek cirosuna sahip seyahat acentesi konumundad›r.
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G-U Yap› Elemanlar› Sanayi ve Ticaret A.fi.
Gretsch-Unitas Türkiye, 1996 y›l›nda pencere ve kap› donan›mlar› üretim, pazarlama ve sat›fl faaliyetlerinde bulunmak
üzere kurulmufltur. Bir Enka flirketi olan PKD ile 2001 y›l›nda birleflerek Türkiye'deki üretimini h›zla art›rm›flt›r. ‹thal
edilen ve yurt içinde üretilen zengin ürün yelpazesi ve Türkiye çap›ndaki genifl da¤›t›m a¤›yla, yaklafl›k %34'lük pazar
pay› ile sektörün lideri konumundad›r. Gretsch-Unitas Türkiye, h›zla geliflen üretim, sat›fl ve lojistik faaliyetleriyle, G-U
grubunun stratejik bir üssü olma baflar›s›n› göstermifltir. Toplam sat›fllar›nda ihracat›n pay›n› da her y›l art›ran GretschUnitas Türkiye'nin cirosu, 2006 y›l›nda %32'lik art›flla, 20 milyon ABD Dolar› ihracattan olmak üzere yaklafl›k 50 milyon
ABD Dolar› seviyesine ulaflm›flt›r.
Üretimini Samand›ra'da 7.000 metrekare kapal› alana sahip fabrikas›nda gerçeklefltiren Gretsch-Unitas Türkiye, üretim
kapasitesini 15 milyon parçaya ç›kararak, 2004 y›l›na göre %70'lik art›fl sa¤lam›flt›r. Gretsch-Unitas Türkiye; ISO 9001,
TSE ve Rusya ‹nflaat Bakanl›¤›'nca verilen GOST belgelerine sahiptir.
2006 y›l›nda cirosunun %41'ini ihracatla gerçeklefltiren Gretsch-Unitas Türkiye'nin; Bat› Avrupa, Do¤u Avrupa, Türki
Cumhuriyetler, ‹ran ve Ortado¤u bölgesini kapsayan çok genifl bir ihracat pazar› bulunmaktad›r.
2006 y›l›nda yaklafl›k 400 kifliye do¤rudan istihdam yaratan Gretsch-Unitas Türkiye; piyasadaki liderli¤i, dinamik yap›s›
ve h›zla büyüyen ihracat›yla, Türkiye ekonomisine katk›s›n› art›rarak devam ettirecektir.

Airenka Hava Tafl›mac›l›¤› A.fi.
Airenka Hava Tafl›mac›l›¤› A.fi., Sivil Havac›l›k Genel Müdürlü¤ü'nün 22 Nisan 2002 yürürlük tarihli ve 2002-HT-04
numaral› ‹flletme Ruhsat› ile kurulmufl ve bu tarih itibar›yla iç ve d›fl hatlarda hava taksi iflletmecili¤i yapmaya yetkili
k›l›nm›flt›r.
Airenka Hava Tafl›mac›l›¤› A.fi., Raytheon Aircraft firmas›nca 1997 y›l›nda üretilmifl olan son sistem uçufl teknolojisine
sahip bir adet Beechjet 400A tipi jet uça¤› ile hizmet vermektedir. fiirketin uçufl ekibi uluslararas› havac›l›k kurallar›na
uygun, e¤itimlerini düzenli olarak ABD'de devam ettiren, deneyimli bir kadrodan oluflmaktad›r.
fiirket 2006 y›l›nda, 3 k›tada yer alan 90 flehre gerçeklefltirdi¤i muhtelif uçufllarla toplam 319 saat uçufl gerçeklefltirmifltir.
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Enka Vakf›
1983 y›l›nda kurulan Enka Vakf›'n›n fikri temelinde, kültürümüzdeki vak›f gelene¤ine sahip ç›karak, uygarl›¤›n yap›tafllar›
niteli¤indeki kavramlar› bugün de sürdürme ideali bulunmaktad›r. Bu do¤rultuda, Türk gençli¤ini ça¤dafl spor seviyesine
erifltirmek, e¤itimi ve sosyal yap›y› güçlendirmek vakf›n do¤al misyonunu oluflturmaktad›r. Sadi Gülçelik Spor Sitesi,
bu misyondan hareketle 1983 y›l›nda ‹stanbul'da ‹stinye s›rtlar›nda 120 dönüm arazi üzerine kurulmufltur.
Enka Vakf› çat›s› alt›nda Enka Spor Kulübü, ard›ndan 1996 y›l›nda faaliyete geçen Enka Okullar› ve 1999 depreminden
hemen sonra faaliyete geçen Enka Okullar› - Adapazar› ile Enka Kültür ve Sanat birimleri ve mensuplar›, bu birikimin
sundu¤u olanaklar› toplumun genifl kesimlerine yaymak ve paylaflmak için çal›flmaktad›r.

Enka Spor Kulübü
Enka Spor Kulübü 2006 y›l› itibar›yla, faaliyet göstermekte oldu¤u spor branfllar›nda 628 lisansl› sporcu ile ulusal ve
uluslararas› müsabakalara kat›lmakta ve sporcular tesislerde, branfllar›nda uzman 50 antrenörle tüm y›l boyunca bu
müsabakalara haz›rlanmaktad›r. Atletizm 212, Yüzme 175, Tenis 112, Sutopu 60, Voleybol 30, Basketbol 22, Kayak
12 ve Triatlon 5 aktif lisansl› sporcu ile hedefe odaklanm›fl olarak her sezon yeni baflar›lar elde etmektedir.
Enka Spor Kulübü güçlü altyap›s›yla, Türk sporuna her y›l pek çok genç yetenek kazand›rmaktad›r. 2006 y›l› itibar›yla
337 çocu¤umuz altyap›da gelece¤in y›ld›zlar› olmalar› amac›yla çal›flt›r›lmaktad›r. Enka Spor Kulübü; baflta spor
okullar›m›z olmak üzere, Enka Okullar› ö¤rencileri ve genifl bir çevreden gelen yetenekli gençlerden oluflan güçlü bir
altyap›ya sahiptir.
Atletizm
Atletizm branfl›nda 77'si milli olmak üzere 212 aktif lisansl› sporcu ve yetifltirme aflamas›nda 143 olmak üzere toplam
355 aktif sporcumuz bulunmaktad›r. Enka Spor Kulübü her y›l Sar›yer bölgesinden ve civar›ndaki okullardan, altyap›da
yetifltirmek üzere binlerce çocuk aras›ndan seçmeler yapmaktad›r. Modern tesisleriyle, atletizm branfl›nda Türkiye'de
bir model olarak gösterilen kulübümüz bünyesinde, yaln›zca ‹stanbul'da de¤il Ankara, ‹zmir ve Mersin gibi flehirlerde
de sporcular yetifltirilmektedir.
2006 sezonunda, Büyük Bayan Tak›m›m›z May›s ay›nda ‹spanya'da yap›lan Avrupa fiampiyon Kulüpler Kupas› A
Grubu'nda Avrupa beflincisi, Genç Bayan Tak›m›m›z Eylül ay›nda Rusya'da yap›lan Gençler Avrupa fiampiyon Kulüpler
Kupas› A Grubu'nda Avrupa dördüncüsü olma baflar›s›n› göstermifltir.
Ayr›ca Büyük, Genç, Y›ld›z Bayan tak›mlar›m›z ve Küçük Erkek Tak›m›m›z Türkiye fiampiyonu, Büyük ve Y›ld›z Erkek
Tak›mlar›m›z Türkiye ikincisi, Genç Erkek Tak›m›m›z ise Türkiye üçüncüsü olmufltur.
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Elvan Abeylegesse, Avrupa 10.000 metre kupas›nda flampiyon, Avrupa fiampiyonas›'nda 5.000 metrede üçüncü;
Binnaz Uslu, Avrupa Kros fiampiyonas›'nda 23 Yafl Alt› flampiyonu; Halil Akkafl, Dünya Salon fiampiyonas›'nda 1.500
metrede dördüncü, Avrupa fiampiyonas›'nda 5.000 metrede dördüncü olarak uluslararas› arenada büyük baflar›lar
kazanan atletlerimiz olmufltur.
Bunun d›fl›nda, sporcular›m›z uluslararas› alanda 79 madalya, ulusal alanda 119 madalya kazanm›flt›r. Ayr›ca sporcular›m›z
24 yeni Türkiye rekoruna imza atarken, Elvan Abeylegesse Avrupa 10.000 metre kupas› rekorunu da k›rm›flt›r.
Tenis
2006 y›l›nda Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) düzenledi¤i 89 adet yafl grubu turnuvalar›nda (10, 12, 14, 16, 18
yafllar ve büyükler) kulübümüz tenisçileri 19 adet flampiyonluk, 21 adet finalistlik, 38 adet yar› finalistlik derecesi elde
etmifltir. Düzenlenen 76 adet çiftler turnuvas›nda ise 26 flampiyonluk ve 17 finalistlik kazan›lm›flt›r.
Enka tenis branfl›, TTF'nun her y›l yay›nlad›¤› kulüpler baz›nda puan s›ralamas›nda tüm yafl gruplar› toplam›nda 12.345
puanla birinci s›rada yer alm›flt›r. 16 yafl, 18 yafl ve büyükler kategorisinde 9 sporcumuz Milli Tak›m ad›na 7 turnuvada
yer alm›flt›r.
Tak›mlar›m›z; 12 yafl bayanlarda yar› finalistlik, 12 yafl erkekler ve 14 yafl bayanlarda Türkiye fiampiyonlu¤u, 14 yafl
erkeklerde Türkiye ‹kincili¤i, Deplasmanl› 1. Ligi'nde büyük bayanlar ve büyük erkekler Türkiye Üçüncülü¤ü elde etmifltir.
Türkiye Tenis Federasyonu 2006 y›l› sporcu klasman›nda büyük bayanlarda Ça¤la Büyükakçay üçüncü; 18 yafl bayanlarda
Gözde Ünkaya birinci; 12 yafl bayanlarda Seda Arantekin üçüncü; 18 yafl erkeklerde Tuna Altuna birinci, Ekin Sezgen
üçüncü; 16 yafl erkeklerde Ekin Sezgen birinci, U¤ur Atalay ikinci, Mehmet Nafiz Duru üçüncü; 12 yafl erkeklerde Oray
Çezik birinci ve Sinan Alparslan ikinci s›rada yer alm›fllard›r.
Uluslararas› turnuvalarda; Tuna Altuna Riyad'da çiftler flampiyonlu¤u, Finlandiya'da çiftler finalistli¤i, ITF Enka
Turnuvas›'nda tekler finalistli¤i; U¤ur Atalay Riyad'da çiftler flampiyonlu¤u, Cevanflir Cup'ta çiftler flampiyonlu¤u, Sadi
Gülçelik Cup'da tekler finalistli¤i ve çiftler flampiyonlu¤u kazanm›flt›r. Ça¤la Büyükakçay Hindistan'da tekler ana tablo
birinci tura, Tayvan'da çiftler ana tablo birinci tura, ‹srail'de tekler ana tablo ikinci tura yükselmifl, Antalya Women
Circuit Turnuvas›'nda tekler finalistli¤i ve çiftler flampiyonlu¤u kazanm›flt›r.
Yüzme
2006 sezonunda yüzme branfl›nda toplam 175 aktif lisansl› bayan ve erkek sporcumuz bulunmaktad›r. Sporcular›m›z
uluslararas› alanda 7 ve ulusal alanda 217 madalya kazanm›flt›r.
Tak›mlar›m›z Türkiye K›fl Yüzme fiampiyonas›'nda y›ld›z k›zlarda ikinci, genel toplamda ve aç›k yafl bayanlarda üçüncü,
K›fl Türkiye Küçükler Bölgesel Müsabakalar›'nda k›zlar, erkekler ve genel toplamda birinci, Türkiye Yüzme fiampiyonas›'nda
aç›k yafl bayanlarda üçüncü, Yaz Türkiye Minikler Bölgesel Müsabakalar›'nda k›zlar birinci, erkekler üçüncü ve genel
toplamda birinci olmufllard›r.

72

Faaliyet Raporu 2006

73

Sosyal Faaliyetler

Sosyal Faaliyetler
Yeflim Giresunlu, Merve Ero¤lu, Ça¤lar Gökbulut, ‹layda Damar, Gamze fiahin ve Hazal Özdemir toplam 33 Türkiye
rekoruna imza atm›flt›r. Enka yüzme branfl›nda, bir ilki gerçeklefltiren Ça¤lar Gökbulut, Dünya Yüzme fiampiyonas›'nda
yar›flmaya hak kazanm›flt›r.
Emir At›lgan, Euromeet Yar›flmas›'nda 1.500 metre serbestte birinci, 400 metre serbestte üçüncü, Belgrad Turnuvas›'nda
200 metre ve 1.500 metre serbestte birinci, 400 metre serbestte üçüncü; Yeflim Giresunlu, Multi Nation Yar›flmas›'nda
400 metre serbestte ikinci, Comen Cup Yar›flmas›'nda 800 metre serbestte birinci olarak uluslararas› alanda ülkemizi
ve tak›m›m›z› baflar›yla temsil etmifltir.
Sutopu
Türkiye Sutopu Federasyonu'nun tüm liglerine kat›lan tak›mlar›m›z; Büyükler Deplasmanl› 1. Ligi'ni Türkiye ikincisi,
Gençler Ligi'ni Türkiye dördüncüsü, Ümitler Ligi'ni Türkiye üçüncüsü, Y›ld›zlar Ligi'ni Türkiye üçüncüsü, Minikler Ligi'ni
Türkiye flampiyonu olarak tamamlam›flt›r.
Sutopu A Tak›m›m›z ‹spanya'n›n Barselona flehrinde 19-22 Ekim 2006 tarihleri aras›nda düzenlenen Len Trophy Kupas›
eleme gruplar›nda mücadele ederek, grup maçlar›n› beflinci s›rada tamamlam›flt›r.
Büyükler, Gençler ve Y›ld›zlar Milli Tak›mlar›nda toplam 15 sporcumuz yer alm›flt›r.
Burs ve Ödüller
2005-2006 döneminde yetenekli ve maddi deste¤e gereksinimi olan 208 sporcuya burs verilmifltir. Ayr›ca, 2006 y›l›nda
dört branfl›m›zda baflar›l› olan 34 antrenör ve 163 sporcuya baflar› ödülleri da¤›t›lm›flt›r.
Yaz ve K›fl Spor Okullar›
2006 y›l›nda Yaz ve K›fl Spor Okullar› baflar›l› bir sezon geçirmifltir. Tam ve yar›m gün olmak üzere yüzme, tenis,
basketbol, voleybol ve futbol branfllar›nda e¤itim veren kulübümüzün Yaz Spor Okullar›'nda 919, K›fl Spor Okullar›'nda
ise 1.143 ö¤renci e¤itim görmüfltür.
Sosyal Üye Etkinlikleri
Fitness center, aç›k ve kapal› tenis kortlar›, k›fl›n balonla kapat›labilen olimpik aç›k ve yar› olimpik kapal› yüzme havuzlar›,
aç›k spor alanlar› ve kapal› spor salonu, uluslararas› sentetik atletizm pisti ile sa¤l›k merkezimiz yaklafl›k 7.300'ü aflk›n
yetiflkin ve küçük üyemizin hizmetindedir. Kulüp lokalimiz, öncelikle sporcular›m›za ve ayr›ca üyelerimize ucuz ve kaliteli
hizmet verecek biçimde yeniden yap›land›r›lmas›n›n ard›ndan faaliyetlerine devam etmektedir.
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Enka Okullar›
Enka Okullar› - ‹stanbul
1994 y›l›nda yap›m›na bafllanan ve k›sa sürede bitirilen Özel Enka Okullar› Anaokulu, ‹lkö¤retim Okulu ve 2005-2006
e¤itim-ö¤retim y›l›nda hizmet vermeye bafllayan ve 198 ö¤rencisi bulunan Lise k›sm› dahil olmak üzere toplam 1.088
ö¤rencisi ile e¤itimini ça¤dafl yöntemlerle sürdürmektedir.
2004 y›l›ndan beri ilkö¤retim okulundan mezun veren Enka Okullar›'n›n amac›; her bireyi, yeteneklerini sürekli olarak
ve kapasitesinin sonuna kadar gelifltirmesi için haz›rlayacak, teflvik edecek zihinsel ve davran›flsal temelleri ortaya
koymak; kökenleri ne olursa olsun, kendilerinin ya da baflkalar›n›n düflünce ve eylem özgürlüklerini besleyen zihinsel
ve ahlaki al›flkanl›klar› afl›lamak ve bireyleri Türkiye'nin ya da geldikleri ülkelerin önde gelen birer yurttafl› haline
getirmeye çal›flmakt›r. Yaln›z Türkiye'nin de¤il, dünyan›n en iyi ve örnek okulu olmas› karar›yla kurulan ve Türk e¤itim
sistemindeki yerini alan ‹stanbul Enka Okullar›, 34 yabanc› ve 156 Türk olmak üzere 190 ö¤retmen ve toplam 234
akademik ve idari çal›flan›yla bu hedefe ulaflma yolunda kararl›l›kla ilerlemektedir.
Türk gençli¤ini okul öncesi spora yönlendirmek ve iyi e¤itilmifl sporcular yetifltirebilmek için spor sitesinin bulundu¤u
120.000 metrekarelik alan üzerinde kurulu Anaokulu, ‹lkö¤retim Okulu ve Lise e¤itimi için kullan›m alan› 18.000
metrekarelik, her bak›mdan örnek olan binalarda e¤itime devam edilmektedir.
Enka Okullar›'n›n misyon ve felsefesine uygunlu¤u nedeniyle, Milli E¤itim Bakanl›¤› ö¤retim programlar›yla tutarl›l›k
içinde iki y›ld›r uygulanmakta olan Uluslararas› Bakalorya ‹lk Y›llar Program› (PYP) 2006-2007 e¤itim-ö¤retim y›l›nda
lisemizde de uygulanmaya bafllanm›flt›r. Bakalorya Diploma Program› (IBD) uygulama yetkileri 2005 y›l› Kas›m ay›nda
al›nm›flt›r.
E¤itim ve ö¤retim program›nda kulüp, okul sonras› ve okul tak›m çal›flmalar›, akademik çal›flmalar kadar önemli bir
yer tutmaktad›r. Bu çal›flmalar›n amac›; ö¤rencilerin liderlik özelliklerini, iletiflim becerilerini, sorumluluk, keflfetme ve
kendine güven duygular›n› gelifltirmek, kiflisel beceri ve ilgilerini ön plana ç›karmak ve toplumdaki olanaklar› k›s›tl›
insanlara karfl› duyarl› ve sorumlu davran›fl biçimlerinin geliflimine yard›mc› olarak, onlar› gerçek yaflama haz›rlamakt›r.
Bu amaçlar do¤rultusunda kurulan Model Birleflmifl Milletler, Sokrates, Biyo-çeflitlilik, Topluma Hizmet ve Uluslararas›
Dostluk kulüpleri gerek yurt içinde gerekse yurt d›fl›nda yap›lan organizasyonlarda Enka Okullar›'n› en iyi flekilde temsil
etmektedir.
Basketbol, satranç ve voleybol tak›mlar› ilçe ve il çap›nda kat›ld›klar› yar›flmalardan hep daha iyi sonuçlar elde etmifl,
kayak ve tenis dallar›ndaki sporcular ise, okullar›n› ulusal ve uluslararas› seviyede temsil etmifltir. Ayr›ca tesislere iki
mini futbol sahas› ile e¤itim teknolojileri için yeni bir dizüstü laboratuvar› aç›l›rken, birer kimya ve fen laboratuvar›
da tam donan›mla hizmete girmifltir.
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Enka Okullar› - Adapazar›
17 A¤ustos 1999 Marmara depreminden hemen sonra Sakarya ili Çamyolu Mahallesi mevkiinde 120 yat›l›, 120
gündüzlü olmak üzere 240 ö¤renci kapasiteli, Adapazar› Özel Enka ‹lkö¤retim Okulu k›sa sürede kurularak Eylül 1999
döneminde e¤itim faaliyetine bafllam›flt›r. ‹ki y›l sonra, Eylül 2002 döneminde kurulan Özel Enka Lisesi de, ayn› kampüs
içinde e¤itim-ö¤retim faaliyetine devam etmektedir.
Enka Okullar› - Adapazar›'nda, 2006 e¤itim ve ö¤retim y›l› içinde ana s›n›f›ndan 11'inci s›n›fa kadar 540 ö¤renci ö¤renim
görmekte olup, 75 ö¤retmen e¤itim-ö¤retim hizmeti vermifltir. Önümüzdeki dört y›ll›k sürede ö¤renci say›s›n›n 576'ya,
ö¤retmen say›s›n›n da 80'e ç›kmas› hedeflenmektedir. 2002 y›l›nda Enka Okullar› - Adapazar›'n›n arazisi içerisinde
yap›lan kapal› yüzme havuzuna ilave olarak atletizm pisti, yatakhane ve sosyal tesis inflaatlar› da tamamlanm›fl olup,
e¤itime ‹stanbul'da oldu¤u gibi ça¤dafl bir biçimde devam edilmektedir. Okulun bütün gereksinimleri, Vak›f Yönetim
Kurulu'nun ald›¤› karar do¤rultusunda oluflturulan fondan karfl›lanm›flt›r. Okul, sürdürdü¤ü e¤itim ve ö¤retim etkinlikleri
ve çevre düzenlemeleriyle kentin en gözde okullar›ndan biri haline gelmifltir.
Vakf›n ve tüm Enka çal›flanlar›n›n ilgi oda¤› olan okul; spor salonu, yüzme havuzu, koflu parkuru, tiyatro salonu, dans
salonu, ö¤retmen lojmanlar›, 25.000 adetten fazla kitab›yla okul kütüphanesi ve mevcut olanaklar›yla, Adapazar›
kentinin kültür, sanat ve spor merkezi olma yolunda önemli ad›mlar atm›flt›r. Okullar›m›z 2005 y›l›ndan beri lise mezunu
vermektedir. Mezun olan ö¤rencilerimizin sosyal ve kültürel geliflimlerinin yan›nda akademik baflar›lar› da üst seviyededir.
Mezunlar›m›z›n tamam›na yak›n› ÖSS s›navlar›nda baflar›l› olarak üniversiteye yerleflmekte olup, yabanc› dil ve bilgisayar
alan›nda da üst seviyede bilgi ve beceriyle okullar›m›zdan mezun olmaktad›r.
Ayr›ca okulumuz, Türkiye'deki ilk Microsoft IT Academy, VUE s›nav merkezi, ECDL yetkili e¤itim ve s›nav merkezi ile
Medyasoft e¤itim merkezidir. Okulumuzdaki tüm ö¤retmenler ECDL sertifikal›d›r. Al›nan her sertifika uluslararas›
geçerlilikte olup isteyen ö¤renci sistem mühendisli¤ine kadar yükselebilmektedir. ECDL sertifikas› alan ö¤renciler
Türkiye'de 10'a yak›n üniversitede bilgisayar derslerinden muaf tutulmaktad›r. Her yeni gelen ö¤retmene de bu sertifika
program› uygulan›p, ö¤retmenler en k›sa sürede s›nava al›nmaktad›r. ‹lkö¤retimden bafllayan bilgisayar e¤itimi lise
son s›n›fta sertifika s›navlar›yla son bulmaktad›r.
Tüm alanlarda kendini iyi yetifltirmifl ö¤retmenlerimiz, ö¤renci odakl› yaklafl›mlar›yla, özgüveni ve kiflili¤i geliflmifl,
ö¤renme iste¤ini ön planda tutan e¤itim anlay›fl›yla, ça¤dafl ve modern e¤itimlerine 65.000 metrekarelik kampüs alan›
içinde devam etmektedir.
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Enka Kültür ve Sanat
18 y›ldan bu yana tüm y›la yay›lan sayg›n ve seçkin bir programla sanatseverlerle buluflan Enka Kültür ve Sanat
etkinlikleri, yaz aylar›nda 1.000 seyirci kapasiteli Enka Aç›khava Tiyatrosu, k›fl ve bahar aylar›nda ise 600 seyirci kapasiteli
Enka Oditoryum'da gerçeklefltirilmektedir.
Etkinlikler Enka Grubu çal›flanlar›, Enka Vakf› ve Enka Spor Kulübü çal›flanlar›, sporcular ile Enka Okullar› ö¤rencileri
ve velilerinin yan› s›ra, çeflitli sivil toplum örgütleri, dernekler ve bursiyer ö¤renciler gibi çok genifl bir kitleye ulaflmaktad›r.
Enka Kültür ve Sanat, profesyonel teknik donan›m›, ça¤dafl tasar›ml› sahne imkânlar› ve personeliyle ulusal ve uluslararas›
arenada pek çok toplulu¤a ve sanatç›ya ev sahipli¤i yapmaktad›r.
Enka Kültür ve Sanat, yerli ve yabanc› sanat kurumlar›yla da iflbirli¤i yaparak pek çok farkl› etkinli¤in Türk sanatseverlerle
buluflmas›na katk›da bulunmaktad›r.
18'inci y›l›m›zda tüm y›l boyunca cazdan klasik müzi¤e, poptan etnik müzi¤e uzanan bir yelpazede gerçeklefltirilen
konserler, klasikten moderne bale ve dans gösterileri, sezonun en iyilerinden oluflan film seçkileri ve farkl› disiplinlerden
tiyatro yap›tlar›yla özenli bir program yaklafl›k 24.000 izleyiciye sunulmufltur.
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Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

2006 Y›l› Genel Kurullar›:

1. Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›:

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu'nun ilgili bölümleri ekte sermayedarlar›m›z›n
bilgisine sunulmufltur.

Genel Kurul'un
Toplant› Türü
Toplant› Günü
Kat›l›m Oran›
Menfaat Sahiplerinin Kat›l›m›
Medyan›n Kat›l›m›
Pay Sahiplerinin soru sorma hakk› kullan›ld› m›?
Bu sorulara cevap verildi mi?
Pay Sahipleri öneride bulundu mu?
Önerinin Sonucu

BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›:

2. Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi:

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin Genel Kurul toplant›lar›nda haz›r bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir (A)
grubu hisse senedi için 10, her bir (B) grubu hisse senedi için 1 oy hakk› vard›r. Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin ortakl›k
yap›s›nda karfl›l›kl› ifltirak iliflkisi içinde bulunan bir tüzel kiflilik yoktur. Az›nl›k paylar›n›n yönetimde temsiline iliflkin bir
düzenleme olmay›p, birikimli oy kullanma hakk›na yer verilmemektedir.

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. bünyesinde ikisi Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere dört kifliden müteflekkil Kurumsal Yönetim
Komitesi oluflturulmufltur. Bu komite, flirketin kurumsal yönetim politikalar› için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim
uygulamalar›n›n kalitesini art›rmak, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuat› ile
uluslararas› sermaye piyasalar›nda genel kabul görmüfl kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir flekilde takibi ve uygulanabilir
nitelikte olanlar›n›n tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmekle görevlendirilmifltir.

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. bünyesinde pay sahipleri ile iliflkileri sa¤lamak üzere 2002 y›l›nda Yat›r›mc› ‹liflkileri Müdürlü¤ü
ihdas edilmifltir.
Dönem içerisinde birimin yürüttü¤ü bafll›ca faaliyetler k›saca; mali tablolarla ilgili sorular›n cevapland›r›lmas›, flirketin
faaliyetleri, flirket genel kurullar›na kat›lma koflullar›, kamuya yap›lan aç›klamalar, sermaye art›fllar›, yeni hisse senetleri
verilmesi hakk›nda bilgilendirme ve flirket faaliyet raporlar›n›n haz›rlanmas› fleklinde özetlenebilir. Birime yap›lan say›s›z
baflvuru ve yat›r›mc›lara verilen yan›tlar genellikle telefon arac›l›¤›yla olmaktad›r. Pay sahipleri ile iliflkiler birimine flirketimizin
santral numaralar›ndan kolayl›kla ulafl›labilmektedir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›:
Pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›m›n› etkileyecek geliflmelerle ilgili olarak, ‹nternet ortam›nda (www.enka.com) flirket ile
ilgili her türlü bilgi pay sahiplerinin görüflüne sunulmaktad›r. Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi, bilgi talepleri için ‹nternet olanaklar›n›
kullanmay› tercih eden pay sahiplerine yönlendirmelerde bulunmaktad›r. ‹nternet olanaklar›n› kullanamayan pay sahipleri
ise gerek faks gerekse posta yoluyla bilgilendirilmektedir.
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. Ana Sözleflmesi'nde özel denetçi atanmas› talebi, bireysel bir hak olarak düzenlenmemifltir.
Dönem içerisinde özel denetçi tayin edilme talebi de olmam›flt›r.
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6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›:
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin kâr da¤›t›m politikas› afla¤›dad›r:
Ana Sözleflmenin 36’nc› maddesi uyar›nca Net Da¤›t›labilir Dönem Kâr›'ndan,
1. Sermaye Piyasas› Kurulu'nun belirledi¤i oranda 1’nci Temettü ayr›l›r. (Y›l içinde yap›lan ba¤›fllar Genel Kurul'un bilgisine
sunularak 1’nci Temettünün hesaplanmas›na esas teflkil eden Net Da¤›t›labilir Dönem Kâr› matrah›na ilave edilir.)
2. Kalan›n %5'i oran›ndaki miktar› Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. Kurucu ‹ntifa Senedi sahiplerine,
3. Kalan kâr›n %2,5 oran›ndaki miktar› Enka Holding intifa senedi sahiplerine paylar› oran›nda ödenir.
4. Kalan kâr›n %1 oran›ndaki miktar› Yönetim Kurulu üyelerine eflit paylara bölünerek ödenir.
5. Kalan›n maksimum %2,5 kadar k›sm› memur ve müstahdemlere Genel Kurul karar› ile ödenir.
6. Kalandan 2’nci Tertip kâr pay›n›n da¤›t›l›p da¤›t›lmamas› ve oran› Genel Kurul'da bulunan mevcut ortaklar›n oylamas›
sonucu ço¤unlukla belirlenir.
Yönetim Kurulu, flirketin o y›lki performans›n›, ekonomik flartlar›, sonuçlanan projeleri, yat›r›mlar› ve flirketin nakit ak›fl›n›
göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr da¤›t›m önerisi sunar.

4. Genel Kurul Bilgileri:
Dönem içinde yap›lan Genel Kurul toplant›lar›na iki flekilde davet yap›lmaktad›r. Nama yaz›l› pay sahiplerine iadeli taahhütlü
mektuplar gönderilmekte ve hazirun cetveline kay›t için toplant›dan bir hafta öncesine kadar süre verilmektedir. Ayr›ca,
Genel Kurul toplant›lar›n›n yap›laca¤› tarih ve yer konular›nda ulusal çapta yay›n yapan iki adet gazeteye ilan verilmektedir.
2006 y›l›nda yap›lan Genel Kurul'da pay sahipleri taraf›ndan soru sorulmufl ancak öneri verilmemifltir. Genel Kurul'a iliflkin
toplant› tutanaklar› SPK'n›n Seri: VIII, No: 39 say›l› Tebli¤ hükümleri çerçevesinde ‹MKB'ye bildirilmekte, ayr›ca Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmektedir. Genel Kurul tutanaklar› flirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine aç›k
tutulmaktad›r.

Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate al›narak, karara ba¤lanan kâr da¤›t›m›n›n yeri ve zaman› ulusal yay›n
yapan iki gazeteye verilen ilanlarla, ‹MKB'ye gönderilen özel durum aç›klamas›yla ve flirketin ‹nternet sitesinde ilan
edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.
Yukar›da yer alan kâr da¤›t›m politikas› flirketimizin Ana Sözleflmesi'nde yer ald›¤›ndan pay sahiplerinin bilgisi dahilindedir.
Kâr da¤›t›m›, Kâr Da¤›t›m Politikas›'nda belirlendi¤i üzere Sermaye Piyasas› Kanunu hükümlerinin öngördü¤ü sürede
gerçeklefltirilmektedir. Kâr da¤›t›m›nda bugüne kadar herhangi bir gecikme yaflanmam›flt›r.
7. Paylar›n Devri:

Bölünme, önemli tutarda malvarl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi önemli kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan al›nmas›
konusunda ana sözleflmede hüküm yoktur. fiirketimizin yap›s› itibar›yla bu tarz kararlar›n Genel Kurul yetkisine b›rak›lmas›,
bir mali y›l içerisinde çok say›da Genel Kurul yap›lmas› sonucunu do¤uracakt›r. Bu tür kararlar›n Yönetim Kurulu yetkisinde
olmas› ifllerin aksamadan yönetilmesi için zorunludur.
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BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
8. fiirket Bilgilendirme Politikas›:
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., yurt içinde ve yurt d›fl›nda inflaat, taahhüt ve müteahhitlik hizmetleri sunan Türkiye'nin
uluslararas› üne sahip en büyük inflaat flirketidir. Uluslararas› rekabet koflullar›nda, bir kurumsal yönetim ilkesi olan
kamuoyunu ayd›nlatma ve fleffafl›k konusunda ticari s›r mahiyetinde olan ve flirketin rekabet gücünü engelleyen bilgileri
de dikkate alarak mevzuat›n öngördü¤ü tüm aç›klamalar› kamuya duyurmaktad›r.
fiirketin bilgilendirme politikas›n›n yürütülmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi yetkili olup pay sahipleri ile iliflkilerden
Yat›r›mc› ‹liflkileri Birimi sorumludur.
9. Özel Durum Aç›klamalar›:
Afla¤›da Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin ‹MKB kanal›yla pay sahiplerine duyurdu¤u 2006 y›l› özel durum aç›klamalar›
kronolojik s›rayla yer almaktad›r.
04.01.2006
fiirketimiz ifltiraklerinden Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin hisselerinin blok sat›fl› için, Özb›y›k ve Göknar ailelerini temsilen Mehmet
Özb›y›k ile görüflmelere bafllanm›flt›r. Geliflmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.
05.01.2006
ENKA-AKTOR Müflterek Teflebbüs Ortakl›¤›, iflveren firma ASIT ile “Blue City” Projesi’nin 1,9 milyar ABD Dolar› tutar›ndaki 1’nci k›s›m inflaat›
ile ilgili ön anlaflmay› 4 Ocak 2006 tarihinde Muskat, Umman'da imzalam›flt›r.
05.01.2006
Yönetim Kurulu’muzun 5 Ocak 2006 tarihli ve 653 say›l› toplant›s›nda;
1. ‹fltiraklerimizden Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermaye art›fl›na ifltirak edilmesine;
2. Mevcut ortaklar›n kullan›lmayan rüçhan haklar›na tekabül eden sermaye miktar›n›n fiirketimiz taraf›ndan taahhüt edilmesine;
3. Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermaye art›fl›n›n tamamlanmas›n› müteakip uhdemizde bulunacak tüm Kelebek Mobilya Sanayi
ve Ticaret A.fi. hisselerinin, Özb›y›k ve Göknar ailelerine blok sat›fl› ile ilgili olarak Mehmet Özb›y›k ile Protokol imzalanmas›na, blok sat›fl
iflleminin, Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermaye art›fl›n›n tamamlanmas›n› ve gerekli yasal izinlerin al›nmas›n› takiben
gerçeklefltirilmesine, bu konudaki tüm ifl ve ifllemler için Fikret Güler ve Mehmet Altan Draz'›n flirketi temsilen yetkili k›l›nmas›na;
4. Hisse senetlerinin sat›fl›yla ilgili olarak Özb›y›k ve Göknar ailelerine blok sat›fl sonucu do¤abilecek ça¤r› yükümlülü¤ü nedeniyle Sermaye
Piyasas› Kurulu'nun ilgili tebli¤i gere¤i ça¤r› muafiyeti talebinde bulunabilmek üzere, konunun Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin
sermaye tavan› ve sermaye art›fl›na iliflkin Genel Kurul toplant›s› gündemine al›narak, muafiyet talebinin karara ba¤lanmas›n›n Kelebek
Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'den talep edilmesine oy birli¤iyle karar verilmifltir.
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. olarak, fiirketimizin 30.09.2005 tarihli mali tablolar›nda toplam aktiflerin sadece %0,2'lik k›sm›n› oluflturan
ifltirakimiz Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin mevcut durumu görüflülmüfl ve bu ifltirakimizin fiirketimizin büyüme politikalar› içinde
olmamas› gerekti¤ine karar verilmifltir. Bu kararla ba¤lant›l› olarak fiirketin banka borçlar›n›n artt›¤›, nakit ihtiyac›n›n yükseldi¤i ve bu
nedenle gerekli yat›r›mlar› gerçeklefltiremedi¤i de göz önüne al›narak Özb›y›k ve Göknar Ailelerinin teklifi incelenmifl ve kabul edilebilir
nitelikte bulunmufltur.
Ba¤›ms›z denetim kuruluflu Kuzey Yeminli Mali Müflavirlik A.fi. taraf›ndan düzenlenen ve Sermaye Piyasas› Kurulu'nca da tavsiye edilen
flirket özsermayesine nakit ilavesi zarureti ve 34 milyon YTL'ye varan Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret
A.fi. lehine vermifl oldu¤u gayri nakdi teminatlar›n tasfiyesi için flirketimiz, Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi. sermayesinin 8,4 milyon
YTL'den nakit karfl›l›¤› 26 milyon YTL'ye ç›kar›lmas› ve bu art›flla ilgili olarak rüçhan haklar›n›n kullan›lmas›na, rüçhan haklar›n› kullanmayan
ortaklar›n rüçhan haklar›n›n taahhüt edilmesine ve al›c›yla bu do¤rultuda bir Protokol imzalanmas›na karar vermifltir.
Protokol uyar›nca nakit sermaye art›fl›yla sa¤lanacak fonla Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin kredileri ödenecek, aç›k kalan krediler
ise al›c› taraf›ndan kapat›lacakt›r/teminatland›r›lacakt›r. Bunun sonucu olarak Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret
A.fi. lehine vermifl oldu¤u gayri nakdi krediler kapat›lm›fl olacakt›r. Bütün bunlara ilave olarak al›c›, Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'ye hisselerin
devri karfl›l›¤›nda 1 milyon YTL ödeyecektir.
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Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermaye art›fl›n›n ve sat›fl için gerekli yasal izinlerin al›nmas›n› takiben gerçeklefltirilecek sat›fl›n
neticesi olarak Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi. için vermifl oldu¤u her türlü teminat kapat›lm›fl olacak
ve Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi. daha sa¤l›kl› bir finansal yap›ya kavuflacakt›r. Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin yurt d›fl› projelerinde,
daha önce oldu¤u gibi, ihtiyaç duyulmas› halinde Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin ürünlerinin al›m›na devam edilecektir. Bunun
yan› s›ra, yeni hissedarl›k yap›s›n›n getirece¤i sinerji ve ileriki tarihlerde flirket bünyesine katabilece¤i likiditenin Kelebek Mobilya Sanayi ve
Ticaret A.fi.'nin küçük ortaklar› için de olumlu olaca¤› kanaatindeyiz.
Al›c›yla ilgili bilgiler Sermaye Piyasas› Kurulu'na, yap›lan telefon görüflmesiyle verilmifltir.
06.01.2006
fiirket faaliyetlerimizle ilgili olarak 18 Temmuz 1996 tarihinde aç›lmas›na karar verilen, Hamdije Kresevljakovica, No:19/III, Saraybosna (BosnaHersek Cumhuriyeti) adresindeki temsilcili¤imizin kapat›lmas›na ve iflbu temsilcili¤in müdürü olan Sn. Samir Payeviç'in görev süresinin sona
erdirilmesine karar verilmifltir.
17.01.2006
5 Ocak 2006 tarihinde kamuya yap›lan özel durum aç›klamas›nda ifltiraklerimizden Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermaye art›fl›n›
müteakip uhdemizde bulunacak tüm Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi hisselerinin Özb›y›k ve Göknar ailelerine blok sat›fl›yla ilgili olarak
Mehmet Özb›y›k ile Protokol imzalanmas›na ve sat›fl›n gerekli yasal izinlerin al›nmas›ndan sonra tamamlanmas›na Yönetim Kurulu'muz
taraf›ndan karar verildi¤i belirtilmifltir. Aç›klamada geçen taraflardan Özb›y›k ve Göknar aileleri afla¤›daki kiflilerden oluflmaktad›r.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

‹brahim Özb›y›k
Bekir Özb›y›k
Mahmut Özb›y›k
Mehmet Özb›y›k
Mürüvet Özb›y›k
Hatice Özb›y›k
Nazife Özb›y›k
Asl› Ramize Candafl
Kadriye Haso¤lu
‹brahim Göknar
Sabiha Göknar
Elif Köse

Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi. hisseleri bu gerçek kiflilere sat›lacak olup, al›c› herhangi bir tüzel kifliye pay devri söz konusu de¤ildir.
Yukar›da ad› geçen flah›slar Kayseri'de kurulu olan afla¤›daki firmalar›n ortaklar›d›r.
• Erbosan Erciyas Boru San. ve Tic. A.fi.
• Is›san Is› San. ve Tic. A.fi.
• Atlantik Hal› A.fi.
• De¤irmencilik A.fi.
5 Ocak 2006 tarihli özel durum aç›klamam›zda, flirket sermayesine nakit ilavesi zaruretinden bahsedilmifl; Türk Ticaret Kanunu'nun, sermaye
kay›plar› ile ilgili 324’ncü maddesi kapsam›nda yap›lmas› gereken ifllemler hakk›nda Kuzey Yeminli Mali Müflavirlik A.fi.’den durumun tespitine
iliflkin rapor düzenlenmesi talep edilmifltir. Sermaye gereksinimi bu raporda da aç›kça belirtilmifltir. Bu nedenle, flirketimiz Kelebek Mobilya
Sanayi ve Ticaret A.fi. sermayesinin 8,4 milyon YTL'den nakit karfl›l›¤› 26 milyon YTL'ye ç›kar›lmas›na; bu art›flla ilgili olarak rüçhan haklar›n›n
kullan›lmas›na; rüçhan haklar›n› kullanmayan ortaklar›n rüçhan haklar›n›n taahhüt edilmesine ve bu do¤rultuda al›c›yla bir Protokol imzalanmas›na
karar vermifltir.
Hisse devriyle ilgili olarak imzalanan Protokol uyar›nca ödenecek krediler ve/veya verilecek teminatlar›n tutar› 8.615.964,69 YTL, 7.565.000
USD ve 9.100.000 EUR olup, ilgili döküm ekte verilmifltir.
‹mzalanan Protokol ile, Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermaye art›fl›na kat›lacak ve sahip oldu¤u
paylarla ilgili olarak sermaye art›fl›nda 11.101.913 YTL ödeyecektir. Öte yandan, sermaye art›fl›ndan sa¤lanan fonlarla Kelebek Mobilya Sanayi
ve Ticaret A.fi.'nin 8.615.964,69 YTL, 7.565.000 USD ve 9.100.000 EUR tutarlar›ndaki kredileri kapat›lacak, sermaye art›fl›ndan sa¤lanan
fonlar›n kullan›lmas›ndan sonra kalan bakiye kredi ise al›c› taraf›ndan ödenecek ve/veya teminatland›r›lacakt›r. Bunlara ilave olarak, Enka
‹nflaat ve Sanayi A.fi. hisse devri karfl›l›¤› olarak al›c›dan 1 milyon YTL alacakt›r. ‹mzalanan Protokol neticesinde, Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.
sermaye art›fl›na kat›l›m› nedeniyle 11.101.913 YTL ödeyecek, öte yandan Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi. lehine vermifl oldu¤u
8.615.964,69 YTL, 7.565.000 USD ve 9.100.000 EUR tutarlar›ndaki teminatlar kald›r›lm›fl olacak ve paylar›n devri an›nda 1 milyon YTL nakit
elde etmifl olacakt›r. Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin verdi¤i kefaletler her halükarda sat›fl öncesinde kapat›lacak ve/veya al›c› taraf›ndan
teminatland›r›lacakt›r.
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Sermaye art›fl› ve al›c› taraf›ndan ödenecek ve/veya teminatland›r›lacak krediler, vadeleri ve faiz flartlar›na göre öncelik s›ralamas›na konulacakt›r.
Ödeme ve/veya teminatland›r›lmada öncelikle nakit sermaye art›fl›ndan sa¤lanan kaynaklar kullan›lacak, bakiye miktar ise al›c›lar taraf›ndan
ödenecek ve/veya teminatland›r›lacakt›r. Protokol'de yer alan ve yat›r›mc›lar›n karar›nda etkili olabilece¤ini düflündü¤ümüz di¤er hususlar 5
Ocak 2006 tarihli özel durum aç›klamam›z ile kamuya duyurulmufltur.
DÜZENLEME
TAR‹H‹

KEFALET‹
ALAN

TUTARI

08.09.2003
19.12.2003
30.03.2004
02.04.2004
19.04.2004
21.05.2004
01.07.2004
17.12.2004

KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
YTL
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
USD
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
KELEBEK
EURO

450.000
650.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000
1.500.000
1.500.000
8.600.000
465.000
100.000
300.000
1.000.000
550.000
1.000.000
600.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
550.000
7.565.000
300.000
1.000.000
1.000.000
500.000
2.000.000
2.000.000
400.000
1.000.000
900.000
9.100.000

03.09.2002
25.10.2002
11.11.2002
23.10.2003
30.01.2004
12.03.2004
09.08.2004
20.08.2004
27.10.2004
27.01.2005
10.02.2005
18.03.2003
11.02.2005
11.02.2005
15.02.2005
19.04.2005
12.05.2005
12.09.2005
01.11.2005
15.11.2005

KEF‹L

KEFALETIN VERILDIGI
BANKA fiUBES‹

C‹NS‹

VADES‹

YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL
YTL

ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.

OYAK BANK MERKEZ
OYAK BANK MERKEZ
KOÇBANK MERKEZ
DIfi BANK BO⁄AZ‹Ç‹ KUR.
OYAK BANK MERKEZ
GARANT‹ BAN. MAÇKA KUR.
YKB ‹ÇMELER
OYAK BANK MERKEZ

‹HR.TAAH.EXIM KR.
‹HR.TAAH.EXIM KR.
GENEL KRD.SÖZ.
GENEL KRD.SÖZ.
GENEL KRD.SÖZ..
GENEL KRD.SÖZ.
GENEL KRD.SÖZ.
GENEL KRD.SÖZ.

01.09.2005
15.06.2004
30.03.2005

4) Al›c›; Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin 31.10.2005 tarihli mali tablosunda yer alan; borç-alacak ve yükümlülükleri ile kay›t ve
müstenidatlar›n› yeterli süre içinde tam olarak inceledi¤ini, hisse al›m bedelini buna göre belirledi¤ini ve bu kay›tlar› görerek ve kabul ederek
Protokol'ü imzalad›¤›n› beyan etmifltir. Protokol'ün yap›ld›¤› tarihe kadarki döneme iliflkin olan, bu döneme ait do¤abilecek vergi, SSK borcu
vb. hukuki ve mali yükümlülüklerin sorumlulu¤u fiirketimize aittir. Protokol'e konu hisselerin devir tarihine kadar, 31.10.2005 tarihli mali
tablonun parasal kalemlerindeki farkl›l›klar tespit edilecek, farkl›l›k toplam›n›n 250.000 YTL'den daha az olmas› halinde, taraflar›n Protokol'e
konu hak, borç ve yükümlülüklerini ve/veya Protokol'ün geçerlili¤ini etkilemeyecektir. Fark 250.000 YTL den fazla olursa, taraflar bu fark›
karfl› tarafa ödemekle yükümlüdür.

01.07.2005

5) Geçifl döneminde Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin yönetimi, Protokol'e konu hisse devir ifllemi kesinleflip bitirilinceye kadar geçerli
olmak üzere biri Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'yi temsil eden üyelerden, di¤eri de al›c›y› temsil eden üyeden oluflacak iki kiflinin müflterek imzas›yla
sa¤lanacakt›r.

USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD

ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.

GARANT‹ BAN. MAÇKA KUR.
KOÇBANK MERKEZ
GARANT‹ BAN. MAÇKA KUR.
KOÇBANK MERKEZ
KOÇBANK MERKEZ
GARANT‹ BAN. MAÇKA KUR.
YKB ‹ÇMELER
OYAK BANK MERKEZ
KOÇBANK BAHRA‹N
F‹NANSBANK MERKEZ
KOÇBANK BAHRA‹N

GENEL KRD.SÖZ.
GENEL KRD.SÖZ..
GENEL KRD.SÖZ.
GENEL KRD.SÖZ.
GENEL KRD.SÖZ.
GENEL KRD.SÖZ.
GENEL KRD.SÖZ.
EXIM KRED‹S‹D‹R
‹fiLETME KRED‹S‹
‹HR.TAAH. KRD.
GENEL KRD.SÖZ.

EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO

ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.
ENKA ‹Nfi.

TEB GAYRETTEPE
GARANT‹ BAN. MAÇKA KUR.
HSBC KURUMSAL
HSBC KURUMSAL
HSBC KURUMSAL
TEB BAHRA‹N
GARANT‹ BNK MALTA
YKB BAHRA‹N
YKB BAHRA‹N

GENEL KRD.SÖZ.
‹HR.TAAH.KRD.
‹HR.TAAH.KRD.
GENEL KRD.SÖZ.
‹fiLETME KRED‹S‹
GENEL KRD.SÖZ.
GENEL KRD.SÖZ.
GENEL KRD.SÖZ
GENEL KRD.SÖZ

PARA
B‹R‹M‹

6) En geç 30.06.2006 tarihine kadar taraflardan birinin kusuru olmaks›z›n SPK ve di¤er gerekli izinlerin al›namamas› veya baflkaca resmi
ifllemler nedeniyle Protokol ifa edilemez ve hisse devir ifllemi dahil tüm ifllemler bitirilemezse, Protokol ayr›ca bir hüküm istihsaline veya ihbarda
bulunulmas›na hacet kalmaks›z›n, kendili¤inden hükümsüz hale gelecektir.
23.09.2003
15.02.2005
25.03.2005

27.01.2006
fiirketimizin ifltiraklerinden Adapazar› Elektrik Üretim Limited fiirketi, Gebze Elektrik Üretim Limited fiirketi ve ‹zmir Elektrik Üretim Limited
fiirketleri'nin sahip oldu¤u do¤algaz santrallar›n›n, do¤algaz kesintisi nedeniyle üretiminin durdu¤u yönünde bas›nda ç›kan haberler gerçe¤i
yans›tmamaktad›r.

27.10.2005

02.02.2006
fiirketimiz, Tacikistan Duflanbe'de flube kurulmas›na ve Kenan fiahin'in iki sene süre ile flube müdürü olarak atanmas›na karar vermifltir.
14.02.2006
Yaz›m›z ekinde sunulan 31.12.2005 dönemine ait, 217 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i hükümleri çerçevesinde senelere sari inflaat ve onarma
iflleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere haz›rlanan gelir tablomuz ve bilançomuz 14 fiubat 2006 tarihinde ‹stanbul Defterdarl›¤› D›fl Ticaret
Vergi Dairesi'ne geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmufltur.

25.04.2006
02.06.2006

KELEBEK MOB‹LYA ve SANAY‹ T‹CARET A.fi.'nin kefalet listesine ilave olarak afla¤›da banka ad› ve tutar› yaz›l› Teminat Mektuplar› verilmifltir.
BANKA
Akbank D.Kurumsal fib.
Ziraat Bankas› ‹st.fib.
Vak›flar Bostanc› fib.
Tem.Mek.Top:

TEM.MEKTUPLARI TUTARI
2.937,66 YTL
8.890,88 YTL
4.136,15 YTL
15.964,69 YTL

18.01.2006
17.01.2006 tarihinde yap›lan özel durum aç›klamas›nda Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin hisse devriyle ilgili olarak imzalanan
Protokol'e iliflkin olarak yat›r›mc›lar›n karar›n› etkileyebilece¤i düflünülen hususlar afla¤›da sunulmufltur.
1) Bahse konu Protokol'ün imzaland›¤› tarihten sonra Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. 11.792.000 YTL'yi sermaye avans› olarak ödeyece¤ini belirtmifl
ve bu maddeye istinaden fiirketimiz taraf›ndan 05.01.2006 tarihinde ödeme gerçeklefltirilmifltir.
2) Di¤er hissedarlar›n kullanmad›klar› rüçhan haklar›ndan kaynaklanan sermaye art›r›m›na kat›l›m borcunu da, di¤er hissedarlar›n rüçhan
haklar›n› kullanma sürelerinin bitimini takip eden üç gün içinde Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. ödeyecektir.
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3) Taraflarca imzalanan Protokol'e göre al›c›n›n Protokol'ün imzalanmas›n› takip eden 3 iflgünü içinde Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. ile eflzamanl›
olarak Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'ne 6.000.000 YTL yat›rmas› belirtilmifl ve bu maddeye istinaden al›c› taraf›ndan 05.01.2006
tarihinde ödeme gerçeklefltirilmifltir.

17.02.2006
Kad›mezar› mevkii, Yaprac›k Köyü Etimesgut ANKARA'daki tafl›nmazlar›m›z›n ‹lhami Aktürk'e 2.330.250 YTL'ye sat›lmas›na, gerekli ifllemlerinin
yap›lmas› için Fulya Ademo¤lu'nun yetkili k›l›nmas›na, söz konusu sat›fltan elde edilen gayrimenkul sat›fl kâr›n›n, Kurumlar Vergisi Kanunu
8’inci maddesi 12’nci f›kras›na göre 2006 y›l› içerisinde sermayeye ilave edilmesine, karar verilmifltir.
24.03.2006
fiirketimizin Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'ye ait olan hisselerinin devriyle ilgili olarak al›c›yla imzalanan Protokol'de, hisselerin sat›fl›nda
ça¤r› muafiyeti için yasal prosedürün yerine getirilece¤i ve buna ra¤men ça¤r› yükümlülü¤ü do¤acak olursa ça¤r› giderlerinin al›c› ve sat›c›
aras›nda eflit olarak paylafl›laca¤› hükme ba¤lanm›flt›r.
fiirketimiz taraf›ndan Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'ye ait hisselerin devri gerçekleflti¤inde do¤abilecek sat›fl zarar›, hisse devir
iflleminden sonra ç›kacak olan ilk konsolide mali tablolar›m›za yans›t›lacakt›r. Bu tutar›n mali tablolar›m›za önemli bir etkisi beklenmemektedir.
30.03.2006
fiirketimizin 2005 y›l›na ait faaliyetleri ve afla¤›daki gündem maddelerini görüflmek üzere Adi ve ‹mtiyazl› Pay Sahipleri Ola¤an Genel Kurul
Toplant›s›'n›n 21.04.2006 Tarihinde Cuma günü saat 15:00'de Enka III. Binas› Balmumcu - Befliktafl / ‹STANBUL adresinde yap›lmas›na karar
verdiler.
12345678-

Genel Kurul Baflkanl›k Divan›'n›n seçimi,
Baflkanl›k Divan›'na Genel Kurul Toplant› Tutana¤›’n› imzalama yetkisinin verilmesi,
2005 y›l› Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplar›n›n okunmas› ve görüflülmesi,
Ba¤›ms›z Denetçi Raporu’nun okunmas› ve görüflülmesi,
2005 y›l› içinde yap›lan ba¤›fllar›n ortaklar›n bilgisine sunulmas›,
2005 y›l› Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplar›n›n onaylanmas›, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler’in ibras›,
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,
Denetçiler’in seçimi,
Faaliyet Raporu 2006
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91011121314-

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçiler’in ücretlerinin tespiti,
2005 y›l› bilanço kâr›n›n da¤›t›m› hakk›nda karar al›nmas›,
Kâr da¤›t›m politikas›n›n görüflülmesi,
Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluflu seçiminin onaylanmas›
Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334’ncü ve 335’inci maddelerinde yaz›l› ifllemlerin ifas›nda gerekli iznin verilmesi,
Dilek ve temenniler.

21.04.2006
fiirketimiz Yönetim Kurulu 20.04.2006 tarihinde saat 15:00'de yap›lan 2005 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda, 2005 y›l› kâr da¤›t›m›n›n
24 May›s 2006 tarihinden itibaren, beher hisseye nakit olarak brüt %10, hisse senedi olarak %3,33 oran›nda yap›lmas›na karar vermifltir.
AD‹ H‹SSE SENETLER‹NE DA⁄ITILICAK 2005 YILI TEMETTÜ TABLOSU
NAK‹T OLARAK DA⁄ITILACAK

03.04.2006
fiirketimiz Yönetim Kurulu 31.03.2006 tarihinde toplanarak; Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müflavirlik A.fi. taraf›ndan tanzim edilen ve
fiirketimiz Denetim Komitesi taraf›ndan Yönetim Kurulu'muza sunulan 31.12.2005 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasas› Kurulu Seri: XI,
No: 25 say›l› tebli¤ine alternatif olarak düzenlenen konsolide mali tablolar›n kabulüne; Sermaye Piyasas› Kurulu ve ‹stanbul Menkul K›ymetler
Borsas›'na gönderilmesine oy birli¤iyle karar vermifllerdir.

TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)

TUTARI (YTL)
BRÜT

Bahse konu konsolide mali tablolar ve bunlara iliflkin aç›klay›c› notlar ‹nternet sitemiz www.enka.com adresinde yat›r›mc›lar›n bilgisine
sunulmufltur.
07.04.2006
fiirketimiz Uluslararas› Muhasebe Standartlar›'na göre haz›rlanm›fl 31.12.2005 hesap dönemine ait denetlenmifl konsolide mali tablolar› ve
bunlara iliflkin aç›klay›c› notlar› tamamlanm›fl olup ‹nternet sitemiz www.enka.com adresinde yat›r›mc›lar›n bilgisine sunulmufltur.
13.04.2006
Daha önce 05.01.2006 tarihli özel durum aç›klamam›zda, ifltiraklerimizden Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin Özb›y›k ve Göknar
ailelerine sat›fl› ile ilgili Protokol'ün imzaland›¤› duyurulmufltur. An›lan Protokol hükümleri gere¤ince, Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin
8.400.000 YTL'den 26.000.000 YTL'ye ç›kart›lacak sermaye art›r›m›nda, mevcut ortaklar›n kulland›klar› rüçhan haklar›n›n flirketimiz taraf›ndan
taahhüt edilerek al›c›ya bedelsiz olarak devredilmesi öngörülmüfltür.
Yönetim Kurulu'muzun 13.04.2006 tarihli ve 661 say›l› toplant›s›nda, ‹fltiraklerimizden Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermaye
art›r›m›nda Enka grubu d›fl›ndaki di¤er hissedarlar›n kullanmad›klar› rüçhan haklar›ndan kalan paylardan, Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret
A.fi. taraf›ndan üç gün süreyle ‹MKB birincil piyasada halka arz edilmesi sonucunda sat›lmay›p kalan paylar›n borsada oluflacak ortalama birim
fiyattan sat›n al›nmas›na, bu yolla temin edilen Kelebek Mobilya ve Sanayi Ticaret A.fi. hisselerinin de, sahip olunan di¤er hisselerle beraber
05.01.2006 tarihli Protokol'de belirtilen esaslar dahilinde al›c›ya devredilmesine, oy birli¤iyle karar verilmifltir.
17.04.2006
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Sermaye Piyasas›nda Ba¤›ms›z Denetim Hakk›nda Tebli¤'i gere¤ince fiirketimizin Denetim Komitesi'nce önerilen
Güney Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi.'nin 2006 y›l› için ba¤›ms›z denetleme kuruluflu olarak bir y›ll›k süre ile seçilmesine ve konunun
Genel Kurul'un onay›na sunulmas›na oy birli¤iyle karar verilmifltir.
20.04.2006
fiirketimiz Yönetim Kurulu 20.04.2006 tarihinde toplanarak, beher hisseye nakit olarak brüt %10, hisse senedi olarak %3,33 oran›nda kâr
da¤›t›m› yap›lmas›n›n ve bu da¤›t›m›n 24 May›s 2006 tarihinde bafllat›lmas›n›n 21 Nisan 2006 tarihli Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda teklif
edilmesine karar vermifllerdir.
AD‹ H‹SSE SENETLER‹NE DA⁄ITILICAK 2005 YILI TEMETTÜ TABLOSU
NAK‹T OLARAK DA⁄ITILACAK

TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)
BRÜT
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24 May›s 2006
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26.04.2006
Daha önce 13.04.2006 tarihli özel durum aç›klamam›zda, ifltiraklerimizden Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'nin sermaye art›r›m›nda
Enka Grubu d›fl›ndaki di¤er hissedarlar›n kullanmad›klar› rüçhan haklar›ndan kalan paylardan, Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi. taraf›ndan
üç gün süreyle ‹MKB birincil piyasada halka arz edilmesi sonucunda sat›lmay›p kalan paylar›n borsada oluflacak ortalama birim fiyattan sat›n
al›naca¤› hususu duyurulmufltur.
Yönetim Kurulu'muz bugün itibar›yla metni afla¤›da sunulan flekli ile olmak üzere bir taahhütnamenin düzenlenerek Kelebek Mobilya Sanayi
ve Ticaret A.fi.'ye verilmesini kararlaflt›rm›flt›r;
“Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi'nin 26.04.2006 tarihli Yönetim Kurulu Karar› ile art›r›lmas› kararlaflt›r›lan sermayesine
tekabül eden paylar›n, varsa rüçhan haklar› kullan›ld›ktan ve halka arz edildikten sonra, tam ve nakden ödemek suretiyle taahhüt edilmeyen
k›sm›n› Sermaye Piyasas› Kurulu'nca halka arz için saptanan sürenin bitimini takip eden 3 gün içinde, Borsadaki halka arz süresinin sonundaki
3 ifllem gününde Borsa birinci el pazar›nda gerçekleflen günlük a¤›rl›kl› ortalama fiyatlar›n aritmetik ortalamas›n›n üzerinden sat›n al›nmas›n›n
taahhüt edilmesine oy birli¤iyle karar verilmifltir.”
26.04.2006
21 Nisan 2006 tarihinde yap›lan 2005 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› kararlar› dikkate al›narak Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi'nin
sermayesinin 300.000.000 (Üçyüzmilyon Yeni Türk Liras›)'ndan 600.000.000 (Alt›yüzmilyon Yeni Türk Liras›)'na ç›kar›lmas›na, art›r›lacak
300.000.000 (Üçyüzmilyon Yeni Türk Liras›)'n›n,
154.884.072,37 YTL'lik k›sm›n›n 2005 y›l› kâr da¤›t›m›ndan sonra kalan fevkalade ihtiyatlar›ndan,
21.688.958,91YTL'lik k›sm›n›n enflasyondan kaynaklanan sermaye olumlu farklar›ndan,
32.256.897,13 YTL'lik k›sm›n›n enflasyondan kaynaklanan yasal yedek farklar›ndan,
38.155.317,16 YTL'lik k›sm›n›n 2004 y›l›ndan devreden fevkalade ihtiyatlardan,
43.014.754,43 YTL'lik k›sm›n›n geçmifl y›l kârlar›ndan,
10.000.000,00 YTL'lik k›sm›n›n da Genel Kurul Karar› gere¤ince da¤›t›lmas›na karar verilen 1’inci temettünün sermayeye ilave edilecek
k›sm›ndan karfl›lanmas›na ve;
Kayda al›nma belgesi al›nmas› için Sermaye Piyasas› Kurulu'na müracaat edilmesine oy birli¤iyle karar verilmifltir.

24 May›s 2006
28.04.2006
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. Moskova'n›n Tverskaya Zastava Meydan›'n›n alt›nda infla edilecek olan 205 milyon ABD Dolar› bedelli al›flverifl
merkezinin inflas› için iflveren A.I. Investments ile 3 y›l sürecek proje için niyet mektubu imzalanm›fl olup kontrat için görüflmeler devam
etmektedir.
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02.05.2006
fiirketimiz Yönetim Kurulu; Dünya Bankas›'na ba¤l› bir kurulufl olan International Finance Corporation (“IFC”) ile Ramenka Ltd. aras›nda
imzalanacak olan ve miktar› azami 40.000.000 ABD Dolar› olan Dördüncü Kredi Anlaflmas› (Fourth Loan Agreement) koflullar› uyar›nca IFC,
Ramenka Ltd., Migros Türk T.A.fi. ile fiirketimiz aras›nda, yat›r›m numaras› 21844 olan Dördüncü Kredi Garantisi Sözleflmesi (Fourth Loan
Guarantee Agreement) ile Tadil Edilmifl Hisse Al›koyma Sözleflmesinin (Amended and Restated Share Retention Agreement) akdedilmesine;
fiirketimiz yetkilileri Sn.Haluk GERÇEK ve Sn.Fikret GÜLER'in yukar›da 1’inci maddede öngörülen Sözleflmeler ile iflbu karar›n uygulanmas›
için gerekli her türlü muameleyi, evrak ve sair belgeyi fiirket ad›na müflterek imzalar›yla imzalama hususunda yetkilendirilmelerine oybirli¤i
ile karar vermifl olup bahse konu sözleflmeler flirketimiz yetkilileri taraf›ndan imzalanm›flt›r.
15.05.2006
Yaz›m›z ekinde sunulan 31.03.2006 dönemine ait, 217 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i hükümleri çerçevesinde senelere sari inflaat ve onarma
iflleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere haz›rlanan gelir tablomuz ve bilançomuz 15 May›s 2006 tarihinde ‹stanbul Defterdarl›¤› D›fl Ticaret
Vergi Dairesi'ne geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmufltur.
23.05.2006
fiirketimizin 800.000.000 YTL kay›tl› sermaye tavan› içinde sermayesini, 300.000.000 YTL'den 600.000.000 YTL'ye art›rmas› nedeniyle ihraç
edilen paylar Sermaye Piyasas› Kurulu'nca 22.05.2006 tarih ve 43/634 say› ile kayda al›nm›flt›r. Sermaye art›fl›m›z ve temettü ödememiz
24.05.2006 tarihinde gerçekleflecektir.
23.05.2006
21 Nisan 2006 tarihinde yap›lan 2005 y›l› Ola¤an Genel Kurul Toplant›s› kararlar› dikkate al›narak Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi'nin
sermayesinin 300.000.000 (Üçyüzmilyon Yeni Türk Liras›)'ndan 600.000.000 (Alt›yüzmilyon Yeni Türk Liras›)'na ç›kar›lmas›na, art›r›lacak
300.000.000 (Üçyüzmilyon Yeni Türk Liras›)'n›n,
226.886.216 YTL'lik k›sm›n›n 2005 y›l› kâr da¤›t›m›ndan sonra kalan fevkalade ihtiyatlar›ndan,
36.243.817 YTL'lik k›sm›n›n 2004 y›l›ndan devreden fevkalade ihtiyatlardan,
26.869.967 YTL'lik k›sm›n›n geçmifl y›l kârlar›ndan,
10.000.000 YTL'lik k›sm›n›n da Genel Kurul Karar› gere¤ince da¤›t›lmas›na karar verilen 1’inci temettünün sermayeye ilave edilecek k›sm›ndan
karfl›lanmas›na ve kayda al›nma belgesi al›nmas› için Sermaye Piyasas› Kurulu'na müracaat edilmesine oy birli¤iyle karar verilmifltir.
24.05.2006
Romanya'da üstlenmifl oldu¤umuz Transilvanya Otoyol Projesi'nde iflveren idarenin ifle ay›rd›¤› bütçenin kesinleflmemesi nedeniyle ortakl›¤›m›z
taraf›ndan 01.07.2005 tarihinde inflaat faaliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesine karar verilmiflti. Yap›lan görüflmeler neticesinde iflveren
idare ile her konuda mutabakat sa¤lanm›fl olup faaliyetlerimizin devam›na karar verilmifltir.
25.05.2006
fiirketimiz Yönetim Kurulu 25.05.2006 tarihinde toplanarak; D›fl Muhasebe ve Mali Kontrol Departman›m›z taraf›ndan tanzim edilen ve
fiirketimiz Denetim Komitesi taraf›ndan Yönetim Kurulu'muza sunulan 31.03.2006 ara hesap dönemine ait, SPK XI-25 no.lu ''Sermaye
Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›'' tebli¤inin alternatif olarak izin vermifl oldu¤u Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na göre
düzenlenen konsolide mali tablolar›n kabulüne; Sermaye Piyasas› Kurulu ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'na gönderilmesine oy birli¤iyle
karar vermifllerdir.
30.05.2006
fiirketimiz Uluslararas› Muhasebe Standartlar›'na göre haz›rlanm›fl 31.03.2006 hesap dönemine ait denetlenmemifl konsolide mali tablolar›
ve bunlara iliflkin aç›klay›c› notlar› tamamlanm›fl olup ‹nternet sitemiz www.enka.com adresinde yat›r›mc›lar›n bilgisine sunulmufltur.
22.06.2006
22.06.2006 tarihinde bas›nda ç›kan haberde, fiirketimizin ‹zmir'de kurdu¤u termik santral›n üretim faaliyetinin devam› konusundaki Bakanlar
Kurulu Prensip Karar›'n›n yürütmesinin Dan›fltay taraf›ndan durduruldu¤una iliflkin bilgilere yer verildi¤i gerekçesiyle habere iliflkin aç›klamada
bulunmam›z talep edilmifltir. Davada taraf olmad›¤›m›z için taraf›m›za herhangi bir tebligatta bulunulmam›fl olup, yürütmenin durdurulmas›na
iliflkin bahsi geçen haber d›fl›nda herhangi bir bilgimiz yoktur.
28.06.2006
Daha önce yapt›¤›m›z özel durum aç›klamalar›nda belirtilen süreç ve kamuya aç›klanan Protokol çerçevesinde, flirketimizin toplam aktiflerinin
%0,2'lik k›sm›n› oluflturan Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi.'de sahip oldu¤umuz %67 oran›ndaki paylar›m›z Özb›y›k ve Göknar ailelerine
devredilmifltir.
06.07.2006
30.06.2006 tarihinde Referans Gazetesi'nde ç›kan haberde Enka'n›n üç Yap-‹fllet modelli santral›n›n Dan›fltay'da aç›lan davalar sonucu kapanma
tehlikesi bulundu¤una iliflkin bilgilere yer verildi¤i gerekçesiyle, Sermaye Piyasas› Kurulu'nca habere iliflkin aç›klamada bulunmam›z talep
edilmifltir. Konu ile ilgili olarak söz konusu santrallar›m›z faaliyette olup, 01.07.2006 tarih ve 5539 say›l› “Yap-‹fllet Modeli ile Elektrik Enerjisi
Üretim Tesislerinin Kurulmas› ve ‹flletilmesi ile Enerji Sat›fl›n›n Düzenlenmesi Hakk›nda Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas›na ‹liflkin Kanun” Türkiye
Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmifltir.
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06.07.2006
Kad›mezar› mevkii, Yaprac›k Köyü Etimesgut ANKARA'daki 5 ada, 2 parsel, 2.127 m2, 5705 yevmiye 12 cilt ve 1595 sayfa no.lu tafl›nmaz
ile 5 ada, 1 parsel, 17.807 m2, 5046 yevmiye 12 cilt ve 1593 sayfa no.lu tafl›nmaz›m›z›n ‹lhami Aktürk'e 2.535.589 YTL'ye sat›lmas›na, gerekli
ifllemlerinin yap›lmas› için Fulya Ademo¤lu'nun yetkili k›l›nmas›na, söz konusu sat›fltan elde edilen gayrimenkul sat›fl kâr›n›n, Kurumlar Vergisi
Kanunu 8’inci maddesi 12’nci f›kras›na göre 2006 y›l› içerisinde sermayeye ilave edilmesine karar verilmifltir.
11.07.2006
fiirketimiz Ukrayna'n›n Donetsk flehrinde, iflvereni Stadion Shakhtar Limited Liability Company olan befl y›ld›zl›, 50.000 seyirci kapasiteli, FC
Shakhtar Futbol Stadyumu dizayn ve inflaat ifllerini üstlenmifltir. Toplam kontrat tutar› 185 milyon ABD Dolar› olan proje iki y›lda tamamlanacakt›r.
18.07.2006
Bas›nda Ramenka'n›n sat›fl› ile ilgili olarak ç›kan haber gerçe¤i yans›tmamaktad›r.
04.08.2006
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun 03.08.2006 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1467-14011 say›l› fiirketimize hitaben göndermifl oldu¤u yaz›da fiirketimizin
Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi. (Kelebek Mobilya)'n›n sermayesinin %67'sine tekabül eden paylar›, Özb›y›k ve Göknar Aileleri (Al›c›lar)'ne
devretmesi nedeniyle ortaya ç›kan ça¤r›da bulunma yükümlülü¤ünden muafiyet talebinin incelenmesi s›ras›nda, fiirketimizin an›lan pay devri
öncesi iliflkili flirket ve flah›slar›n Kelebek Mobilya sermayesinde sahip oldu¤u paylar ile ‹MKB'den yapt›¤›m›z al›mlarla Kelebek Mobilya'da sahip
oldu¤umuz pay oran›n› %63,08'den %67'ye yükseltti¤imiz ve bu konuda özel durum aç›klamas›nda bulunmad›¤›m›zdan hareketle bu konu
hakk›nda özel durum aç›klamas› yapmam›z talep edilmifltir.
1) fiirketimiz, Al›c›lar ile yapt›¤› bütün görüflmelerini fiirketimizin elinde bulunan %63,08'lik hisse ile fiirketimiz ile iliflkili flirket ve flah›slar›n
(Tara Holding A.fi., fiar›k Tara, Enka Spor E¤itim Sosyal Yard›m Vakf› ve Ali Gülçelik) elinde bulunan %3,61'lik hisselerin devredilece¤i üzerine
gerçeklefltirmifltir.
2) Yukar›daki maddeye ek olarak, ilgili flirket ve flah›slarla yap›lan görüflmelere istinaden al›mlar 09.06.2006 tarihinde o günün kapan›fl fiyat›
olan 1,41 YTL'den gerçekleflmifltir.
3) Al›c›lar ile yap›lan görüflmeler gere¤i hisselerin %67'ye ulaflmas› için gereken 80.314 adet hisse de ‹MKB'den 27.06.2006 tarihinde yap›lan
al›mla gerçekleflmifltir. Bu al›m günün piyasa fiyat› olan 1,08 YTL fiyattan olup 86.739,12 YTL tutmufltur.
fiirketimizin, ilgili flah›s ve flirketler ile ‹MKB'den yapt›¤› al›m ifllemlerinin detay› Ek: 1'de sunulmufltur.
(EK: 1)
KELEBEK MOB‹YA SANAY‹ ve T‹CARET A.fi. H‹SSE SENETLER‹YLE ‹LG‹L‹ ‹fiLEMLERE ‹L‹fiK‹N B‹LG‹
09.06.2006 ile 27.06.2006 tarihleri aras›nda Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.fi. hisse senetleri ile ilgili olarak 1,08 - 1,41 fiyat aral›¤›nda
1.019.446,77 adet al›fl ifllemi ortakl›¤›m›zca gerçeklefltirilmifltir. ‹fllemlerin detaylar›na iliflkin bilgiler afla¤›daki tabloda verilmektedir.
Ad› Soyad›(*) :
Unvan›

: ENKA ‹NfiAAT VE SANAY‹ A.fi.

‹mza

:

‹fllem Tarihi

09.06.2006
09.06.2006
09.06.2006
09.06.2006
27.06.2006

‹fllemin Niteli¤i
Al›m
Sat›m
X
X
X
X
X

‹flleme Konu Hisse
Senetlerinin
Nominal Tutar›
YTL
255.384,99
253.231,68
203.393,70
227.122,40
80.314,00

‹fllem Fiyat›
YTL/ Adet

‹fllem Tutar›
YTL

1,41
1,41
1,41
1,41
1,08

360.092,84
357.056,67
286.785,12
320.242,58
86.739,12

‹fllem Sonras›
‹fllem Sonras› Sahip
Sahip Olunan Olunan Hisse Senetlerinin
Hisse Senetlerinin
fiirket Sermayesi
Nominal Tutar›
‹çindeki Pay›
YTL
(%)
16.655.939,05
16.909.170,73
17.112.564,43
17.339.686,83
17.420.000,83

64,06
65,04
65,82
66,69
67,00

(*) Tüzel kifli ortakl›klarda ticaret unvan› ve temsil eden kiflinin ad›-soyad›
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08.08.2006
Kurulacak olan, 50.000 YTL sermayeli, Bekirli Enerji Üretim A.fi.'ne %88,90 oran›nda ortak olunmas›na, ortakl›k taahhüdümüzün mezkur
flirket esas mukavelesi hükümleri gere¤ince ödenmesine oy birli¤iyle karar verilmifltir.
14.08.2006
Yaz›m›z ekinde sunulan 30.06.2006 dönemine ait, 217 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i hükümleri çerçevesinde senelere sari inflaat ve onarma
iflleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere haz›rlanan gelir tablomuz ve bilançomuz 14 A¤ustos 2006 tarihinde ‹stanbul Defterdarl›¤› D›fl Ticaret
Vergi Dairesi'ne geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmufltur.
01.09.2006
fiirketimiz Yönetim Kurulu 01.09.2006 tarihinde toplanarak; Güney Serbest Muhasebecilik Mali Müflavirlik A.fi. taraf›ndan tanzim edilen ve
fiirketimiz Denetim Komitesi taraf›ndan Yönetim Kurulu'muza sunulan 30.06.2006 ara hesap dönemine ait, SPK XI-25 no.lu Sermaye
Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar› Tebli¤i'nin alternatif olarak izin vermifl oldu¤u Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na göre
düzenlenen konsolide mali tablolar›n kabulüne; Sermaye Piyasas› Kurulu ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'na gönderilmesine oy birli¤iyle
karar vermifllerdir.
01.09.2006
fiirketimiz Uluslararas› Muhasebe Standartlar›'na göre haz›rlanm›fl 30.06.2006 hesap dönemine ait denetlenmemifl konsolide mali tablolar›
ve bunlara iliflkin aç›klay›c› notlar› tamamlanm›fl olup ‹nternet sitemiz www.enka.com adresinde yat›r›mc›lar›n bilgisine sunulmufltur.
27.09.2006
WestLB AG, Düsseldorf, Almanya taraf›ndan, Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi.'nin ‹stanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi’nde bulunan
flubesine (Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi. ‹stanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölge fiubesi) kulland›r›lacak olan, 5.907.500 Euro tutar›ndaki
uzun vadeli krediyle ilgili olarak garantör olunmas›na ve garanti mektuplar›n› imzalamaya Say›n Haluk Gerçek ve Say›n Fikret Güler'in yetkili
k›l›nmas›na oy birli¤iyle karar verilmifltir.
06.10.2006
fiirketimiz Bechtel International flirketi ile %50-%50 ortak olarak iflvereni Arnavutluk Ulaflt›rma, Telekomünikasyon ve Kamu ‹flleri ‹daresi olan
Rreshen Kalimash Otoyolu Projesi'ne iliflkin sözleflme imzalam›flt›r.
57 kilometre uzunlu¤undaki otoyol projesinin kontrat büyüklü¤ü 418 milyon Euro olup, proje 32 ayda tamamlanacakt›r.
20.10.2006
Societe Generale Paris, Fransa taraf›ndan, Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat A.fi.'ye kulland›r›lacak olan, 8.115.275,61 Euro tutar›ndaki uzun
vadeli krediyle ilgili olarak garantör olunmas›na ve garanti mektuplar›n› imzalamaya Say›n Haluk Gerçek ve Say›n Fikret Güler'in yetkili k›l›nmas›na
oy çoklu¤uyla karar verilmifltir.
26.10.2006
fiirketimizin gayri nakdi kredi ihtiyaçlar›nda kullan›lmak üzere fiirketimiz ile Bayerishe Hypo- und Vereinsbank AG aras›nda 175 milyon Euro
tutar›nda kredi anlaflmas›n›n imzalanmas›na ve bu anlaflma ile ilgili tüm belgeleri imzalamaya Haluk Gerçek ve Fikret Güler'in yetkili k›l›nmas›na
oy çoklu¤uyla karar verilmifltir.
02.11.2006
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., Türkiye Elektrik Da¤›t›m A.fi.'ye ait olan Baflkent Elektrik Da¤›t›m A.fi., Sakarya Elektrik Da¤›t›m A.fi. ve ‹stanbul
‹li Anadolu Yakas› Elektrik Da¤›t›m A.fi.'nin özellefltirme ihalelerinde ön yeterlilik kazanarak ihalelere girmeye hak kazanm›flt›r.
07.11.2006
Ortaklar›m›zdan Say›n fiar›k Tara, fiirketimiz hisse senetlerinden nominal 737.500,00 YTL tutar›ndaki pay›n› Yönetim Kurulu Baflkan›m›z Say›n
Sinan Tara'ya ve ayn› miktar nominal 737.500,00 YTL tutar›ndaki pay›n› da Say›n Leyla Tara Suyabatmaz'a ba¤›fl yoluyla devretmifltir.
13.11.2006
Yaz›m›z ekinde sunulan 30.09.2006 dönemine ait, 217 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebli¤i hükümleri çerçevesinde senelere sari inflaat ve onarma
iflleriyle ilgili kazançlar hariç olmak üzere haz›rlanan gelir tablomuz 13 Kas›m 2006 tarihinde ‹stanbul Defterdarl›¤› D›fl Ticaret Vergi Dairesi'ne
geçici vergi beyannamesi ekinde sunulmufltur.
24.11.2006
fiirketimiz Yönetim Kurulu 24.11.2006 tarihinde toplanarak; fiirket Yönetimi taraf›ndan tanzim edilen ve fiirketimiz Denetim Komitesi taraf›ndan
Yönetim Kurulu'muza sunulan 30.09.2006 ara hesap dönemine ait, SPK XI-25 no.lu Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar› Tebli¤i'ne
alternatif olarak sunulan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS) uyar›nca haz›rlanan konsolide mali tablolar›n kabulüne; Sermaye
Piyasas› Kurulu ve ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›'na gönderilmesine oy birli¤iyle karar vermifllerdir.
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27.11.2006
fiirketimiz Uluslararas› Muhasebe Standartlar›'na göre haz›rlanm›fl 30.09.2006 hesap dönemine ait denetlenmemifl konsolide mali tablolar›
ve bunlara iliflkin aç›klay›c› notlar› tamamlanm›fl olup ‹nternet sitemiz www.enka.com adresinde yat›r›mc›lar›n bilgisine sunulmufltur.
05.12.2006
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. enerji konusunda Türkiye'de, ‹talyan Enel flirketiyle, öncelikle Ocak ay›nda gerçeklefltirilecek üç elektrik da¤›t›m
ihalesi olmak üzere, üretim ve sat›fl konular›nda da iflbirli¤i yapmak üzere anlaflm›flt›r.
08.12.2006
fiirketimiz, Arnavutluk Tiran'da flube kurulmas›na karar vermifltir.

10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i:
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin ‹nternet adresi www.enka.com'dur ve bu sitede Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm 1.11.5. maddesinde say›lan bilgilerin tamam› bulunmakta ve periyodik olarak güncellenmektedir.
11. Gerçek Kifli Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›:
31.12.2006 tarihi itibar›yla gerçek kifli nihai hakim pay sahiplerinin listesi afla¤›dad›r:
Hissedar
Tara Holding A.fi.
fiar›k Tara
Sinan Tara
Vildan Gülçelik
Sevda Gülçelik
Enka Spor E¤itim ve Sosyal Yard›m Vakf›
Alternatif Aksesuar San. ve Tic. Ltd. fiti.
Ayfle Verda Gülçelik
Ali Gülçelik
Bilgi Gülçelik
Nurdan Gülçelik
Selim Gülçelik
Halka aç›k ve di¤er
Toplam

Gerçek
Ortakl›k

Gerçek
Kifli Nihai
Pay Oran›

%47,44
%1,66
-

%33,20
%15,90

%7,97
%6,70
%6,14
%4,37
%0,66
%4,92
%4,35
%1,55
%1,55

%7,97
%6,70
%5,02
%4,92
%4,35
%1,55
%1,55

%12,70
%100,00

%18,84
%100,00

Aç›klama

(Tara Holding'in %66,49'u + %1,66)
(Tara Holding'in %33,51'i)

(Alternatif Aksesuar'›n %99,90'› + %0,66)

(Halka aç›k %12,70 + Enka Vakf›)

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›:
fiirket Çal›flanlar›:
1. Yönetim Kurulu Baflkan›: Sinan Tara
2. Yönetim Kurulu Üyeleri: Haluk Gerçek (Baflkan Vekilli ve Genel Müdür), Alp Do¤uo¤lu, Öcal Özp›nar, Fikret Güler,
M.Gökhan Sa¤naklar, U¤ur Koyuno¤lu, Burak Özdo¤an ve C. fian Gürdamar
3. Genel Müdür Yard›mc›lar›: Ahmet Atay, Ali Sinan Bora, Alparslan Tansu¤, Burak Erkasar, Fehmi Bayramo¤lu, Gürsel
Y›lmaz, Hüseyin Çal›n, ‹brahim Karaa¤aç, Kerem Kufli, Mehmet Sera ‹nce, Mehmet Gözen, Mustafa Geçek, Nurdan
Gülçelik, Özger ‹nal, Sadi Ünal Nakipler, Salim O¤uz K›rkgöz, Sezgin O¤ul, Sinan Soydan, Tamer Perk, Tayfun Tanlak
ve Zafer Gür.
Hizmet Al›nan Di¤er Kifli ve Kurulufllar:
Hizmet al›nan di¤er kifli ve kurulufllar aras›nda Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin denetimini gerçeklefltiren denetim flirketi,
hukuksal dan›flmanl›k hizmeti veren hukuk firmalar› ile ba¤›ms›z çal›flan avukatlar ve flirketimizin faaliyetleri s›ras›nda
kredi iliflkisi içinde bulunulan bankalar say›labilir. Al›nan bu hizmetler esnas›nda flirketimize ait elde edilen bilgilerin bu
kurumlar›n çal›flanlar› taraf›ndan içeriden ö¤renenlerin ticareti yönünde kullanmamalar› yönünde etik ve gizlilik kurallar›na
riayet edildi¤i konusunda flüphemiz yoktur.
Faaliyet Raporu 2006
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BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
fiirketimiz, menfaat sahiplerini, kendilerini ve flirketi ilgilendiren hususlarda gerek ilan edilen duyurularla gerekse elektronik
ortam kullan›larak haberdar etmektedir.
‹fle girifllerde çal›flan ile flirket aras›nda akdedilen sözleflme ile personelin haklar›, görev ve yükümlülükleri konusunda
bilgi verilmektedir.
Yurt içi flantiyelerinde, personel iflleri ile idari ve sosyal ifllerin yürütülme usulleri yönetmelik ile belirlenmifltir. Güncellenmesi
durumunda ilgili kifliler bilgilendirilmektedir.

• güvenilir tedarikçi ya da alt yükleniciler ile uzun vadeli iflbirli¤i kurmaya,
• sorumluluklar›n› yerine getiren güvenilir tedarikçi ya da alt yüklenicilere sözleflme kapsam›ndaki taahhütlerini yerine
getirmeye azami seviyede özen göstermektedir.
17. Sosyal Sorumluluk:
Enka Spor, E¤itim ve Sosyal Yard›m Vakf›, Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin sosyal sorumlulu¤unu ortaya koydu¤u Türkiye'nin
önde gelen platformlar›ndan biri konumundad›r. Enka Vakf›'n›n y›l boyunca sürdürdü¤ü çal›flmalar, Enka ‹nflaat ve Sanayi
A.fi.'nin y›ll›k faaliyet raporlar›na eklenmekte ve bu bilgilere flirketin www.enka.com ‹nternet adresinden de eriflilebilmektedir.
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., çevreye duyarl› ve sorumlu davran›fl›n› sürdürmek için, fark gözetmeden çal›flt›¤› her ülkede
tüm elde edilebilir ve amaca uygun bilgiyi kullanarak, inflaat çal›flmalar›na etki edebilecek kirlilik riskini en aza indirmek
için çal›fl›r.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›:
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. bünyesinde oluflturulan Kurumsal Yönetim Komitesi di¤er görevlerinin yan›nda menfaat
sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda gerekli koordinasyonu yapmaktad›r.

‹fl gelifltirme aflamas›ndan bafllayarak, teklif sunma, tasar›m, flantiye kurulmas›, inflaat, flantiyenin kapat›lmas› da dahil
olmak üzere, tüm faaliyetler çevre boyutlar› ve etkileri dikkate al›narak yerine getirilir.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›:

Enka'n›n üst yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi'ni iflletmek için gerekli kiflilere sorumluluk ve yetki vererek, tüm personelini
çevre politikas› ve hedefler hakk›nda bilinçlendirir ve gerekli tüm kaynaklar› sa¤lar.

Enka, sundu¤u hizmetlerinin flartnamelere ve sözleflmelere uygunlu¤unun ve etkinli¤inin çal›flanlar›na ba¤l› oldu¤unun
bilincinde olan bir kurulufl olarak, çal›flanlar›n›n ihtiyaçlar›n› karfl›layabilmek için gerekli çal›flma ortam› ve kaynaklar›
sa¤lamaktad›r.

Enka, çevreye ve do¤al kaynaklar›n ekonomik kullan›m›na gösterdi¤i özeni art›rarak devam ettirmeyi planlamaktad›r.
Bu plan› gerçeklefltirmek amac›yla, Çevre Yönetim Uygulama Program›'n› sürekli iyilefltirme çabas›n› tüm personelin do¤al
davran›fl› haline getirmek, bu politikan›n esas›n› oluflturmaktad›r.

Organizasyonun her kademesinde 'ifl esnekli¤i ve zenginlefltirmesi' sa¤lanarak faaliyetlerin nitelikli elemanlar taraf›ndan
etkin bir flekilde yönetilmesi güvence alt›na al›nmaktad›r.

Bu kapsamda;
• Çal›fl›lan ülkelerin tüm çevre ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uyum sa¤lamak için gerekli hassasiyeti göstermek,
• Do¤al kaynaklar› ekonomik kullanmak ve israf› önlemek,
• At›klar› kontrol alt›nda tutarak, çevreye olan etkilerini azaltmak,
• Acil durum risklerini azaltmak,
• Tüm çal›flanlar›n çevre bilinçlerini art›rmak ve
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin gereklerini yerine getirmek ve gerekli kaynaklar› sa¤lamak temel hedeflerdir.

Enka'n›n ‹nsan Kaynaklar› Politikas›'n›n temel kriterleri;
• fiirketin “s›f›r kaza” hedefine ulaflabilmesi,
• fiirketin kalite hedeflerine ulaflabilmesi,
• ‹flverene taahhüt edilen iflin sözleflme ve flartnamelere uygun flekilde tamamlanmas› ve
• Çal›flanlar›n baflar› ve yarat›c›l›¤a teflvik edilebilmesi olarak belirtilebilir.
Enka personeli Enka'da bulundu¤u sürece elde etmifl oldu¤u, Enka'n›n iflleyifl yap›s›n› ve teknik konulardaki gizli bilgileri
aç›klayamaz. Hiçbir flekilde kanuni bir yapt›r›m söz konusu olmad›kça hiçbir makam, kurulufl veya kifliye herhangi bir
aç›klamada bulunamaz.
fiirketin tüm personeli elektronik ortamda Enka Portal›'n› kullanarak kalite el kitab›na ulaflabilmekte ve bu konudaki
düzenlemeler hakk›nda bilgi edinebilmektedir.

Tüm çal›flanlar, çevreyi korumak ve Çevre Yönetim Sistemi'ni kurmak, uygulama aflamas›nda destek vermek, yard›mc›
olmak ve sürekli gelifltirmekle sorumludur.
Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolay› flirket aleyhine herhangi bir dava aç›lmam›flt›r.
BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulu'nun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler:

16. Müflteriler ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler:
Enka, üstlendi¤i her projede;
• Proje s›ras›nda insana ve çevreye zarar vermemeye,
• Görevlerini en üstün kalite standartlar›nda tamamlamaya,
• ‹flverene taahhüt etti¤i her ifli öngörülen süreden önce bitirmeye,
• ‹flveren ile uzun vadeli iflbirli¤i kurmaya ve
• ‹flverenin memnuniyetini ön planda tutmaya özen göstermektedir.
Enka, hizmetlerinin do¤al bir parças› olan tedarikçi ve alt yüklenicilerine karfl› sorumluluklar›n› etkin flekilde yerine
getirebilmek amac›yla,
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fiirketimizin Yönetim Kurulu dokuz kifliden oluflmaktad›r. Ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerimiz
afla¤›da belirtilmifltir.
Yönetim Kurulu Baflkan› Sinan Tara
Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür Haluk Gerçek
Yönetim Kurulu Üyesi Alp Do¤uo¤lu
Yönetim Kurulu Üyesi Öcal Özp›nar
Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Güler
Yönetim Kurulu Üyesi M. Gökhan Sa¤naklar
Yönetim Kurulu Üyesi U¤ur Koyuno¤lu
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Özdo¤an
Yönetim Kurulu Üyesi C. fian Gürdamar
Faaliyet Raporu 2006
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19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›:

fiirketin Yönetim Kurulu üyeleri, uluslararas› düzeyde bir inflaat flirketinin yöneticilerinde olmas› gereken yüksek bilgi ve
beceri düzeyine sahip, nitelikli ve tecrübeli mühendislerden oluflmaktad›r. Üyelerden biri iflletme mezunu olup mali
konularda gerekli yetkinli¤e eriflmifl mali ve finansal ifllerden sorumlu üyedir.

Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. Yönetim Kurulu 2006 y›l› içerisinde 37 adet toplant› yapm›flt›r. Toplant› gündemleri hakk›nda
bizzat Genel Müdür sekreteryas› toplant› öncesi Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin
büyük ço¤unlu¤unun ayn› lokasyonda bulunmas› nedeniyle toplant› süreçleri dinamik olarak tamamlanmaktad›r. Enka
‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin halka aç›lma sürecinden bafllayarak bugüne kadar Yönetim Kurulu üyeleri aç›s›ndan farkl› bir
görüfl öne sürülmemifl ve her toplant›da oy birli¤i ile karar alm›flt›r.

Yönetim Kurulu üyeleri uzun y›llar flirketin çeflitli kademelerinde görev alm›fl olan, flirketin iflleyifl tarz›, etik kurallar›,
prosedürleri ve kalite standartlar›n› eksiksiz uygulayabilen, bilgi ve beceri düzeyi yüksek kifliler aras›ndan seçilmektedir.

24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›:
20. fiirketin Misyon, Vizyon ve Hedefleri:
Misyonumuz:
Üstlendi¤i görevleri insana ve çevreye zarar vermeden süre ve kalite aç›s›ndan üstün baflar› ile tamamlayan, kendisiyle
iflbirli¤i aran›lan, faaliyetleri sonucunda uygun kâr elde eden ve çal›flanlar›n›n, mensubu olmakla iftihar edebildikleri bir
kurulufl olma niteli¤imizi korurken, çal›flt›¤›m›z ülke ekonomilerine katk›m›z› ve bu ekonomilerdeki pay›m›z› devaml› olarak
art›rmakt›r.
Performans Hedeflerimiz:
• Yeniliklere aç›k olmak, ileri teknolojileri kullanmak ve daima daha iyiyi aramak,
• ‹fl güvenli¤i ve çevre koruma konular›nda proaktif bir yönetim biçimiyle “s›f›r kaza” politikam›z› gerçeklefltirmek,
• Genç çal›flanlar›m›z› yarat›c›, çal›flkan ve dürüst elemanlar olarak kültürümüze uygun olarak yetifltirmek ve çal›flanlar›m›z›n
kendine güvenen, iletiflim kurabilen, yetki kullanabilen ve sorumluluk alabilen bireyler olarak çal›flmalar›n› sa¤lamak,
• Rekabet gücümüzü ve kâr›m›z›, kendi yönetim ve teknik becerilerimizi mükemmellefltirmekte aramak.
Hedeflerin Takibi ve Hedeflere Ulaflma:
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. olarak verilen hedeflerin harfiyen yerine getirilmesi, hatta ifllerin planlanandan önce bitirilerek
iflverene teslim edilmesi konusundaki hassasiyetimizin bir yans›mas› olarak, hedefler çok yak›ndan ve detayl› seviyede
en üst düzeyde takip edilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri sorumlu olduklar› ülkelerde gerçeklefltirilen projelere iliflkin
olarak hedefleri ve gerçekleflme derecelerini takip etmekte ve periyodik olarak Yönetim Kurulu'nda hedeflerden sapma
varsa gerekçelerine, bunun projenin sonucunu etkileyip etkilemeyece¤ine, yeni hedeflerin oluflturulup oluflturulmamas›na
ve varsa bu gecikmede sorumlulu¤u olan personel hakk›nda gerekli önlemlerin al›n›p al›nmamas› konusunda karar
almaktad›r.
21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›:
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. bünyesinde, muhasebe, finansman ve nakit idaresinden sorumlu Yönetim Kurulu üyesine
ba¤l› olarak yap›land›r›lm›fl olan Mali Kontrol Birimi, proje ve grup flirketlerini periyodik olarak denetlemekte ve hedeflerden
sapmalar›n yan›nda risk oluflturabilecek bütün faktörleri önceden yönetime raporlamakta ve gerekli çözüm önerilerini
sunmaktad›r.
fiirketin iç kontrol sistemleri ve yap›lanmas›, flirketin karfl›laflabilece¤i tüm riskleri bertaraf edebilecek flekilde organize
edilmifltir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›:
fiirket ana sözleflmesine göre Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin yönetimi ve d›flar›ya karfl› temsili Yönetim Kurulu'na aittir.
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. taraf›ndan verilecek bütün belgelerin, akdedilecek tüm sözleflmelerin geçerli olabilmesi için
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin resmi bafll›¤› alt›na konulmufl ve flirketi sirküler mucibi temsile yetkisi olan iki kiflinin ad›n›n
bulunmas› gereklidir. Yönetim Kurulu her mali y›l›n bafl›nda toplanarak görev bölümü yapmakta, faaliyette bulunulan
ülkeler itibar›yla yönetim ve temsil yetkilerini kurul üyelerine paylaflt›rmaktad›rlar.
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21.04.2006 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›'nda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 no.lu maddelerinde
yaz›l› ifllemlerin ifas› için Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmifltir.
25. Etik Kurallar:
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. çal›flanlar›:
• Genel ve mesleki ahlak kurallar›ndan ödün vermezler.
• Görevlerini ifa ederken dürüst, güvenilir, fleffaf ve kurum ilke ve stratejilerini benimseyerek hareket ederler.
• ‹flverene, devlete, sat›c›lara (tedarikçilere), pay sahiplerine, tafleronlara, daima dürüst davranmaya ve yapt›klar› her
iflte kaliteyi ön planda tutmaya önem gösterirler.
• Sözleflmelerden do¤an yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde iflverenlerimiz, müflterilerimiz ve ortaklar›m›za
karfl› her zaman yap›c› bir tutum içinde olurlar.
• Çal›fl›lan ülkelerde tüm çevre ve ilgili kanun ve yönetmeliklerine uyum sa¤lamak için gerekli hassasiyeti gösterirler.
• Do¤al kaynaklar› ekonomik kullanarak israf› önlerler.
• At›klar› kontrol alt›nda tutarak, çevreye olan etkilerini azalt›rlar.
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'nin gereklerini yerine getirerek gerekli kaynaklar› sa¤larlar.
• ‹fl güvenli¤i ve iflçi sa¤l›¤› uygulamalar›n› sürekli iyilefltirerek ifl kazalar›n›n önlenmesini sa¤larlar.
26. Yönetim Kurulu'nda Oluflturulan Komitelerin Say›s›, Yap›s› ve Ba¤›ms›zl›¤›:
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin Yönetim Kurulu'na ba¤l› olarak iki adet komite görev yapmaktad›r. Komiteler y›lda en az
dört defa toplanmaktad›rlar.
Denetim Komitesi:
Denetim Komitesi Yönetim Kurulu Üyeleri Öcal Özp›nar ve Fikret Güler'den oluflmaktad›r. Denetim Komitesi, Enka ‹nflaat
ve Sanayi A.fi.'nin mali tablo ve raporlar›n›n muhasebe standartlar› ile genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine uygun
olarak haz›rlanmas›n›n, sunulmas›n›n ve gerçe¤e uygunlu¤u ile do¤rulu¤unun, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasas›
mevzuat› çerçevesinde kontrolünden sorumlu olarak görev yapmaktad›r.
Kurumsal Yönetim Komitesi:
Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdür Haluk Gerçek, Yönetim Kurulu Üyesi Öcal
Özp›nar, Muhasebe ve Mali ‹fller Müdürü Mert Ergil ve Finansman Müdürü Yavuz Aktürk'ten oluflmaktad›r. Kurumsal
Yönetim Komitesi, Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyilefltirme
çal›flmalar›nda bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere görev yapmaktad›r.
27. Yönetim Kurulu'na Sa¤lanan Mali Haklar:
2006 y›l› içerisinde konsolide olarak Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi.'nin; Yönetim Kurulu baflkan ve üyeleriyle, genel müdür,
genel müdür yard›mc›lar› gibi üst düzey yöneticilere sa¤lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar› 23.503.777
YTL'dir. Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi., hiçbir Yönetim Kurulu üyesi ile borç iliflkisi içerisinde de¤ildir.
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Mali Tablolar

Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
31 Aralık 2006 Tarihi ‹tibariyle
Konsolide Mali Tablolar ve
Ba¤ımsız Denetim Raporu

Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi

Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
Güney Ba¤›ms›z Denetim
ve Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik A.fi.
Büyükdere Cad. Beytem Plaza
No: 22 K: 9-10, 34381 - fiiflli
‹stanbul - Turkey

Phone : (212) 315 30 00
Fax : (212) 230 82 91
www.ey.com

ENKA ‹NfiAAT VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
Yönetim Kurulu Üyelerine:
Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi (Enka ‹nflaat)'nin ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (birlikte “fiirket” olarak an›lacakt›r)
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu ve ayn› tarihte sona eren y›la
ait konsolide gelir tablosunu, önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar› denetlemifl bulunuyoruz.
Konsolide mali tablolarda yaklafl›k aktiflerin %19'unu ve net kar›n %14'ünü oluflturan ba¤l› ortakl›klardan,
Moskova Krasnye Holmy (MKH) ve Opened Joint-Stock Company Mosenka (Mosenka) ile müflterek yönetime
tabi ortakl›klardan Limited Liability Company Ramenka (Ramenka)'n›n mali tablolar› baflka bir uluslararas› ba¤›ms›z
denetim flirketi taraf›ndan denetime tabi tutulmufltur. Konsolide mali tablolar üzerindeki denetim raporumuz,
konsolide mali tablolarda yer alan söz konusu flirketlere ait tutarlarla ilgili olarak tamamen di¤er uluslararas›
ba¤›ms›z denetim flirketinin denetim raporlar›na dayanmaktad›r.

‹Ç‹NDEK‹LER
Ba¤›ms›z Denetim Raporu
Konsolide Bilanço
Konsolide Gelir Tablosu
Konsolide Mali Tablolara ‹liflkin Notlar

Sayfa
1-2
3-4
5
6 - 64

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak ‹flletme Yönetimi'nin Sorumlulu¤u
‹flletme yönetimi finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na
göre haz›rlanmas› ve dürüst bir flekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata 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 Kuruluflu'nun 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› Kurulu'nca 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 veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere
önemli yanl›fll›k içerip içermedi¤ine dair risk de¤erlendirmesini de kapsayacak flekilde, mesleki kanaatimize göre
yap›lm›flt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, iflletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmufltur. Ancak,
amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüfl vermek de¤il, ba¤›ms›z denetim tekniklerini koflullara
uygun olarak tasarlamak amac›yla, iflletme yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi
aras›ndaki iliflkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca iflletme yönetimi taraf›ndan benimsenen
muhasebe politikalar› ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun
uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini de 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.
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Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Para Birimi - Yeni Türk Liras› (YTL))

VARLIKLAR

Dipnot
Referanslar›

Görüfl
Görüflümüze göre, iliflikteki konsolide finansal tablolar, Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi ve ba¤l› ortakl›klar›n›n
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle finansal durumunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n›,
Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde
yans›tmaktad›r.

Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
An Affiliated Firm of Ernst & Young International

Billur Demet Atan, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi

23 Mart 2007
‹stanbul, Türkiye

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
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n Dönen Varl›klar ‹çindeki Pay›

Toplam Varl›klar

Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmifl

Cari Dönem
31 Aral›k 2006

Geçmifl Dönem
31 Aral›k 2005

3.116.721.354

2.157.565.432

1.102.594.390
313.036.865
778.523.406
10.991.728
271.487.801
124.110.195
206.495.266
309.481.703

791.947.584
219.148.261
633.121.893
21.572.942
197.800.367
7.319.520
142.023.559
144.631.306

4.665.913.889

4.115.877.726

7
8
9
10
16
17
18

44.288.785
8.840.553
77.520.541
1.171.662.781

37.502.864
4.308.500
8.088.028
74.001.894
931.005.960

19
16
20
14
15
16

3.058.078.134
69.139.509
24.915.567
154.898.126
56.569.893
-

2.719.999.742
63.629.191
24.622.235
193.656.588
59.002.969
59.755

7.782.635.243

6.273.443.158

4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Cari Olmayan / Duran Varl›klar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacaklar› (net)
‹liflkili Taraflardan Alacaklar (net)
Di¤er Alacaklar (net)
Finansal Varl›klar (net)
fierefiye (net)
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller (net)
Maddi Varl›klar (net)
fiirket
fiirket'in ‹fl Ortakl›klar› ‹çindeki Pay›
Maddi Olmayan Varl›klar (net)
Ertelenen Vergi Varl›klar›
Di¤er Cari Olmayan / Duran Varl›klar
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n Duran Varl›klar ‹çindeki Pay›

Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmifl

Sayfa 6 ile 64 aras›nda yer alan dipnotlar bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.

2

Faaliyet Raporu 2006

3

Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi

Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
KONSOL‹DE GEL‹R TABLOSU
(Para Birimi - Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Para Birimi - Yeni Türk Liras› (YTL))

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›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Yükümlülükler (net)
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n K›sa Vadeli Yükümlülükler
‹çindeki Pay›

Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmifl

Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmifl

Cari Dönem
31 Aral›k 2006

Geçmifl Dönem
31 Aral›k 2005

1.679.882.627

1.113.460.650

6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
10

86.393.962
375.196.043
1.643.991
590.400.148
735.474
301.022.313
50.990.168
26.090.314
134.917.064

47.142.558
301.761.712
1.202.304
7.261.392
467.261.263
37.069
51.953.650
19.740.269
28.127.487
103.545.865

16

112.493.150

85.427.081

2.804.898.940

2.614.734.449

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)
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n Uzun Vadeli
Yükümlülükler ‹çindeki Pay›

6
8
10
7
9
21
23
14
10

1.442.982.248
20.860.021
672.182
117.448.316
820.103.653
256.908.695
-

1.691.080.857
10.127.993
25.274.291
411.143
23.202.795
627.309.416
225.287.524
-

16

145.923.825

12.040.430

Ana Ortakl›k D›fl› Paylar

24

282.494.641

242.714.798

3.015.359.035

2.302.533.261

508.218.658
107.779.781
107.365.188
414.593
258.636.835
81.149.897
102.103.619
-

253.841.743
103.839.427
105.908.131
(2.068.704)
211.405.567
56.152.968
126.326.149
-

75.383.319
587.775.575
1.552.948.186

28.926.450
409.498.160
1.323.948.364

7.782.635.243

6.273.443.158

ÖZSERMAYE
Sermaye
Karfl›l›kl› ‹fltirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
Hisse Senedi ‹ptal Karlar›
Yeniden De¤erleme Fonu
Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farklar›
Kar 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 Kar› / Zarar›
Geçmifl Y›llar Kar› / Zarar›
Toplam Yükümlülükler ve Özsermaye

25
25
26
19
27

28

Sayfa 6 ile 64 aras›nda yer alan dipnotlar bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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Dipnot
Referanslar›

Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmifl

Ba¤›ms›z
Denetimden
Geçmifl

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

5.761.185.728
(4.656.094.203)
-

4.024.835.353
(3.259.070.807)
-

ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
Sat›fl Gelirleri (net)
Sat›fllar›n Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Di¤er Gelirler (net)

36
36
36
36

BRÜT ESAS FAAL‹YET KARI / ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)

1.105.091.525
37

NET ESAS FAAL‹YET KARI / ZARARI
Di¤er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
Di¤er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-)
Finansman Gelirleri / Giderleri (-), net

38
38
39

FAAL‹YET KARI
Net Parasal Pozisyon Kar› / Zarar›
Ana Ortakl›k D›fl› Kar / Zarar (-)

40
24

VERG‹ ÖNCES‹ KARI
Vergiler

41

NET DÖNEM KARI
Nominal de¤eri 1 Yeni Kurufl'dan ortalama hisse adedi
H‹SSE BAfiINA KAZANÇ (Yeni Kurufl)

42

765.764.546

(348.763.745)

(243.407.915)

756.327.780

522.356.631

122.556.087
(20.689.689)
(72.264.336)

153.726.105
(17.459.889)
(102.103.281)

785.929.842

556.519.566

(47.277.727)

(64.229.136)

738.652.115

492.290.430

(150.876.540)

(82.792.270)

587.775.575

409.498.160

60.000.000.000

60.000.000.000

0,980

0,682

Sayfa 6 ile 64 aras›nda yer alan dipnotlar bu konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

1. fi‹RKET'‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU

1. fi‹RKET'‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU (devam›)

Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi (Enka ‹nflaat), Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar›nca, 4 Aral›k 1967 tarihinde Türkiye,
‹stanbul'da kurulmufl ve tescil edilmifltir. Enka ‹nflaat'›n flirket merkezi Balmumcu, Bestekar fievki Bey Sokak, 34349 - Enka Binas›
Befliktafl, ‹stanbul'dur.

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, Enka ‹nflaat'›n ba¤l› ortakl›klar›, bu flirketlerin faaliyetleri, kurulduklar› ülkeler ve kurulufl y›llar› afla¤›da
belirtilmifltir:
Ba¤l› Ortakl›¤›n ‹smi

Faaliyet Konusu

Tara Holding Anonim fiirketi ve Tara ve Gülçelik Aileleri'nin kontrolünde olan Enka ‹nflaat hisselerinin %12,70'i ‹stanbul Menkul
K›ymetler Borsas›'nda ifllem görmektedir.

Pimafl Plastik ‹nflaat Malzemeleri Anonim fiirketi (Pimafl)

PVC kap› ve pencere profillerinin imalat› ve pazarlamas› ile
u¤raflmaktad›r.

Türkiye

1963

Altafl El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Ticaret
Anonim fiirketi (Altafl)

El aletleri ve çeflitli tip ve ebatlarda dövme çelik ticareti
yapmakta ve nakliye faaliyetleri gerçeklefltirmektedir.

Türkiye

1969

Enka Pazarlama ‹hracat ‹thalat Anonim fiirketi
(Enka Pazarlama)

‹nflaat makineleri, kamyon, endüstriyel ürünler ve yedek
parça pazarlamas› ile sat›fl sonras› servis hizmetiyle
u¤raflmaktad›r.

Türkiye

1972

Çimtafl Çelik ‹malat Montaj ve Tesisat Anonim fiirketi
(Çimtafl)

Yap› çelik ifllerinin imalat›, montaj› ve ilgili teknik teçhizat›n
kurulmas› ile u¤raflmaktad›r.

Türkiye

1973

Titafl Toprak ‹nflaat ve Taahhüt Anonim fiirketi (Titafl)

Altyap›, otoyol yap›m› ve her tür kaz› faaliyetlerinde
bulunmaktad›r.

Türkiye

1974

Kasktafl Kayar Kal›p Altyap› Sondaj Kaz›k ve
Tecrit Anonim fiirketi (Kasktafl)

Kaz›k temel iflleri, her nevi temel ve üst yap› inflaat, kayar
kal›p, sondaj ve zemin etüdleri ve tecrit ifllerinin yap›m› ile
u¤raflmaktad›r.

Türkiye

1975

Entafl Nakliyat ve Turizm Anonim fiirketi (Entafl)

Yurt içi ve yurt d›fl› kongre ve seminer organizasyonlar›, tur
rezervasyonlar› ve bilet sat›fllar› ile u¤raflmaktad›r.

Türkiye

1976

Enka Teknik Genel Müteahhitlik Bak›m ‹flletme
Sevk ve ‹dare Anonim fiirketi (Enka Teknik)

Malzeme tafl›ma ve depolama sistemleri, yard›mc› tesisler,
su ar›tma ve çevre mühendisli¤i, altyap› ve inflaat, elektrik,
kontrol sistemleri ve enstrümantasyon mühendisli¤i
alanlar›nda ifl yapmaktad›r.

Türkiye

1981

Enka Holding Investment SA

Rusya'daki yat›r›mlar› yönetmektedir.

‹sviçre

1984

iii) Afrika'daki inflaat faaliyetlerini özellikle Cezayir ve Libya'da devam ettirmektedir.

Entrade GmbH (Entrade)

fiirket'e hammadde ve iflletme malzemesi sa¤lamakta ve
çeflitli hizmetler sunmaktad›r.

Almanya

1984

iv) Asya'daki inflaat faaliyetlerini Nepal ve Umman'da devam ettirmektedir.

Open Joint-Stock Company Mosenka (Mosenka)

Ofis bina ve müfltemilat›n›n inflas› ve bunlar›n uzun süreli
olarak kiralanmas› ile idaresi gibi servis hizmetleri sunmaktad›r.

Rusya

1991

Limited Liability Company Enmar (Enmar)

Haz›r beton üretimi ve çeflitli inflaat iflleriyle u¤raflmaktad›r.

Rusya

1994

Moskova Krasnye Holmy (MKH)

Rus Devleti ile bir yat›r›m anlaflmas› imzalam›fl ve
Moskova'n›n merkezindeki bir arsay› Rus Kültür ve ‹fl Merkezi
(proje) infla etmek ve daha sonra yönetimini gerçeklefltirmek
üzere 49 y›ll›¤›na kiralam›flt›r.

Rusya

1995

Adapazar› Elektrik Üretim Limited fiirketi
(Adapazar› Elektrik)

Elektrik üretimi ve sat›fl›n› gerçeklefltirmektedir.

Türkiye

1997

Gebze Elektrik Üretim Limited fiirketi (Gebze Elektrik)

Elektrik üretimi ve sat›fl›n› gerçeklefltirmektedir.

Türkiye

1997

‹zmir Elektrik Üretim Limited fiirketi
(‹zmir Elektrik)

Elektrik üretimi ve sat›fl›n› gerçeklefltirmektedir.

Türkiye

1997

Air Enka Hava Tafl›mac›l›¤› A.fi.(Air Enka)

Her türlü hava tafl›mac›l›¤› ile u¤raflmaktad›r.

Türkiye

2001

Enka Holding B.V.

fiirket'in Türkiye d›fl›ndaki yat›r›mlar›n› yönetmektedir.

Hollanda

2001

Enka Adapazar› Power Investment B.V. (Adapazar› B.V.)

fiirket'in enerji sektöründeki yat›r›mlar›n› yönetmektedir.

Hollanda

2004

Enka Gebze Power Investment B.V. (Gebze B.V.)

fiirket'in enerji sektöründeki yat›r›mlar›n› yönetmektedir.

Hollanda

2004

Enka ‹zmir Power Investment B.V. (‹zmir B.V.)

fiirket'in enerji sektöründeki yat›r›mlar›n› yönetmektedir.

Hollanda

2004

Enka Power Investment B.V.

fiirket'in enerji sektöründeki yat›r›mlar›n› yönetmektedir.

Hollanda

2004

Enka Limited Liability Company

fiirket'in inflaat, mühendislik ve dizayn ifllerini yönetmektedir.

Ukrayna

2006

Enka Enerji Üretim A.fi. (Enka Enerji)

Elektrik üretimi ve sat›fl›n› gerçeklefltirmektedir.

Türkiye

2006

Enka ‹nflaat, 28 Haziran 2002 tarihinde %35,39 payla orta¤› olan ve ayn› zamanda %3,93 payla ifltirak etti¤i Enka Holding Yat›r›m
Anonim fiirketi (Enka Holding) ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 37-39. maddeleri hükümleri
uyar›nca, devralma yolu ile birleflme sonucunda aktif ve pasifi ile birlikte tüm mal varl›klar›n› bütün haklar› ve yükümlülükleriyle
tasfiyesiz olarak devralarak birleflmifltir. 29 Aral›k 1972 tarihinde kurulmufl olan ve fiili faaliyet konusu sermaye flirketlerine mali
yat›r›mlar yapmak olan Enka Holding'in yat›r›mda bulundu¤u flirketler de bu birleflme sonras› Enka ‹nflaat bünyesi alt›nda toplanm›flt›r.
Enka ‹nflaat befl ana co¤rafi bölgede flube benzeri iflletmeleri, müflterek yönetime tabi ortakl›klar›, ifltirakleri ve ba¤l› ortakl›klar› ile
birlikte faaliyet göstermektedir:
i) Türkiye'de yayg›n bir inflaat faaliyet yelpazesinde hizmet vermekte olup, bu inflaat faaliyetleri aras›nda endüstriyel ve sosyal
binalar, otoyol inflaatlar› ile inflaat›n› ve iflletmesini yapt›¤› do¤algazla çal›flan elektrik enerjisi üreten termik güç santrallar› yer
almaktad›r.
ii) Rusya, Ukrayna, Tacikistan ve Kazakistan'da inflaat faaliyetlerinde bulunmaktad›r. Ayn› zamanda Moskova - Rusya'da, gayrimenkul
yat›r›m› ve gelifltirilmesi konular›nda da faaliyet göstermektedir. Ayr›ca yine Rusya'da hipermarketler ve al›flverifl merkezleri inflaat›
ve iflletmesi ile ilgilenmektedir.

v) Avrupa'daki faaliyetleri inflaat ve ticari aktivitelerden oluflmakta olup, bu faaliyetler Almanya, Hollanda, Romanya ve Arnavutluk'ta
sürdürülmektedir.
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Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2005 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

1. fi‹RKET'‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU (devam›)

2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (devam›)

‹nflaat yüklenim ihaleleri Enka ‹nflaat taraf›ndan tek bafl›na, ba¤l› ortakl›klar› ile ya da kurulan müflterek yönetime tabi ortakl›klar
yoluyla ve di¤er müteahhitlerle birlikte üstlenilmektedir. Projeler "sabit fiyatl›" sözleflmeler ve "maliyet art› kar" tipi sözleflmeler baz›nda
gerçeklefltirilmekte olup, hepsi genellikle ekonomik koflullara ve projedeki de¤iflikliklere göre fiyat ayarlamalar› içermektedir.

Gretsch - Unitas Yap› Elemanlar› Sanayi ve Ticaret A.fi. (Gretsch - Unitas)
Gedore Altafl El Aletleri Dövme Çelik ve Sanayi Ticaret Limited fiirketi (Gedore Altafl)
Azen Oil Company B.V. (Azen Oil)

Enka ‹nflaat, Türkiye'de faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar› ve müflterek yönetime tabi ortakl›klar› yasal kay›tlar›n› ve yasal mali
tablolar›n›, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu'na uygun bir flekilde Tekdüzen Hesap Plan›'na göre tutmakta ve Yeni Türk
Liras› cinsinden haz›rlamaktad›rlar. Yurtd›fl›nda faaliyet gösteren, ba¤l› ortakl›klar, flube benzeri iflletmeler ile müflterek yönetime
tabi ortakl›klar ise, ticari sicillerinin kay›tl› oldu¤u ülkelerde geçerli olan kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde muhasebe
kay›tlar›n› tutmaktad›rlar. Konsolide mali tablolar, Limited Liability Company Ramenka (Ramenka), Mosenka ve MKH d›fl›ndaki
flubelerin ve ortakl›klar›n farkl› muhasebe politikalar› benimsenerek düzenlenen mali tablolar›na, SPK taraf›ndan yay›mlanan XI-25
Tebli¤'inin alternatif olarak izin vermifl oldu¤u Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na (UFRS) uygunluk sa¤lamas› amac›yla,
baz› düzeltme ve s›n›fland›rma kay›tlar› yap›lmak suretiyle haz›rlanm›flt›r. Mosenka, MKH ve Ramenka'n›n 31 Aral›k 2006 ve 2005
tarihleri itibariyle, UFRS'ye göre haz›rlanm›fl mali tablolar› temin edilmifl ve konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda bu mali tablolar
kullan›lm›flt›r. Konsolide mali tablolar, net gerçekleflebilir de¤erinden gösterilen stoklar, rayiç de¤er ve tafl›nan de¤erinden düflük
olan›yla de¤erlenen sat›lmaya haz›r gayrimenkuller ve rayiç bedelinden gösterilen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, menkul k›ymetler,
yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ve maddi varl›klar içinde yer alan binalar haricinde, maliyet bedelleri üzerinden yans›t›lmaktad›r.

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, oransal konsolidasyon veya aktif ve pasiflerindeki ortakl›k pay›n›n topluca gösterilmesi yoluyla mali
tablolara yans›t›lan müflterek yönetime tabi ortakl›klar› afla¤›daki gibidir:

Konsolide mali tablolar 23 Mart 2007 tarihinde fiirket yönetim kurulu taraf›ndan yay›mlanmak üzere onaylanm›flt›r. Genel Kurul
ve baz› düzenleyici organlar›n yasal mali tablolar› yay›mlad›ktan sonra de¤ifltirme yetkileri vard›r.

Bechtel-Enka Joint Venture (Kazakistan)
Bechtel-Enka Joint Venture Bautino (Kazakistan)
Bechtel-Enka Joint Venture (Romanya)
Bechtel-Enka-Technostroyexport Joint Venture (Sakhalin Adas› - Rusya)
Cadell Construction Company Inc. (Cadell Asya)
Cadell Construction Company Inc. (Cadell Afrika)
Limited Liability Company Ramenka (Rusya)
AECO Development Limited Liability Company (Umman)
Bechtel-Enka Joint Venture (Arnavutluk)

Yap›lan S›n›flama De¤ifliklikleri

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)

Enka ‹nflaat ve flube benzeri yabanc› iflletmelerinin ve konsolide edilen müflterek yönetime tabi ortakl›klar›yla ba¤l› ortakl›klar›n›n
tamam› bundan sonra “fiirket” olarak tan›mlanacakt›r.
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, fiirket'in özkaynak yöntemine göre muhasebelefltirilen ifltirakleri afla¤›da belirtilmifltir:

Cari dönem konsolide mali tablolar› ve dipnotlar› ile tutarl› olabilmesi aç›s›ndan 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle haz›rlanm›fl konsolide
mali tablo ve dipnotlarda baz› s›n›fland›rma de¤ifliklikleri yap›lm›flt›r.
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle “Di¤er cari olmayan/duran varl›klar” hesab› içinde s›n›flanan 32.082.561 YTL tutar›ndaki yedek
parçalar kullan›ma al›nd›¤› zaman konsolide gelir tablosuna gider olarak yans›t›ld›¤›ndan dolay› UMS 16'ya göre “Stoklar” hesab›na
s›n›fland›r›lm›flt›r.
Ayr›ca, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle “Di¤er faaliyetlerden giderler ve zararlar” hesab› içinde s›n›flanan 2.766.226 YTL tutar›ndaki
servis giderleri cari dönem konsolide mali tablolar› ile tutarl› olabilmesi aç›s›ndan “Sat›fllar›n maliyeti” hesab›na s›n›fland›r›lm›flt›r.

2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR
‹fllevsel ve Raporlama Para Birimi
Uygulanan Muhasebe Standartlar›
fiirket konsolide mali tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›mlanan muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe
Standartlar›) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK XI-25 no'lu “Sermaye Piyasalar›nda Muhasebe Standartlar›” tebli¤inde kapsaml› bir
muhasebe ilkeleri seti yay›mlanm›flt›r. XI-25 Tebli¤'de alternatif olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (IASB) ve Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Komitesi (IASC) taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan muhasebe standartlar›n›n uygulanmas›n›n da, SPK muhasebe
standartlar›na uyulmufl say›laca¤› belirtilmifltir. SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye'de faaliyette bulunan
ve SPK Muhasebe Standartlar›'na uygun mali tablo haz›rlayan flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmifltir. 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle haz›rlanan konsolide
mali tablolar yukar›da bahsedilen SPK'n›n izin verdi¤i alternatif uygulama çerçevesinde haz›rlanm›fl ve konsolide mali tablolar ve
dipnotlar, SPK taraf›ndan uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmufltur.

8

ABD Dolar›, fiirket operasyonlar›nda a¤›rl›kl› olarak kullan›lmakta ve baflka bir deyiflle fiirket operasyonlar› üzerinde önemli bir etkiye
sahip bulunmaktad›r. ABD Dolar› ayr›ca, fiirket için önemlilik arz eden durum ve olaylar›n ekonomik temelini yans›tmaktad›r. Bu
yüzden fiirket, mali tablo kalemlerinin ifllevsel para biriminin Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (UMS) 21 - “Döviz Kurlar›ndaki
De¤iflimin Etkileri” uyar›nca afla¤›daki sebeplerden dolay› ABD Dolar› olmas›na karar vermifltir.
fiirket'in sat›n alma ve sat›fl fiyatlar› ile esas hizmet ve ürünleri ço¤unlukla ABD Dolar› cinsinden belirlenmektedir, fiirket'in borçlanma
cinsi ve ilgili borçlanma giderlerinin büyük bir ço¤unlu¤u ABD Dolar›'d›r.
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Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi

Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (devam›)

2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (devam›)

fiirket'in yüksek enflasyonlu bir ekonomi olmayan Rusya'da faaliyet gösteren yabanc› ba¤l› ortakl›klar›ndan Mosenka ve MKH ile
müflterek yönetim ortakl›¤› olan Ramenka'n›n fonksiyonel para birimi Ruble'dir. Bu flirketler ABD Dolar› cinsinden Enka ‹nflaat'a
raporlama yapmakta olup bilanço kalemleri bilanço tarihindeki ABD Dolar›/Ruble kuruyla; gelir ve giderler ile nakit ak›mlar› ise y›ll›k
ortalama ABD Dolar›/Ruble kuruyla çevrilmektedir. Bu çevrimden do¤an çevirim kar›/zarar›, özsermayenin alt›nda oluflan “Yabanc›
Para Çevrim Farklar›” hesab›nda yer almaktad›r. Bu ifllemlerden sonra raporlama para birimi olan YTL'ye çevrilmesi aflamas›nda UMS
21 uyar›nca, bilanço kalemleri bilanço tarihindeki ABD Dolar› kuruyla; gelir ve giderler ile nakit ak›mlar› ise y›ll›k ortalama ABD Dolar›
kuruyla YTL'ye çevrilmektedir. Bu çevrimden do¤an çevrim kar›/zarar›, özsermayenin alt›nda oluflan “Yabanc› Para Çevrim Farklar›”
hesab›nda yer almaktad›r.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle konsolidasyona tabi tutulan ba¤l› ortakl›klar ile ifltirak oranlar› afla¤›daki gibidir:

fiirket'in ifllevsel para birimi ABD Dolar› olup raporlama para birimi YTL'dir. UMS 21 uyar›nca, bilanço kalemleri bilanço tarihindeki
ABD Dolar› kuruyla; gelir ve giderler ile nakit ak›mlar› ise ifllemlerin gerçekleflti¤i tarihin kuruyla (tarihsel kur) veya y›ll›k ortalama
kuruyla de¤erlenir. Bu çevrimden do¤an çevrim kar›/zarar›, özsermayenin alt›nda oluflan yabanc› para çevrim farklar› hesab›nda
yer al›r.
fiirket'in Türkiye'de faaliyet gösteren baz› ba¤l› ortakl›klar›n›n ifllevsel para birimi ise YTL'dir.
Devlet ‹statistik Enstitüsü'nün yay›nlad›¤› ülke geneli toptan eflya fiyat endeksine göre 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle üç y›ll›k kümüle
enflasyon %32,8, y›ll›k enflasyon oran› ise %11,5 olarak gerçekleflmifltir. 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle ise üç y›ll›k kümüle enflasyon
%35,6 ve y›ll›k enflasyon oran› %4,5 olarak gerçekleflmifltir. Buna ba¤l› olarak SPK'n›n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› karar›na
istinaden mali tablolardaki tutarlar› yeniden ifade etme iflleminin uygulanmas›n› gerektiren objektif koflullar›n gerçekleflmemifl olmas›
ve SPK'n›n varolan verilere dayanarak ileride bu koflullar›n gerçekleflme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤›n› öngörmesi
sebebiyle, mali tablolar en son 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle UMS 29 uyar›nca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama)
yeniden ifade etme ifllemine tabi tutulmufltur. Dolay›s›yla, 31 Aral›k 2006 tarihli bilançoda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler
ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aral›k 2004 tarihine kadar olan girifllerin 31 Aral›k 2004 tarihine kadar endekslenmesi,
bu tarihten sonra oluflan girifllerin ise nominal de¤erlerden tafl›nmas›yla hesaplanm›flt›r.
Konsolidasyon Esaslar›
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle konsolide mali tablolar, Enka ‹nflaat ve ba¤l› ortakl›klar›n›n, flube benzeri yabanc› iflletmelerinin ve
müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n›n hesaplar›n› içermektedir.
Ana ortakl›¤›n do¤rudan veya dolayl› olarak bir ortakl›ktaki oy haklar›n›n yar›dan fazlas›n› kontrol etmesi ve iflletmenin finansal ve
faaliyet politikalar›n› idare etme yetkisine haiz olmas› durumunda, kontrolün var oldu¤u kabul edilir. Mali tablolar›n konsolidasyonunda
flirketler aras› bakiye, ifllemler ve gerçekleflmemifl kar ve zararlar dahil olmak üzere bütün kar ve zararlar mahsup edilmektedir.
Konsolide mali tablolar benzer ifllem ve hesaplar için tutarl› muhasebe politikalar› uygulanarak haz›rlanmaktad›r. Ba¤l› ortakl›klar›n,
flube benzeri yabanc› iflletmelerinin ve müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n mali tablolar› ana ortakl›k ile ayn› hesap dönemi için
haz›rlanm›flt›r.

fiirket Ad›
Enka Holding B.V.
Enka Holding Investment S.A.
Enmar
Entrade
Adapazar› B.V.
Gebze B.V.
‹zmir B.V.
Enka Power Investment B.V.
‹zmir Elektrik
Adapazar› Elektrik
Gebze Elektrik
Enka Limited Liability Company
Rumos S.A.
Air Enka
Metra Akdeniz D›fl Ticaret Anonim fiirketi
Enka Pazarlama
Enmar Trading
Entafl
Enka Enerji
Kasktafl
Çimtafl
Çimtafl Mechanical Contracting B.V.
Çimtafl (Ningbo) Steel Processing Company Ltd.
Altafl
Titafl
Burtrak Burdur Traktör ve Önyükleyici Sanayi Ticaret Anonim fiirketi
Pimafl
Pimapen Joint Stock Company (**)
Pimapen Logistic Center SRL (**)
Envin Window Systems B.V. (**)
Susanbafl De¤irmencilik A.fi.
Mosenka
Enka Oil and Gas B.V. (**)
Enka Teknik
Kasktafl Arabia Ltd. (**)
MKH
Kelebek Mobilya (*) (**)
ZAO Kelebek (*)(**)
2K Oturma Gruplar› San.ve Tic. A.fi. (*) (**)
3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.fi. (*) (**)

Do¤rudan / Dolayl› ‹fltirak Oran›
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%99,99
%99,97
%99,97
%99,97
%99,93
%99,47
%96,31
%95,26
%95,26
%95,26
%95,15
%91,91
%90,05
%87,25
%87,25
%87,25
%87,24
%83,80
%80,00
%75,50
%75,50
%64,23
%52,00
-

%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%100,00
%99,99
%99,97
%99,97
%99,97
%99,93
%96,31
%95,26
%95,26
%95,26
%86,12
%91,91
%90,05
%87,25
%87,25
%87,25
%87,24
%83,80
%55,00
%75,50
%75,50
%64,23
%52,00
%63,08
%63,08
%63,08
%63,08

(*) fiirket, 5 Ocak 2006 tarihinde imzalam›fl oldu¤u protokol hükümlerince, konsolide olan ba¤l› ortakl›klardan Kelebek Mobilya hisselerinin
Özb›y›k ve Göknar ailelerine 28 Haziran 2006 tarihi itibariyle satm›flt›r. fiirket 2006 y›l›nda sat›fl iflleminin gerçekleflmesinden önce 11.101.913
YTL (7.316.887 ABD Dolar›) tutar›ndaki Kelebek Mobilya'n›n sermaye art›fl›na kat›lm›fl ve 1.776.489 YTL (1.124.527 ABD Dolar›) karfl›l›¤›nda
yeni hisse al›mlar› ile toplam ba¤l› ortakl›k oran› %67'ye ulaflm›flt›r. fiirket 28 Haziran 2006 tarihinde Kelebek Mobilya hisselerini 1.000.000
YTL (610.687 ABD Dolar›) tutarla satm›flt›r. Söz konusu ba¤l› ortakl›¤›n sat›lmas›ndan dolay› fiirket 741.851 YTL (518.900 ABD Dolar›)
tutar›ndaki zarar› “Di¤er Faaliyet Giderleri” kaleminde gösterilmifltir.
(**) fiirket, 2005 y›l› içinde s›ras›yla konsolide olan ba¤l› ortakl›klardan Kasktafl'›n içinde konsolide olan Kasktafl Moskova ve Kasktafl Cezayir flubeleri
ve ba¤l› ortakl›klar›ndan Kasktafl Arabia Ltd., Enka Teknik'in içinde konsolide olan ba¤l› ortakl›klardan Enka Oil and Gas B.V., Kelebek'in içinde
konsolide olan ba¤l› ortakl›klar› ZAO Kelebek, 2K Oturma Gruplar› San. ve Tic. A.fi. ve 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.fi. ve Pimafl'›n
içinde konsolide olan ba¤l› ortakl›klar› Pimapen Joint Stock Company (Pimapen Moskova), Pimapen Logistic Center SRL (Pimapen Romanya)
ve Envin Window Systems B.V. (Pimapen Hollanda)'nin mali tablolar›n› ilk defa konsolide mali tablolar›na dahil etmifltir. Bu flirketlerin
konsolidasyon kapsam›na al›nmas›ndan dolay› oluflan 9.437.954 YTL (7.040.633 ABD Dolar›) tutar›ndaki kar “Di¤er Faaliyetlerden Gelirler
ve Karlar” kaleminde gösterilmifltir. Pimafl'›n içinde konsolide olan ba¤l› ortakl›klar› Pimapen Logistic Center SRL (Pimapen Romanya) ve Envin
Window Systems B.V.I. (Pimapen Hollanda) d›fl›ndaki sözü edilen ba¤l› ortakl›klar ve flubeler 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle, konsolide edilmeyip,
ilk defa 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle konsolide edilmifltir.
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2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (devam›)

2. MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR (devam›)

fiirket'in, yurt içi ve yurt d›fl›nda inflaat ifllerini yürüten müflterek yönetime tabi ortakl›klar›na ait bilanço ve gelir tablosundaki paylar›,
fiirket'in bu ortakl›klardaki pay yüzdeleri oran›nda toplam olarak takip edilip, konsolide mali tablolara yans›t›lm›flt›r. 31 Aral›k 2006
ve 2005 tarihleri itibariyle müflterek yönetime tabi operasyonlar ve bunlara kat›l›m ve kontrol paylar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006 ve 2005 ve mali tablolar›n onayland›¤› tarihler itibariyle T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kurlar› afla¤›daki gibidir:

Bechtel-Enka Joint Venture (Kazakistan)
Bechtel-Enka Joint Venture Bautino (Kazakistan)
Cadell Construction Company Inc. (Cadell Asya)
Cadell Construction Company Inc. (Cadell Afrika)
Bechtel-Enka Technostroyexport Joint Venture (Sakhalin Adas›/Rusya)
Bechtel-Enka Joint Venture (Romanya)
Enka-Ayy›ld›zlar Müflterek Teflebbüs Ortakl›¤› (Türkiye)
Bechtel-Enka Joint Venture (Arnavutluk)

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50

%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50
-

Müflterek yönetime tabi ortakl›klardan Enka-Ayy›ld›zlar Müflterek Teflebbüs Ortakl›¤›, tüm yönetimin ve oy hakk›n›n di¤er ortakta
bulunmas›ndan dolay›, konsolide mali tablolarda oransal konsolidasyona tabi tutulmam›flt›r.
Perakendecilik ve al›flverifl merkezi iflletmecili¤i hizmeti veren Ramenka ile Umman'daki inflaat faaliyetlerini yürüten AECO Development
LLC fiirket'in %50 oran›nda kat›l›m pay›na sahip oldu¤u müflterek yönetime tabi ortakl›klar›ndan olup oransal konsolidasyon yöntemi
kullan›larak mali tablo kalemleri baz›nda takip edilerek konsolide edilmifltir.
Enka ‹nflaat ve konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar›n›n, müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n ve flube benzeri iflletmelerinin birbirleriyle
yapt›¤› önemli ifllemler ve birbirleriyle olan alacak ve borç bakiyeleri karfl›l›kl› olarak mahsup edilmifltir. Konsolide edilen ba¤l›
ortakl›klar›n özsermayesi ve cari y›l operasyonlar› içindeki ana ortakl›k d›fl› paylar›, konsolide mali tablolarda “Ana Ortakl›k D›fl› Paylar”
ve “Ana Ortakl›k D›fl› Kar (Zarar)” olarak ayr› gösterilmifltir.
Enka ‹nflaat'›n yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar›n›n, müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n›n ve flube benzeri yabanc›
iflletmelerinin konsolide mali tablolarda gösteriminde izlenen yöntemler afla¤›daki gibidir:
fiube benzeri iflletmelerin ifllemleri ana ortakl›¤›n ifllemleri gibi de¤erlemeye tabi tutulur. Bu çerçevede ABD Dolar› olarak haz›rlanan
bu mali tablolarda, parasal ve parasal olmayan kalemleri bilanço tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kurlar› üzerinden
Yeni Türk Liras›'na çevrilmifltir. Gelir ve gider kalemleri, y›l içinde düzenli olarak da¤›ld›¤› için y›ll›k ortalama kurlar üzerinden Yeni
Türk Liras›'na çevrilmifltir. Çevrim iflleminden kaynaklanan kur farklar›, konsolide bilançoda özsermaye hesap grubu alt›nda “Yabanc›
Para Çevrim Farklar›” hesab›nda izlenmektedir.
Ba¤›ms›z yabanc› iflletme niteli¤inde olan ba¤l› ortakl›klar›n ve müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n parasal ve parasal olmayan
kalemleri bilanço tarihinde geçerli olan T.C. Merkez Bankas› döviz al›fl kurlar› üzerinden Yeni Türk Liras›'na çevrilmifltir. Gelir ve gider
kalemleri, y›l içinde düzenli olarak da¤›ld›¤› için y›ll›k ortalama kurlar üzerinden Yeni Türk Liras›'na çevrilmifltir. Çevrim iflleminden
kaynaklanan kur farklar›, konsolide bilançoda özsermaye hesap grubu alt›nda “Yabanc› Para Çevrim Farklar›” hesab›nda izlenmektedir.
Konsolidasyona dahil olan yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren flube benzeri iflletmelerin ve ba¤›ms›z yabanc› iflletmelerin özsermayeleri
ile ilgili ortaya ç›kan çevrim farklar› yine özsermaye hesap grubu alt›nda “Yabanc› Para Çevrim Farklar›” hesab›nda takip edilmektedir.

ABD Dolar›
Euro
‹sviçre Frang›
Rus Rublesi

23 Mart 2007

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

1,376600
1,839600
1,134900
0,053005

1,405600
1,851500
1,159400
0,053380

1,341800
1,587500
1,018800
0,046618

Netlefltirme / Mahsup
Konsolide mali tablolarda yer alan finansal varl›k ve yükümlülükler netlefltirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip
olunmas› ve söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya efl zamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas›
durumunda bilançoda netlefltirilerek gösterilmektedir.

3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI

Gelir ve Giderlerin Muhasebelefltirilmesi
Gelirler, faaliyetler ile ilgili olarak fiirket'e ekonomik getiri sa¤lanmas›n›n muhtemel ve getirinin güvenilir olarak ölçülebilmesinin
mümkün oldu¤u zaman muhasebelefltirilir. Gelirler verilen iskontolar ile katma de¤er vergileri düflülerek hesaplan›r. Gelirin
kaydedilebilmesi için afla¤›daki belirli kriterlerin öncelikle gerçekleflmesi gerekir:
‹nflaat Sözleflmesi Faaliyetleri
Sözleflme gelir ve giderleri, inflaat sözleflmesinin getirisi do¤ru bir flekilde tahmin edilebildi¤i zaman, gelir ve gider kalemi olarak
kaydedilir. Sözleflme gelirleri sözleflmenin tamamlanma oran› metoduna göre mali tablolara yans›t›lmaktad›r. Y›l sonu itibariyle
oluflmufl olan toplam sözleflme giderinin, sözleflmenin tahmin edilen toplam maliyetine oran› sözleflmenin tamamlanma oran›n›
göstermekte ve bu oran sözleflme gelirinin cari y›la isabet eden k›sm›n›n mali tablolara kaydedilmesinde kullan›lmaktad›r.
Maliyet art› kar tipi sözleflmelerden do¤an gelir, oluflan maliyet ve tüm y›l boyunca kazan›lan sözleflme ücreti toplam› baz al›narak
muhasebelefltirilmektedir.
Üçüncü flah›slar›n inflaat faaliyetlerini yönetme, denetleme ve koordine etme amaçl› sözleflmelerde ise sadece ücret geliri mali
tablolara yans›t›lmaktad›r.
‹nflaat sözleflme maliyetleri tüm ilk madde - malzeme ve direkt iflçilik giderleriyle, sözleflme performans›yla ilgili olan endirekt iflçilik,
malzemeler, tamiratlar ve amortisman giderleri gibi endirekt maliyetleri kapsar. Sat›fl ve genel yönetim giderleri olufltu¤u anda
giderlefltirilir. Tamamlanmam›fl sözleflmelerdeki tahmini zararlar›n gider karfl›l›klar›, bu zararlar›n saptand›¤› y›llarda ayr›lmaktad›r.
‹fl performans›nda, ifl flartlar›nda ve sözleflme ceza karfl›l›klar› ve nihai anlaflma düzenlemeleri nedeniyle tahmini karl›l›kta olan
de¤ifliklikler maliyet ve gelir revizyonuna sebep olabilir. Bu revizyonlar, saptand›¤› y›lda mali tablolara yans›t›l›r. Kar teflvikleri
gerçekleflmeleri makul bir flekilde garanti edildi¤inde gelire dahil edilirler.
Devam eden inflaat sözleflmelerinden alacaklar, mali tablolara yans›t›lan gelirin kesilen fatura tutar›n›n ne kadar üzerinde oldu¤unu;
devam eden inflaat sözleflmeleri hakedifl bedelleri ise kesilen fatura tutar›n›n mali tablolara yans›t›lan gelirin ne kadar üstünde
oldu¤unu gösterir.
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(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI (devam›)

3. UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI (devam›)

Enerji Faaliyetleri

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

Uzun vadeli sözleflmeler kapsam›nda elektrik sat›fl›ndan elde edilen gelirler sözleflme süresi boyunca kilovat-saat bafl›na ortalama
fiyattan muhasebelefltirilmektedir. Sözleflme kapsam›ndaki yat›r›m ve enerji maliyet gelirleri düzeltme ifllemine tabi tutulmaktad›r.
Uzun vadeli “Enerji Sat›fl Sözleflmesi” ile sat›lan elektri¤in, kilovat saat bafl›na sözleflme boyunca oluflacak olan ortalama sat›fl fiyat›
ile faturalanan fiyat› aras›ndaki fark ertelenmifl gelir olarak kay›tlara yans›t›lmakta ve sözleflme süresi boyunca itfa edilmektedir.
Ticari Faaliyetler

Maddi varl›klar, kapasitelerinin tam olarak kullan›lmaya haz›r oldu¤u durumda aktiflefltirilmekte ve amortismana tabi tutulmaktad›r.
Amortismana tabi varl›klar, tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla do¤rusal amortisman yöntemine göre k›st usulü
amortismana tabi tutulmaktad›r. Amortisman süreleri afla¤›daki gibidir:
Süre

Ticari faaliyetler sonucu sat›fllardan elde edilen kazançlar, mal›n mülkiyeti al›c›ya geçti¤i zaman gelir olarak gerçekleflir. Net sat›fllar,
faturalanan mallardan indirimler ve iadelerden ar›nd›r›lm›fl de¤erini yans›tmaktad›r.
Kiralama Faaliyetleri
Kirac›lardan al›nan kira gelirleri ayl›k olarak kazan›ld›¤›nda mali tablolara yans›t›l›r. Peflin al›nan kiralar, kazan›lmam›fl (ertelenmifl)
gelir olarak kabul edilip, kiralama süresince ayl›k olarak itfa edilir.
Hizmet Gelirleri
Gelir tamamlanma derecesi dikkate al›narak muhasebelefltirilmektedir.

Yeralt› ve yerüstü düzenlemeleri
Binalar
Enerji santralleri ekipman›
Boru hatlar›
Elektrik ba¤lant› hatlar›
Makine ve teçhizat
Tafl›tlar
Döfleme ve demirbafllar
Barakalar, iskele ve kal›p iflleri
Di¤er

5-50 y›l
25-50 y›l
35 y›l
16 y›l
16 y›l
5-10 y›l
3-10 y›l
5-10 y›l
5 y›l
5-10 y›l

Faiz Gelir ve Gideri
Faiz gelir ve giderleri etkin getiri metodu kullan›larak tahakkuk esas›na göre kay›t edilmektedir. ‹flletme taraf›ndan tahsis edilmifl
kredilerin tahsilat› flüpheli duruma düfltü¤ü zaman ilgili faiz gelir tahakkuku kay›tlara yans›t›lmaz.
Stoklar
Stoklar›n de¤erlemesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan› esas al›nm›flt›r. Maliyetin içine, her stok
kaleminin bulundu¤u yere ve duruma getirilmesi s›ras›nda oluflan bütün harcamalar dahil edilmifltir. ‹lk madde ve malzeme, yar›
mamüller, mamüller ve di¤er stoklar› oluflturan yedek parçalar hareketli a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemi, emtia ise ilk giren ilk
ç›kar metodu kullan›larak de¤erlenmektedir.
fiirket, yedek parça ve emtia stoklar›ndan sat›lamayaca¤› / kullan›lamayaca¤› düflünülen parçalar için stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›
ay›rm›flt›r.

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna ba¤l› olarak metodun ve amortisman süresinin
ilgili varl›ktan edinilecek ekonomik faydalar› ile paralel olup olmad›¤›na bak›lmaktad›r.
Enerji santrallar›n›n ekipmanlar› oluflan inflaat maliyetiyle yans›t›lmaktad›r. Santrallerin ömrünü art›ran önemli ilave ve iyilefltirmeler,
maliyetine eklenmektedir. Bak›m onar›m ve küçük yenileme harcamalar› ise olufltuklar› y›lda gider kaydedilmektedir.
Maddi Olmayan Varl›klar
Yaz›l›m haklar› ile arazi kullan›m haklar›ndan oluflan maddi olmayan varl›klar elde etme maliyetleri üzerinden kayda al›n›rlar. Yaz›l›m
haklar› düzeltilmifl maliyet bedelleri üzerinden 2 ila 5 y›l aras›nda, do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak k›st usulü itfa edilmektedir.
Di¤er maddi olmayan varl›klar içinde s›n›flanan arazi kullan›m haklar›, fiirket'in Rusya Moskova'da bulunan baz› arazileri bina infla
etmek amac›yla kullanma hakk›ndan oluflmaktad›r. Bu haklar 49 y›ll›k bir süreyi kapsamakta ve do¤rusal amortisman metoduyla
ilgili sürede itfa edilmektedir.

Net gerçekleflebilir de¤er, tahmini sat›fl fiyat›ndan sat›fl esnas›na kadar oluflacak ek maliyetler düflülerek bulunan tahmini tutard›r.
Maddi Varl›klar

Maddi olmayan varl›klar tafl›d›klar› de¤erler, koflullardaki de¤iflikliklerin ve olaylar›n tafl›nan de¤erin düflebilece¤ine dair belirti
oluflturmalar› durumunda, gözden geçirilir ve gerekli karfl›l›k ayr›l›r.

Binalar d›fl›ndaki maddi varl›klar maliyet bedelinden birikmifl amortisman ve de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n düflülmesi suretiyle
gösterilmektedir. Arsalar amortismana tabi de¤ildir. Maddi varl›klar sat›ld›¤› zaman bu varl›¤a ait maliyet ve birikmifl amortismanlar
ilgili hesaplardan düflüldükten sonra oluflan gelir ya da gider, gelir tablosuna dahil edilmektedir.
Binalar, rayiç de¤erlerinden birikmifl amortisman›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. Maliyet de¤eri ile rayiç de¤eri aras›ndaki
fark öz sermayenin alt›nda, ertelenmifl vergiden netleflmifl flekilde “Yeniden De¤erleme Fonu” hesab›nda takip edilmektedir.
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Varl›klarda De¤er Düflüklü¤ü

Finansal Araçlar›n Rayiç De¤eri

Maddi varl›klar›n tafl›nan de¤erlerinin gerçekleflemeyece¤ine yönelik olay veya de¤iflikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi
bir de¤er düflüklü¤ünün olup olmad›¤› incelenmektedir. Söz konusu uyar›lar›n olmas› veya tafl›nan de¤erlerin gerçekleflebilir de¤eri
aflmas› durumunda varl›klar gerçekleflebilir de¤erlerine indirgenmektedir. Maddi varl›klar›n gerçekleflebilir de¤eri net sat›fl fiyat› veya
kullan›mdaki de¤erinden büyük olan›d›r. Kullan›m de¤eri bulunurken, gelecekteki nakit ak›fllar›, cari piyasa koflullar›ndaki paran›n
zaman de¤eri ve bu varl›¤a özel riskleri yans›tan vergi öncesi iskonto oran› kullan›larak iskonto edilmektedir. Ba¤›ms›z olarak büyük
bir nakit girifli sa¤lamayan bir varl›¤›n geçekleflebilir de¤eri varl›¤›n ait oldu¤u nakit girifli sa¤layan birim taraf›ndan belirlenmektedir.
De¤er düflüklükleri gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. Ancak, de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n ters çevrilmesi sonucu varl›¤›n tafl›nan
de¤erinde meydana gelen art›fl, bu varl›¤a geçmifl y›llarda hiç de¤er düflüklü¤ü ayr›lmam›fl olmas› halinde belirlenecek de¤erini
aflmamas› kofluluyla kayda al›nmaktad›r. Maddi varl›klar›n yeniden de¤erlemesinden kaynaklanan tafl›nan bedelindeki de¤er düflüklü¤ü
ilk olarak özsermayedeki yeniden de¤erleme fonundan netlenerek borç olarak kaydedilir, daha sonra toplam de¤er düflüklü¤ünden
kalan bir tutar varsa gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.

Rayiç de¤er, zorunlu sat›fl veya tasfiye gibi haller d›fl›nda, bir finansal arac›n cari bir ifllemde istekli taraflar aras›nda al›m-sat›ma
konu olan fiyat›n› ifade eder. Kote edilmifl piyasa fiyat›, flayet varsa, bir finansal arac›n makul de¤erini en iyi yans›tan de¤erdir.

Borçlanma Maliyetleri
fiirket y›l içinde Moskova'da inflas› gerçeklefltirilen al›flverifl merkezinin maliyeti ile aç›k ilgisi kurulan faiz giderlerini ilgili varl›k
kullan›labilir hale gelene kadar varl›¤›n maliyetine ilave etmifltir. Varl›klar›n edinilmesi amac›yla katlan›lan di¤er finansman giderleri
gerçeklefltikleri y›llarda konsolide gelir tablosu ile iliflkilendirilmektedir.
Finansal Araçlar
Finansal araçlar, bir iflletmenin finansal varl›klar›n› ve bir baflka iflletmenin finansal yükümlülüklerini veya sermaye araçlar›n› art›ran
anlaflmalard›r.
Finansal varl›klar:
• nakit,
• baflka bir iflletmeden nakit veya bir baflka finansal varl›k almay› öngören sözleflmeye dayal› hak,
• iflletmenin bir baflka iflletmeyle finansal araçlar›n›, iflletmenin lehinde olacak flekilde, karfl›l›kl› olarak de¤ifltirmesini öngören
sözleflmeye dayal› hak ya da,
• bir baflka iflletmenin sermaye araçlar›d›r.
Sözleflmeye dayal› finansal yükümlülükler:
• baflka bir iflletmeye nakit veya bir baflka finansal varl›k vermeyi öngören, veya
• iflletmenin bir baflka iflletmeyle finansal araçlar›n›, iflletmenin aleyhinde olacak flekilde karfl›l›kl› olarak de¤ifltirmesini öngören
sözleflmeye dayal› yükümlülüklerdir.
Bir finansal varl›k veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen (finansal varl›k için) ve ele geçen (finansal yükümlülük için) rayiç de¤er
olan ifllem maliyetleri üzerinden varsa ifllem masraflar› da eklenerek hesaplan›r.
‹lk kayd› müteakip, finansal varl›klar, varl›k olan finansal türevler dahil olmak üzere, rayiç de¤erinden sat›fl durumunda ortaya ç›kacak
ifllem maliyetleri düflülmeksizin de¤erlenir. Bunlar haricinde afla¤›daki kategorilere giren finansal varl›klar (sabit vadeli olanlar iskonto
edilmifl maliyetinden) efektif faiz metodu ile hesaplanan maliyetlerinden kayda al›n›r:

Yabanc› para bazl› finansal alacak ve borçlar mali tablolar›n haz›rland›¤› günün yabanc› kur oranlar› üzerinden de¤erlendirilmektedir.
fiirket'in finansal araçlar›n›n rayiç de¤erlerinin tahmininde afla¤›da belirtilen yöntemler ve varsay›mlar kullan›lm›flt›r:
Finansal Varl›klar
Rayiç de¤erleri tafl›d›klar› de¤ere yaklaflan parasal varl›klard›r. Bu varl›klar, maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer al›p nakit ve
nakit benzeri de¤erleri, bunlar›n üzerindeki faiz tahakkuklar› ve di¤er k›sa vadeli finansal varl›klar› içermektedir ve k›sa vadeli
olmalar›ndan dolay›, rayiç de¤erlerinin tafl›nan de¤erlerine yak›n oldu¤u düflünülmektedir. Ticari alacaklar›n reeskont karfl›l›¤› ve
flüpheli alacaklar karfl›l›¤› düflüldükten sonraki tafl›nan de¤erlerinin rayiç de¤erlerine yak›n oldu¤u düflünülmektedir. Uzun vadeli
ticari alacaklar döviz cinsinden tutuldu¤undan dolay› rayiç de¤erlerinin tafl›nan de¤erlerine yak›n oldu¤u düflünülmektedir.
Finansal Yükümlülükler
Rayiç de¤erleri tafl›d›klar› de¤ere yaklaflan parasal yükümlülüklerdir. Ticari borçlar›n ve di¤er parasal yükümlülüklerin k›sa vadeli
olmalar› nedeniyle rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere yaklaflt›¤› düflünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmifl maliyet ile ifade
edilir ve ifllem maliyetleri kredilerin ilk kay›t de¤erlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranlar› de¤iflen piyasa koflullar› dikkate al›narak
güncellendi¤i için kredilerin rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤eri ifade etti¤i düflünülmektedir. Reeskont karfl›l›¤› düflüldükten sonra
kalan ticari borçlar›n rayiç de¤erlerinin tafl›d›klar› de¤ere yak›n oldu¤u öngörülmektedir. Uzun vadeli ticari borçlar ve finansal borçlar
döviz cinsinden tutuldu¤undan dolay› rayiç de¤erlerinin tafl›nan de¤erlerine yak›n oldu¤u düflünülmektedir.
Finansal Araçlar›n Kayda Al›nmas› ve Kay›tlardan Ç›kar›lmas›
fiirket bir finansal aktifi veya pasifi sadece o araç ile alakal› kontrata dayal› yükümlülükleri ile ilgili taraf oldu¤u durumda bilançosuna
yans›tmakta, ilgili finansal aktifi veya pasifi, aktif üzerindeki kontrolü, veya pasif ile ilgili kontrata dayal› yükümlülü¤ü ortadan
kalkt›¤›nda ise kay›tlar›ndan ç›karmaktad›r.
Vadeli ‹fllem ve Opsiyon Sözleflmeleri ile Türev Ürünlere ‹liflkin Aç›klamalar
Finansal Türev ‹fllemler
Etkin bir nakit ak›m korunma iflleminde, korunma amaçl› arac›n rayiç de¤erinde olan de¤iflikler do¤rudan özsermaye hesab›nda
tan›mlan›r.
Etkin olmayan k›s›m dönem kar›nda kar veya zarar olarak tan›mlan›r. E¤er nakit ak›m korunma ifllemi bir varl›k veya yükümlülü¤ün
do¤mas›yla sonuçlan›rsa, geçmiflte oluflmufl ve özsermaye içerisinde muhasebelefltirilmifl tüm kazanç ve kay›plar ilgili varl›k veya
yükümlülü¤ün maliyetine dahil edilir. Aksi takdirde, di¤er tüm nakit ak›m korunma ifllemleri için bafllang›çta özsermaye içerisinde
muhasebelefltirilmifl kazanç ve kay›plar, korunan yükümlülü¤ün ifa edildi¤i veya beklenen ifllemin gelir tablosunu etkiledi¤i dönemlerde
ilgili kar/zarar hesaplar› ile iliflkilendirilir.

• vadesine kadar elde tutulan yat›r›mlar, ve
• herhangi bir pazarda belirlenmemifl ve pazar fiyat› olmayan ve rayiç de¤eri ölçülemeyen finansal varl›klar.
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Korunman›n, korunma muhasebesi uygulanmas› için gerekli koflullar› sa¤layamaz hale gelmesi durumunda korunma amaçl› araca
iliflkin olarak etkin bir korunma varken özsermaye içerisinde mali tablolara al›nan birikmifl kazanç ve kay›plar, tahmini ifllem
gerçekleflene kadar özsermaye içerisinde tutulur. Tahmini ifllemin gerçekleflmesinin beklenmemesi durumunda, özsermaye içerisinde
muhasebelefltirilen birikmifl kazanç veya kay›plar döneminin kar veya zarar› olarak mali tablolara al›n›r.

Kredi Riski

fiirket, elde etti¤i baz› de¤iflken faizli kredilerin yaratabilece¤i nakit ak›fl riskinden korunma amac›yla girmifl oldu¤u türev ifllemlerini
“Di¤er Cari Olmayan /Duran Varl›klar” hesap kaleminde s›n›fland›rm›flt›r. fiirket, 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle söz konusu
türev ifllemlerini sözü edilen riske karfl› korunma arac›n›n rayiç de¤erinde meydana gelen azal›fllar›n riski dengelemekteki etkin
k›sm›n› türev sözleflmelerinden kaynaklanan ertelenmifl gider olarak özsermaye içinde “Finansal Varl›klar De¤er Art›fl Fonu” hesab›na
borç kaydetmifltir.

Kredi riski bir finansal araca yat›r›m yapan taraflardan birinin yükümlülü¤ünü yerine getiremeyip di¤er taraf›n finansal zarara u¤rama
riskidir. fiirket, kredi riskini, belirli üçüncü flah›slarla yürüttü¤ü ifllemlerini k›s›tlayarak ve üçüncü flah›slar›n kredi riskini sürekli gözden
geçirerek yönetmektedir.
Kredi riski yo¤unlaflmalar›, karfl› taraflar›n benzer ifl faaliyetlerinde bulunmalar› veya ayn› co¤rafi bölge içinde faaliyet göstermeleri
ya da benzer ekonomik özelliklere sahip olmalar› durumunda, sözleflmeye ba¤lanm›fl yükümlülüklerinin yerine getirilebilmelerinin
ekonomik, politik ve di¤er flartlardaki de¤iflikliklerden ayn› flekilde etkilenmeleri sonucunda oluflur. fiirket, s›n›rl› bölge ve sektörlerde
flah›s ve gruplarla çal›flman›n do¤uraca¤› afl›r› yo¤unlaflma riskine karfl› sat›fl faaliyetlerini çeflitlendirerek kredi riskini yönetmektedir.
fiirket, ayr›ca gerekti¤inde teminat almaktad›r.

Vadeli Döviz Al›m Sat›m Sözleflmeleri
Likidite Riski
Vadeli döviz al›m-sat›m sözleflmeleri riskten korunma amaçl› olarak yap›lmad›klar› için “al›m-sat›m amaçl› araçlar” aras›nda
s›n›fland›r›larak rayiç de¤erleri ile yans›t›l›rlar ve piyasa de¤erindeki de¤ifliklikler net kar veya zarara yans›t›l›r.

Likidite riski fiirket'in net fonlama ihtiyaçlar›n› karfl›layamama riskidir. Likidite riski, kredi kurulufllar›yla önceden belirlenmifl kredi
limitleri kapsam›nda dengelenen nakit girifl ve ç›k›fllar› arac›l›¤›yla yönetilmektedir.

Finansal Risk Yönetim Hedefleri ve Politikalar›
‹flletme Birleflmeleri
fiirket'in bafll›ca finansal araçlar› banka kredileri, finansal kiralama yükümlülükleri, nakit, k›sa vadeli mevduatlar ve menkul k›ymetlerden
oluflmaktad›r. Finansal araçlar›n ana amac› fiirket'in faaliyetleri için finansman sa¤lamas›d›r. fiirket bunlar›n d›fl›nda faaliyetlerinin
sonucu olarak ortaya ç›kan ticari alacaklar ve borçlar gibi finansal araçlara sahiptir.

fiirket, sat›n alma dahilinde elde etmifl oldu¤u belirlenebilen varl›k ve yükümlülükleri, anlaflman›n yürürlülük tarihindeki rayiç bedelleri
ile kay›tlar›na almakta ve sat›n alma maliyeti ile belirlenebilen varl›k ve yükümlülüklerin rayiç bedelleri aras›nda kalan de¤eri, ertelenmifl
vergi etkisi düflüldükten sonra, flerefiye olarak kay›tlar›na yans›tmaktad›r.

fiirket'in finansal araçlar›n›n do¤urdu¤u temel riskler faiz oran› riski, likidite riski, yabanc› para riski, fiyat riski ve kredi riskidir.
Yönetimin bu risklerin yönetimiyle ilgili politikalar› afla¤›da özetlenmifltir. fiirket, ayr›ca bütün finansal araçlar›n›n pazar de¤eri riskini
de göz önünde bulundurmaktad›r.

Kur De¤ifliminin Etkileri

Faiz Oran› Riski

fiirket, yabanc› para cinsinden yap›lan ifllemleri ve bakiyeleri kullan›lan para birimine çevirirken ifllem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar›
esas almaktad›r. Yabanc› para cinsinden olan ifllemlerin kullan›lan para birimine çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade
edilmesinden do¤an kur fark› gider ya da gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.

fiirket, faiz haddi bulunduran varl›k ve yükümlülüklerin tabi oldu¤u faiz oranlar›n›n de¤ifliminin etkisinden do¤an faiz oran› riskine
aç›kt›r. fiirket bu riski, faiz oran›na duyarl› olan varl›k ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluflan do¤al tedbirlerle yönetmektedir.
Yabanc› Para Riski
fiirket, birçok ülkede inflaat, ticaret, üretim, gayrimenkul kiralama, perakende, enerji sektörlerinde faaliyet göstermektedir ve bu
sebeple döviz kurlar›ndaki de¤iflikliklerden etkilenmektedir. fiirket, döviz kuru de¤iflikli¤inin etkisini, yapt›¤› ifllemler d›fl›nda, yabanc›
ülkelerdeki yat›r›mlar›nda da yaflamaktad›r. fiirket'in döviz kuru risk yönetimi, döviz cinsinden aktif ve pasif hesaplar›n›n birbirlerini
dengelemeleri sa¤lanarak yap›lmaktad›r.

Hisse Bafl›na Kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse bafl›na kazanç, net kar›n, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin a¤›rl›kl›
ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktad›r.
Türkiye'de flirketler sermayelerini hali haz›rda bulunan hissedarlar›na, geçmifl y›l kazançlar›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse” yolu
ile art›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 bulunur.

Fiyat Riski
Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç›kan Olaylar
Fiyat riski, kur, faiz ve piyasa riskinden meydana gelmektedir. fiirket, bu riski yabanc› para alacak ve borçlar›n›n ve faiz tafl›yan aktif
ve pasiflerinin dengelenmesi yoluyla yönetmektedir. Piyasa riski, fiirket yönetimi taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme
metotlar› arac›l›¤›yla yak›ndan takip edilmektedir.
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fiirket'in bilanço tarihindeki durumu hakk›nda ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (tashih gerektiren olaylar) iliflikteki
konsolide mali tablolarda yans›t›lmaktad›r. Tashih gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda aç›klanmaktad›r.
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Karfl›l›klar, fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve fiarta Ba¤l› Varl›klar

Kiralama ‹fllemleri - Kiralayan Olarak

Karfl›l›klar

Operasyonel Kiralama ‹fllemleri

Karfl›l›klar ancak ve ancak fiirket'in geçmiflten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü varsa, bu yükümlülük sebebiyle
iflletmeye ekonomik ç›kar sa¤layan kaynaklar›n elden ç›kar›lma olas›l›¤› mevcutsa ve yükümlülü¤ün tutar› güvenilir bir flekilde
belirlenebiliyorsa kay›tlara al›n›r.

Operasyonel kiralamalarda kira tahsilatlar›, kiralama dönemi boyunca do¤rusal amortisman yöntemine tabi tutularak gelir olarak
kaydedilir. Peflin al›nan kiralar, kazan›lmam›fl (ertelenmifl) gelir olarak kabul edilip, kiralama süresince ayl›k bazda itfa edilir. Bir
operasyonel kiralama iflleminin yap›lmas› s›ras›nda katlan›lan direkt giderler giderlefltirilirler. Bir operasyonel kiralama iflleminin
yap›lmas› s›ras›nda ilk katlan›lan direkt giderler varl›¤›n tafl›nan de¤erine eklenir ve kira süresi boyunca, kira gelirleriyle ayn› flekilde
giderlefltirilirler.

Paran›n zaman içindeki de¤er kayb› önem kazand›¤›nda, karfl›l›klar ileride oluflmas› muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmifl
de¤eriyle yans›t›l›r. Karfl›l›klar her bilanço tarihinde gözden geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini yans›tacak flekilde gerekli
düzenlemeler yap›lmaktad›r.

‹liflkili Taraflar

fiarta Ba¤l› Yükümlülükler ve Varl›klar

Afla¤›daki kriterlerden birinin varl›¤›nda, taraf fiirket ile iliflkili say›l›r:

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

(a) Söz konusu taraf›n, do¤rudan ya da dolayl› olarak bir veya birden fazla arac› yoluyla:
(i) ‹flletmeyi kontrol etmesi, iflletme taraf›ndan kontrol edilmesi ya da iflletme ile ortak kontrol alt›nda bulunmas› (ana ortakl›klar,
ba¤l› ortakl›klar ve ayn› ifl dal›ndaki ba¤l› ortakl›klar dahil olmak üzere);
(ii) fiirket üzerinde önemli etkisinin olmas›n› sa¤layacak pay›n›n olmas›; veya
(iii) fiirket üzerinde ortak kontrole sahip olmas›;
(b) Taraf›n, fiirket'in bir ifltiraki olmas›;
(c) Taraf›n, fiirket'in ortak giriflimci oldu¤u bir ifl ortakl›¤› olmas›;
(d) Taraf›n, fiirket'in veya ana ortakl›¤›n›n kilit yönetici personelinin bir üyesi olmas›;
(e) Taraf›n, (a) ya da (d)’de bahsedilen herhangi bir bireyin yak›n bir aile üyesi olmas›;
(f) Taraf›n; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki alt›nda veya (d) ya da (e)'de bahsedilen herhangi bir bireyin
do¤rudan ya da dolayl› olarak önemli oy hakk›na sahip oldu¤u bir iflletme olmas›; veya
(g) Taraf›n, iflletmenin yada iflletme ile ilgili taraf olan bir iflletmenin çal›flanlar›na iflten ayr›lma sonras›nda sa¤lanan fayda planlar›
olmas› gerekir.

Tahminlerin Kullan›lmas›
Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda fiirket yönetiminin, raporlanan varl›k ve yükümlülük tutarlar›n› etkileyecek vukuu muhtemel
yükümlülük ve taahhütlerin ve raporlama dönemi itibariyle çeflitli gelir ve giderin tutarlar›n› belirleyebilmek amac›yla varsay›mlar
ve tahminler yapmas› gerekmektedir. Gerçekleflmifl sonuçlar tahminlerden farkl› olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden
geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap›lmakta ve gerçeklefltikleri dönem konsolide gelir tablosunda yans›t›lmaktad›rlar.
Kiralama ‹fllemleri - Kirac› Olarak
Finansal Kiralama ‹fllemleri
fiirket, finansal kiralama yoluyla edinmifl oldu¤u sabit k›ymetleri, konsolide bilançoda kira bafllang›ç tarihindeki rayiç de¤eri ya da,
daha düflükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki de¤eri üzerinden yans›tmaktad›r (konsolide mali tablolarda ilgili maddi
duran varl›k kalemlerine dahil edilmifltir). Minimum kira ödemelerinin bugünkü de¤eri hesaplan›rken, finansal kiralama iflleminde
geçerli olan oran pratik olarak tespit edilebiliyorsa o de¤er, aksi takdirde, borçlanma faiz oran› iskonto faktörü olarak kullan›lmaktad›r.
Finansal kiralama ifllemine konu olan sabit k›ymetin ilk edinilme aflamas›nda katlan›lan masraflar maliyete dahil edilir. Finansal
kiralama iflleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayr›flt›r›lm›flt›r. Faiz giderleri, sabit faiz oran›
üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin gelir tablosu hesaplar›na dahil edilmifltir. Konsolide mali tablolara yans›t›lm›fl kiralanan sabit
k›ymetler ekonomik ömür ile kira süresinden hangisi k›sa ise ona göre amortismana tabi tutulurlar.
Operasyonel Kiralama ‹fllemleri
Bir k›ymetin kiralama iflleminde, bütün riskler ve faydalar kiraya verende kal›yor ise bu tip ifllemler operasyonel kiralama olarak
s›n›fland›r›l›r. Operasyonel kiralama olarak yap›lan ödemeler, kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak
kaydedilir.
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‹liflkili taraflarla yap›lan ifllem, iliflkili taraflar aras›nda kaynaklar›n›n, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karfl›l›¤› olup
olmad›¤›na bak›lmaks›z›n transferidir.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlamas›
fiirket'in ifl faaliyetleri sa¤lad›¤› hizmet ve ürünlerin içeri¤ine ba¤l› olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir. Buna göre fiirket'in
faaliyetleri hakk›nda raporlama, faaliyet alanlar›na ve co¤rafi bölge da¤›l›mlar›na göre olmak üzere iki flekilde yap›lmaktad›r.
Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller uzun vadeli yat›r›mlar olup makul de¤erleri ile yans›t›lmaktad›r. Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin makul
de¤erlerindeki de¤iflimlerden kaynaklanan kar veya zarar konsolide gelir tablosuna ilgili dönemde yans›t›lmaktad›r.
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren güncellenmifl olan UMS 40 ”Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller” ve
UMS 17 ”Finansal Kiralama ‹fllemleri” standartlar›na uygun olarak finansal kiralama gibi muhasebelefltirilmifl operasyonel kiralama
alt›nda tutulan uzun vadeli kiralanm›fl arazileri de içermektedir.
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Kurum Kazanc› Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Haz›r De¤erler

Vergi gideri veya geliri, dönem içerisinde ortaya ç›kan kazanç veya zararlar ile alakal› olarak hesaplanan yasal ve ertelenmifl verginin
toplam›d›r.

Haz›r de¤erler, kasa ve bankalardaki nakit paray› ve nakit benzeri de¤erleri içermektedir. Nakit benzeri de¤erler kolayca nakde
dönüfltürülebilir, vadesi üç ay› geçmeyen ve de¤er kaybetme riski bulunmayan k›sa vadeli yüksek likiditeye sahip yat›r›mlard›r.

Ertelenmifl vergi, bilanço yükümlülü¤ü metoduna göre hesaplanm›flt›r. Ertelenmifl vergi, aktif ve pasiflerin mali tablolarda yans›t›lan
de¤erleri ile yasal vergi matrahlar› aras›ndaki geçici farklar›n vergi etkisi olup, finansal raporlama amac›yla dikkate al›narak
yans›t›lmaktad›r.

Haz›r de¤erler elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmifl faizlerinin toplam› ile gösterilmifltir.

Ertelenmifl vergi aktifi ileride bu zamanlama farkl›l›klar›n›n kullan›labilece¤i bir mali kar oluflabilece¤i ölçüde; tüm indirilebilir geçici
farklar, kullan›lmayan teflvik tutarlar› ile geçmifl dönemlere iliflkin tafl›nan mali zararlar için kayda al›n›r. Ertelenmifl vergi aktifi her
bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve ertelenmifl vergi aktifinin ileride kullan›lmas› için yeterli mali kar›n oluflmas›n›n mümkün
olmad›¤› durumlarda, bilançoda tafl›nan de¤eri azalt›lmaktad›r.

Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetlerin ilk kayda al›mdan sonra müteakip de¤erlemesi, rayiç de¤eri üzerinden yap›lmaktad›r. Sat›lmaya
haz›r menkul de¤erlerin rayiç de¤erdeki de¤iflikliklerden kaynaklanan kar ya da zarar, ilgili varl›klar sat›lana, nakde dönüflene veya
baflka bir flekilde elden ç›kar›lana veya de¤er düflüklü¤üne maruz kalana kadar özsermaye içinde ayr› bir kalemde gösterilir, bu
tarihten sonra ise birikmifl rayiç de¤er farklar› gelir ve gider hesaplar› ile iliflkilendirilir. Sat›lmaya haz›r menkul de¤erler üzerinden
etkin faiz metodu kullan›larak hesaplanan faiz tutar›, faiz geliri olarak muhasebelefltirilir. Al›nan temettüler ise al›nd›¤› tarihte temettü
gelirleri içerisinde gösterilir.

Ertelenmifl vergi aktifi ve pasifinin hesaplanmas›nda, Grup'un bu geçici farklar› kullanabilece¤ini düflündü¤ü tarihlerde geçerli olacak
vergi oranlar› -bilanço tarihi itibariyle yürürlü¤e girmifl veya girmesi kesinleflmifl olan oranlar baz al›narak- kullan›lmaktad›r.
K›dem Tazminat› Karfl›l›¤›
Tan›mlanm›fl Fayda Plan›
fiirket, Türkiye'deki mevcut ifl kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iflten ayr›lan veya istifa
ve kötü davran›fl d›fl›ndaki nedenlerle ifline son verilen personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür.
fiirket, iliflikteki konsolide mali tablolarda yer alan k›dem tazminat› karfl›l›¤›n› “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve fiirket'in personel
hizmet süresini tamamlama ve k›dem tazminat›na hak kazanma konular›nda geçmifl y›llarda kazand›¤› deneyimlerini baz alarak
hesaplam›fl ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oran› ile iskonto etmifltir. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kay›plar
konsolide gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r.
Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren flube benzeri iflletmelerin ve müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n çal›flan personeli, geçici ifl
sözleflmeleri ile çal›flt›klar›ndan dolay› k›dem tazminat› yükümlülü¤ü do¤urmamaktad›r.
Tan›mlanm›fl Katk› Plan›
fiirket, Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. fiirket'in, bu primleri ödedi¤i
sürece baflka yükümlülü¤ü kalmamaktad›r. Bu primler ödendikleri dönemde personel giderlerine yans›t›lmaktad›r.
Yurtd›fl›nda faaliyet gösteren yabanc› ba¤l› ortakl›klar ve müflterek yönetime tabi ortakl›klar emeklilik planlar›na uygun olarak
elemanlar› ad›na, sosyal sigorta, sa¤l›k sigortas› ve iflsizlik fonlar›na ödeme yapmaktad›rlar. Bu ödemeler cari brüt ücretlerin belirli
bir yüzdesi oran›nda hesaplanmakta ve gerçekleflti¤inde masraf olarak kaydedilmektedir.

Menkul K›ymetler

Aktif piyasalarda ifllem gören sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin rayiç de¤erleri bilanço tarihi itibariyle cari piyasada veya Menkul
K›ymetler Borsas›'nda yay›nlanan fiyatlar veya cari piyasa al›fl fiyatlar›yla belirlenir.
Piyasa fiyat› bulunmayan veya piyasa fiyat›n›n belirleyici olmad›¤› menkul k›ymetler için rayiç de¤er, benzer yat›r›m araçlar›n›n cari
piyasa de¤erlerine veya yak›n zamanda piyasada oluflmufl fiyatlara dayan›larak, iskonto edilmifl nakit ak›m analizi, opsiyon fiyatland›rma
modelleri ve s›kça kullan›lan di¤er de¤erleme yöntemleri kullan›larak belirlenir. Rayiç de¤erleri güvenilir olarak belirlenemeyen
finansal varl›klar, maliyet bedelinden, varsa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› indirilerek yans›t›l›rlar.
Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar, fatura de¤eri ile kayda al›nmakta, flüpheli ticari alacak karfl›l›¤› düflüldükten sonra indirgenmifl net de¤erleri ile
yans›t›lmaktad›r. Ticari alacaklar›n finansman maliyeti, ilgili alaca¤›n vadesine uygun efektif faiz oran› dikkate al›narak hesaplan›r
ve bulunan tutarlar sat›fl gelirlerine gider olarak muhasebelefltirilir. Vadesi gelmifl alacaklar›n tahsil edilemeyece¤ine dair somut bir
gösterge varsa flüpheli alacak karfl›l›¤› ayr›l›r. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar tespit edildikleri durumlarda tamamen
silinirler. Uzun vadeli ticari alacaklar›n vadeleri 2010 y›l›na varan çeflitli vadelere sahiptir.
Vadeli çek ve senet rakamlar›n›n içerdi¤i finansman maliyeti ilgili sözleflmelerde belirlenen bir faiz oran› bulunmas› halinde bu oran
kullan›larak, bulunmamas› halinde %29 resmi reeskont oran› kullan›larak hesaplanan bilanço günündeki net de¤eri ile yans›t›lm›flt›r.
Yabanc› para baz›ndaki senetsiz ticari alacaklar, ilgili sözleflmelerde belirlenen faiz oranlar› kullan›larak e¤er bu oranlar bilinmiyorsa
ilgili olduklar› Libor ve Euribor oranlar› kullan›larak reeskont ifllemine tabi tutulmufltur.
‹nflaat ifllerinden alacaklar›n tahsilat süresi kontrat›n flartlar›na göre de¤iflmekte olup, genellikle 30 gündür.

Nakit Ak›m Tablosu Raporlamas›
Konsolide nakit ak›m tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri de¤erler, kasa ve bankalarda bulunan nakit ve orijinal vadesi 3 ay
veya daha k›sa olan menkul k›ymetleri içermektedir.
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4. HAZIR DE⁄ERLER

Sat›lmaya Haz›r Gayrimenkuller
Di¤er Cari olmayan / Duran varl›klar içinde yans›t›lan sat›lmaya haz›r gayrimenkuller, ödeme güçlü¤üne düflmüfl borçlular›n flirkete
olan yükümlülüklerine karfl›l›k teminat olarak al›nm›fl gayrimenkulleri temsil etmektedir. Bu gayrimenkuller tapular›nda belirlenen
de¤erleri göz önünde bulundurularak, fiirket'in kay›tlar›ndaki tafl›nan de¤er veya rayiç de¤erden düflük olan›yla gösterilmektedir.
Mahkeme emri veya müflterinin r›zas›yla varl›¤›n kullan›m hakk› elde edildi¤inde, ilgili flüpheli alacak tutar› tapuda belirtilen de¤erden
netlefltirilerek sat›lmaya haz›r gayrimenkuller hesab›na s›n›fland›r›l›r ve varl›¤›n rayiç de¤eri ile alacak tutar› aras›ndaki fark gelir
tablosuna yans›t›l›r. fiirket, operasyonlar› için kullanmad›¤› müddetçe bu varl›klara amortisman ay›rmamaktad›r. Bu varl›klar sat›ld›¤›nda,
sat›fl geliri ve varl›¤›n tafl›nan de¤eri aras›ndaki fark gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
fierefiye
Bir ba¤l› ortakl›k veya ifltirakin tan›mlanabilir net varl›klar›n›n rayiç de¤erlerini aflan bir maliyet ile elde edilmesi durumunda, elde
etme tarihinde oluflan aradaki bu fark flerefiye olarak tan›mlan›r. 31 Aral›k 2004 tarihine kadar, fiirket yönetiminin gelecekte
gerçekleflebilecek ekonomik faydalarla ilgili tahminine ba¤l› olarak pozitif flerefiye yirmi y›lda, negatif flerefiye ise otuz befl y›lda
do¤rusal amortisman yöntemine göre itfa edilmekteydi. Muhasebe standartlar›nda meydana gelen de¤ifliklik neticesinde, 1 Ocak
2005 tarihi itibariyle negatif flerefiye kay›tlarda ters çevrilerek birikmifl karlara gelir olarak kaydedilmifl ve pozitif flerefiye için
amortisman ay›rma yöntemine son verilmifltir.
fierefiye'nin tafl›nan de¤erinde herhangi bir de¤er düflüklü¤ünün olup olmad›¤› en az y›lda bir kez olmak üzere incelenmekte ve
varsa gerekli de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lmaktad›r.
Ticari Borçlar
Ticari borçlar fatura de¤eri ile kay›tlara yans›t›lmakta ve ilerleyen dönemlerde indirgenmifl net de¤erleri ile tafl›nmaktad›r. Yabanc›
para baz›ndaki senetsiz ticari borçlar, ilgili sözleflmelerde belirlenen faiz oranlar› kullan›larak e¤er bu oranlar bilinmiyorsa ilgili
olduklar› Libor ve Euribor oranlar› kullan›larak reeskont ifllemine tabi tutulmufltur. Ticari borçlar›n vadesi 2008'e kadar de¤iflen
vadelerden oluflmaktad›r.
Ana Ortakl›k D›fl› Paylar
Ana ortakl›k d›fl› paylar, ba¤l› ortakl›klar›n edinilmesinde, ilgili ortakl›¤›n tespit edilebilir aktif ve pasiflerinin rayiç de¤erleri üzerinden
oransal olarak hesaplan›r. Konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar›n özsermaye toplam› tutar› eksi (negatif) de¤ere düflmüfl ise, az›nl›¤›
ba¤lay›c› bir yükümlülü¤ün oldu¤u ve az›nl›¤›n bu yükümlülü¤ün içerdi¤i zarar› ödeyebilece¤i durumlar d›fl›nda, söz konusu
zararlardan özsermaye içerisindeki az›nl›¤a iliflkin paylar konsolide eden ortakl›¤a ait olmakta ve ana ortakl›k d›fl› paylardan alacaklar
olarak yans›t›lmamaktad›r. ‹lgili ba¤l› ortakl›klar daha sonraki dönemde “kar” raporlar ise söz konusu karlardan, daha önce ortakl›¤a
yans›t›lan zararlar karfl›lanana kadar ana ortakl›k d›fl› paylar hesaplanmamaktad›r.

31 Aral›k 2005

3.986.236
276.579.502
818.534.048
3.494.604

2.974.777
244.902.324
542.770.164
1.300.319

1.102.594.390

791.947.584

Kasa
Banka-Vadesiz Mevduat
Banka-Vadeli Mevduat
Di¤er Haz›r De¤erler
Ara Toplam

(136.827.846)

(267.107.566)

965.766.544

524.840.018

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

%3,00-%7,00
%3,50-%7,00
%1,50-%5,45
%5,00
%1,86
%15,00-%20,00
%1,00

%1,85-%4,50
%1,00-%7,50
%0,50 -%3,50
%4,35
%0,60
%11,00-%14,90
-

%3,00
Libor+ %4,25- %5,55

%3,00-%12,90
Libor+ %4,25- %5,55

Eksi : Vadesi Üç Ay›n Üzerindeki Vadeli Mevduatlar
Nakit ak›m tablosuna göre haz›r de¤erler
Banka mevduatlar›n›n faiz oranlar› afla¤›daki gibidir:

Vadesi Üç Aydan K›sa Olan Vadeli Mevduatlar
ABD Dolar› - Sabit faiz oran›
Rus Rublesi
Euro
‹ngiliz Sterlini
‹sviçre Frang›
Yeni Türk Liras›
Japon Yeni
Vadesi Üç Aydan Uzun Olan Vadeli Mevduatlar
ABD Dolar› - Sabit faiz oran›
ABD Dolar› - De¤iflken faiz oran›

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, vadesi üç aydan fazla olan vadeli mevduatlar çeflitli projelerin ve ifltiraklerin banka kredisi kapsam›nda
maddi teminat olarak verilmifl bloke tutarlard›r. Bu mevduatlar›n en uzun vadeli olan›n vadesi 30 Eylül 2010'dur (31 Aral›k 2005 30 Eylül 2010).
5. MENKUL KIYMETLER
31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle fiirket'in sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›rd›¤› menkul k›ymetlerinin detay›
afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006
Efektif Faiz Oran›
Özel sektör tahvilleri (uluslararas› piyasalar)
Yabanc› devlet tahvilleri (uluslararas› piyasalar)
Hisse senetleri
(uluslararas› piyasalar)
(yerli piyasa)
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri
(yerli piyasa)
Yat›r›m fonlar›
(uluslararas› piyasalar)
Toplam
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31 Aral›k 2006

Tutar

31 Aral›k 2005
Efektif Faiz Oran›

Tutar

%1,99-%5,66
%3,08-%5,42

100.715.479
59.501.418

%1,99-%5,85
%3,08-%6,02

89.807.399
60.387.744

-

35.130.455
4.675.810

-

28.321.430
3.307.788

%10,26-%23,42

44.589.212

%13,72-%22,92

23.791.104

-

68.424.491

-

13.532.796

313.036.865

219.148.261

Faaliyet Raporu 2006
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31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

5. MENKUL KIYMETLER (devam›)

6. F‹NANSAL BORÇLAR (NET) (devam›)

Menkul k›ymetlerin en ileri vade tarihleri afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2005

Özel sektör tahvilleri (uluslararas› piyasalar)
Yabanc› devlet tahvilleri (uluslararas› piyasalar)
Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri:
- (yerli piyasa)

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

10 Mart 2015
15 fiubat 2031

10 Mart 2015
15 fiubat 2031

28 fiubat 2010

27 Haziran 2007

Faiz Oran›
K›sa vadeli
K›sa vadeli banka kredileri

%3,24 - %4,75
%14,50 - %18,50
%4,85 - %7,75
%11,00

Döviz Tutar›
EUR
YTL
ABD Dolar›
DA (*)

9.650.707
15.030.705
10.053.709
179.949.560

YTL Karfl›l›¤›
15.320.497
15.030.705
13.490.066
3.301.290

6. F‹NANSAL BORÇLAR (NET)
Toplam k›sa vadeli finansal borçlar
31 Aral›k 2006
Faiz Oran›
K›sa vadeli
K›sa vadeli banka kredileri

%4,05 - %6,48
%6,10 - %8,25
%16,50 - %19,75
%11,00
%6,70

Döviz Tutar›
EUR
ABD Dolar›
YTL
DA (*)
RMB(**)

19.080.017
28.659.199
4.761.832
306.892.002
3.500.000

Toplam k›sa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli
Eximbank kredileri
OPIC kredisi
Hermes kredisi
Irak ba¤lant›l› Eximbank kredileri
OND kredisi
IFC kredisi
ABN Amro kredisi
Ticari kredi
Hermes kredisi
Di¤er uzun vadeli banka kredileri

YTL Karfl›l›¤›
35.326.651
40.283.370
4.761.832
5.392.094
630.015
86.393.962

Libor + %0,10 - %4,26
%7,54 - %7,90
Libor + %0,625
Libor + %0,70
Libor + (%2,10 - %5,83)
Libor + (%4,50 - %5,80)
Libor + %4,00
%3,78 - %4,67
Libor + %3,25 - %5,85
Euribor + %2,25 - %3,82
%2,10 - %3,90

ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
EUR
ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
EUR

508.430.226
197.908.586
70.007.167
80.699.079
2.240.617
55.040.097
48.252.430
103.901.953
15.489.740
47.364.265

714.649.526
278.180.308
98.402.074
113.430.625
4.148.502
77.364.360
67.823.616
146.044.585
21.772.379
87.694.937

ABD Dolar›
EUR
JPY

57.040.616
49.777.118
6.865.968.407

80.176.290
92.162.334
81.115.887
1.862.965.423

Eksi: Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa
Vadeli K›s›mlar›
Eksi: Irak ba¤lant›l› Eximbank kredisi - Birleflmifl
Milletler Yard›m Komisyonu taraf›ndan al›nan
(Not 7)
Toplam uzun vadeli finansal borçlar
(*) Cezayir Dinar›
(**) Çin Yuan›
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(375.196.043)

(44.787.132)
1.442.982.248

Uzun vadeli
Eximbank kredileri
OPIC kredisi
Hermes kredisi
Irak ba¤lant›l› Eximbank kredileri
OND kredisi
IFC kredisi
ABN Amro kredisi
Ticari kredi
Hermes kredisi
Di¤er uzun vadeli banka kredileri

47.142.558
Libor + %0,10 - %4,26
%7,54 - %7,90
Libor + %0,625
Libor + %0,70
Libor + (%2,35 - %5,83)
Libor + (%2,60 - %5,80)
Libor + %4,00
%3,57

ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
EUR
ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
ABD Dolar›
EUR

591.999.957
224.575.787
83.066.809
80.699.079
2.240.617
64.323.191
40.333.000
120.175.266
27.306.702
28.916.696

794.345.542
301.335.791
111.459.044
108.282.024
3.556.979
86.308.858
54.118.819
161.251.172
36.640.133
45.905.255

%2,25 - %13,00
Euribor + %2,25 - %4,63
%1,50 - %3,70

ABD Dolar›
EUR
JPY

166.580.635
48.040.555
2.860.607.335

223.517.895
76.264.381
32.610.926
2.035.596.819

Eksi: Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli
K›s›mlar›

(301.761.712)

Eksi: Irak ba¤lant›l› Eximbank kredisi - Birleflmifl
Milletler Yard›m Komisyonu taraf›ndan al›nan
(Not 7)

(42.754.250)

Toplam uzun vadeli finansal borçlar

1.691.080.857

(*) Cezayir Dinar›
Irak ile iliflkili Eximbank kredileri hariç, uzun vadeli kredilerin geri ödeme plan› afla¤›daki gibidir:

1 y›ldan az
1-5 y›l
5 y›ldan fazla
Eksi: Uzun Vadeli Finansal Borçlar›n K›sa Vadeli K›s›mlar›
Toplam uzun vadeli finansal borçlar

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

375.196.043
1.119.907.774
250.282.479

301.761.712
1.395.034.809
226.961.295

(375.196.043)
1.370.190.253

(301.761.712)
1.621.996.104

Faaliyet Raporu 2006
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31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

6. F‹NANSAL BORÇLAR (NET) (devam›)

6. F‹NANSAL BORÇLAR (NET) (devam›)

IFC Kredisi
Ramenka, IFC ile Moskova'da bulunan hipermarket ve süpermarketlerin infla edilmesi ve gelifltirilmesinde kullan›lmak üzere alt›
adet kredi sözleflmesi imzalam›flt›r. Söz konusu kredi sözleflmeleri nakit ak›mlar›n yeterlili¤i, likidite ve tamamlay›c› oranlarla ilgili
flartlar› içermektedir. fiirket, 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle kredi sözleflmelerindeki tüm flartlara uygunluk göstermifltir.
Kredi sözleflmeleri uyar›nca, krediler, Ramenka aktiflerinin tamam› de¤erinde teminat alt›na al›nm›flt›r. Ayr›ca, fiirket'in Ramenka'daki
hisseleri, IFC kredi anlaflmas›na eklenen ek madde gere¤ince rehin al›nm›flt›r. Tüm IFC kredileri alt› ayda bir, eflit taksitlerde geri
ödenecek olup, libor oran› her alt› ayda bir sabitlenmektedir.
Irak Ba¤lant›l› Eximbank Kredileri
Irak ba¤lant›l› krediler Eximbank taraf›ndan teminat alt›na al›nm›flt›r. Irak ifl sahalar›nda b›rak›lan 55.230.457 ABD Dolar› tutar›ndaki
hakedifl faturalar›, 1.611.437 ABD Dolar› tutar›ndaki hazine bonolar› ve 101.587.253 ABD Dolar› tutar›ndaki makine ve teçhizat
Eximbank'a devredilmifltir. 7 no'lu dipnotta daha detayl› anlat›ld›¤› üzere, Birleflmifl Milletler Yard›m Komisyonu (UNCC)'den al›nan
paran›n 31.863.355 ABD Dolar› (31 Aral›k 2005 - 31.863.355 ABD Dolar›) tutar›ndaki k›sm›, sa¤lanan krediler karfl›l›¤›nda Eximbank
taraf›ndan tutulmaktad›r. Bu tutarlar, yukar›da belirtilen kredi tutarlar›ndan düflülmektedir. Kalan tutarlar için, fiirket ve Eximbank
aras›nda yap›lm›fl olan herhangi bir geri ödeme plan› bulunmamakta olup, ayr›ca fiirket bu krediler için herhangi bir faiz tahakkuku
ay›rmamaktad›r. fiirket yönetiminin beklentisi söz konusu faizin fiirket'ten tahsil edilmeyece¤i ve bu konunun nihai olarak, Eximbank
ve Türkiye Cumhuriyeti Baflbakanl›k Hazine Müsteflarl›¤› aras›nda çözülece¤i yönündedir.
Hermes Kredileri
Konsolide edilen ba¤l› ortakl›k Enka Pazarlama'ya ait olan Hermes Kredisi (Euro cinsinden) 31 Aral›k 2006 tarihi itibari ile %3,78 %4,67 (31 Aral›k 2005 - %3,57) faiz oranlar›na sahiptir.
Enerji fiirketleri Banka Kredileri
Enerji fiirketlerinin Uzun Vadeli Banka Kredileri proje finansman› kapsam›nda al›nm›flt›r. Enka ‹nflaat, bu flirketlerin uzun vadeli banka
kredilerinin geri ödeme rezervini desteklemek için en fazla alt› ayl›k kredi geri ödemesi tutar› kadar teminat mektubu vermifltir.
Teminat mektuplar› ancak, kredi geri ödemeleri, Enerji fiirketleri'nin iflletme faaliyetleri nakit ak›fl›ndan karfl›lanamayacak duruma
geldi¤i zaman, sadece geri ödenemeyen alt› ayl›k k›sm› karfl›lamak üzere kullan›labilir.
Eximbank Kredileri
Ticari bankalar “Eximbank Facility Lenders” ad› alt›nda sendikasyon kredisiyle fonlamay› sa¤lamaktad›r. Faiz ödemeleri alt› ayda
bir yap›lmaktad›r ve Gebze Elektrik ile ‹zmir Elektrik için geçerli alt› ayl›k faiz oran› Libor+%0,10 olarak belirlenmifltir. Adapazar›
Elektrik için geçerli olan kredinin faiz oran› ise kredinin tüm vadesi boyunca y›ll›k %4,26 olarak sabitlenmifl olup, faiz ödemeleri
alt› ayda bir yap›lmaktad›r.
OPIC Kredileri
ABD para piyasas›nda ifllem gören devlet garantili sertifikalar ile fonlanan OPIC kredilerinin anapara ödemeleri 12 y›l vadeli olup,
ödemeler, Adapazar› Elektrik ve Gebze Elektrik için 15 May›s 2003 tarihinde, ‹zmir Elektrik için 15 Ekim 2003 tarihinden itibaren
bafllam›fl ve alt› ayl›k taksitlerde 24 eflit taksitte yap›lmaktad›r. Aral›k 2002 tarihinde, de¤iflken faiz oran› ‹zmir Elektrik, Gebze
Elektrik ve Adapazar› Elektrik için s›ras›yla %7,54, %7,85 ve %7,90 olarak sabitlenmifltir.
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Hermes Kredileri
Ödemeleri, Adapazar› Elektrik ve Gebze Elektrik için 15 May›s 2003'te, ‹zmir Elektrik için 15 Ekim 2003'te bafllayan, 12 y›l vadeli,
alt› ayl›k taksitlerde 24 eflit taksitte anapara geri ödemesi olan Hermes Kredileri Alman Hükümeti'nin ‹hracat Kredi Acenteleri'nin
garantisi alt›ndad›r. Faiz ödemeleri alt› ayda bir yap›lmakta olup, faiz oran› y›ll›k Libor + %0,625'dir.
OND Kredileri
Ödemeleri, Adapazar› Elektrik ve Gebze Elektrik için 15 May›s 2003'te, ‹zmir Elektrik için 15 Ekim 2003'te bafllayan, 12 y›l vadeli,
alt› ayl›k taksitlerde 24 eflit taksitte anapara geri ödemesi olan OND Kredileri Belçika Hükümeti'nin ‹hracat Kredi Acenteleri'nin
garantisi alt›ndad›r. Fonlama, ticari bankalar›n oluflturdu¤u bir sendikasyon taraf›ndan gerçeklefltirilmektedir. Faiz ödemeleri alt›
ayda bir yap›lmakta olup, faiz oran› ise y›ll›k Libor + %0,70'dir.
Ticari Krediler
Ticari bankalar›n oluflturdu¤u bir sendikasyon taraf›ndan sa¤lanan ticari kredilerin anapara ödemeleri, Adapazar› Elektrik ve Gebze
Elektrik için 15 May›s 2003'te, ‹zmir Elektrik için 15 Ekim 2003'te 6 ayda bir 10 eflit taksitte ve 5 y›lda yap›lacakt›r. Faiz oran› ise
y›ll›k Libor + %4,00 fleklindedir.
Di¤er Uzun Vadeli Banka Kredileri
31 Aral›k 2005 itibariyle, uzun vadeli banka kredilerinin 95.000.000 ABD Dolar› (127.471.000 YTL) k›sm›, ayn› tutarda banka
mevduat› ile teminat alt›na al›nm›flt›r. Ayr›ca 31 Aral›k 2006 itibariyle ABN Amro banka kredileri, 100.000.000 ABD Dolar›
(140.560.000 YTL) (31 Aral›k 2005 - 100.000.000 ABD Dolar› (134.180.000 YTL)) tutar›nda banka mevduat› ile teminat alt›na
al›nm›flt›r.
Konsolidasyona tabi ba¤l› ortakl›klardan MKH, 5 Kas›m 2003 tarihinde otel inflaat› finansman› için, son ödemesi 5 Aral›k 2011
tarihli, 47.932.740 ABD Dolar› (31 Aral›k 2005 - 63.548.253 ABD Dolar›) tutar›nda kredi kullanm›flt›r. 31 Aral›k 2006 itibariyle,
bu uzun vadeli krediler, kira gelirleri ve 76.482.562 ABD Dolar› (31 Aral›k 2005 - 74.035.264 ABD Dolar›) tutar›nda olan yat›r›m
amaçl› gayrimenkullerin rehin edilmesi ile teminat alt›na al›nm›flt›r.
7. T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET)
a) Ticari Alacaklar
K›sa vadeli alacaklar›n detay› afla¤›daki gibidir :

Ticari alacaklar
‹nflaat ifllerinden alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
‹flveren idare pay› alacaklar›

Eksi : fiüpheli alacak karfl›l›¤›

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

488.281.073
191.615.660
113.812.911
11.921.931

503.748.525
64.111.639
96.073.838
1.483.142

805.631.575

665.417.144

(27.108.169)

(32.295.251)

778.523.406

633.121.893

Faaliyet Raporu 2006
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31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

7. T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET) (devam›)

7. T‹CAR‹ ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET) (devam›)

‹nflaat sözleflmelerinde tan›ml› iflin tamamlanmas›na kadar veya baz› durumlarda daha uzun süreler zarf›nda müflteriler taraf›ndan
tutulan ve ödenmeyen ticari alacaklar “iflveren idare pay› alacaklar›” olarak nitelendirilmektedir.

fiirket 1992 y›l›nda, Birleflmifl Milletler Yard›m Komisyonu'na (UNCC) Kuveyt'in iflgali sebebiyle yaflanan, kaybedilmifl karlar›n da
içinde bulundu¤u zararlar›n karfl›lanmas› için talepte bulunmufltur. UNCC, 17 Aral›k 1998'de 264.301.350 ABD Dolar› (371.501.978
YTL) tutar›ndaki bu talebi gözden geçirmifl ve bu tutar›n 62.022.999 ABD Dolar› (87.179.527 YTL) tutar›ndaki k›sm›n›n telafi
edilmesini uygun görmüfltür. 2001, 2002 ve 2003 y›llar› içinde UNCC taraf›ndan kabul edilen tazminat tutar›n›n tamam› Eximbank'a
gönderilmifltir. Eximbank gelen paran›n 30.159.644 ABD Dolar (42.392.396 YTL)'l›k k›sm›n› fiirket'in yurtiçi bankalardan ald›¤› ve
kendisinin teminat mektubu vererek garanti alt›na ald›¤› kredilerin geri ödemesi için kullanm›fl, bakiyenin kalan k›sm›n› ise kulland›rd›¤›
krediler karfl›l›¤› elinde tutmufltur. UNCC'den gelen paralarla, kalan kredilerin ne flekilde kapanaca¤›na dair Eximbank'dan bilgi
beklenmektedir.

fiüpheli alacaklar karfl›l›¤›n›n y›l içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

1 Ocak

32.295.251

31.583.032

Y›l içinde ayr›lan karfl›l›k
Konsolidasyon kapsam›ndaki de¤ifliklikler (**)
Yabanc› para çevrim farklar›
fiüpheli alacaklardan tahsilatlar
Tahsili mümkün olmayan flüpheli alacaklar (*)

1.377.508
(4.800.582)
589.933
(744.113)
(1.609.828)

31 Aral›k

27.108.169

1.778.026
(50.203)
(857.277)
(158.327)

31 Aral›k 2006 tarihi itibari ile Eximbank'dan al›nan 31.863.355 ABD Dolar (44.787.132 YTL) (31 Aral›k 2005 - 42.754.250 YTL)'l›k
tutar ticari alacaklar›ndan ve konsolide bilançodaki uzun vadeli finansal borçlardan netlenmifltir. Ayr›ca, fiirket UNCC taraf›ndan
karfl›lanmayan 53.093.086 ABD Dolar (74.627.642 YTL) (31 Aral›k 2005 - 71.240.303 YTL)'l›k k›sm›n tamam›na karfl›l›k ay›rm›flt›r.

b) Ticari Borçlar
32.295.251
K›sa vadeli ticari borçlar›n detay› afla¤›daki gibidir:
(*) Önceki dönemlerde karfl›l›k ayr›lan ancak tahsili mümkün olmad›¤› anlafl›lan tutarlar 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle
bilanço kalemlerinden ç›kart›lm›flt›r.
(**) 2006 y›l› içerisinde, Kelebek Mobilya hisselerinin sat›lmas›ndan dolay› oluflan de¤ifliklik.
Ticari borçlar
Borç senetleri
Di¤er borçlar

Uzun vadeli alacaklar›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006
Irak alacaklar›
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Ticari alacaklar
Irak alacaklar›n›n Eximbank'tan tahsil edilen k›sm›
Birleflmifl Milletler Yard›m Komisyonu'ndan al›nan Eximbank kredisi
Irak alacaklar› karfl›l›¤›

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

562.417.433
27.115.129
867.586

453.979.768
12.852.443
429.052

590.400.148

467.261.263

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

672.182

25.274.291

672.182

25.274.291

31 Aral›k 2005

161.807.170
41.690.238
2.598.547
(42.392.396)
(44.787.132)
(74.627.642)

154.462.763
33.732.875
3.769.989
(40.468.210)
(42.754.250)
(71.240.303)

44.288.785

37.502.864

Uzun vadeli ticari borçlar›n detay› afla¤›daki gibidir:

Ticari borçlar

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, uzun ve k›sa vadeli alacaklar için al›nm›fl olan teminat ve garanti toplam› 9.667.730 YTL (31 Aral›k
2005 - 39.185.526 YTL), ipotek toplam› ise 12.826.209 ABD Dolar› karfl›l›¤› 18.028.520 YTL'dir (31 Aral›k 2005 - 6.441.526 ABD
Dolar› karfl›l›¤› 8.643.240 YTL).
Irak alacaklar› karfl›l›¤›
6 A¤ustos 1990 tarihinde Irak güçlerinin Kuveyt'i ilhak› sebebiyle, fiirket'in bu ülkedeki faaliyetleri sona ermifltir. Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti, 15 Kas›m 1990 tarih ve 90/1103 no'lu Bakanlar Kurulu karar› ve 6 Aral›k 1990 tarih ve 90/1 no'lu tebli¤ ile Irak'›n Kuveyt'i
ilhak› sebebiyle zarar gören flirketlere Türk Eximbank (Eximbank) arac›l›¤›yla uzun vadeli kredi vermeye karar vermifltir. Bu karar
çerçevesinde, 24 Aral›k 1990 tarihinde Eximbank ile yap›lan anlaflma ile çeflitli bankalara olan 80.699.079 ABD Dolar› (113.430.625
YTL) ve 4.382.267 Alman Mark› (2.240.617 Euro - 4.148.502 YTL) tutar›ndaki borç Eximbank'a transfer edilmifl ve ek olarak,
Eximbank 30.159.644 ABD Dolar› (42.392.396 YTL) (31 Aral›k 2005 - 40.468.210 YTL) tutar›ndaki di¤er çeflitli bankalarca sa¤lanan
borç için de ilgili bankalara ayn› tutarda teminat mektubu vermifltir.
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Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

8. F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI (NET)

9. ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET) (devam›)

Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar›n detay› afla¤›daki gibidir:

fiirket, faaliyetleri esnas›nda iliflkili taraflarla çeflitli ifllemler yapmaktad›r. 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle iliflkili bakiyeleri
ve bu taraflarla yap›lan toplam ifllem tutarlar› ana hatlar›yla flöyledir:
31 Aral›k 2006

Faiz oran›
K›sa vadeli

Libor + %1,90
%8,00 - %13,80

Döviz tutar›
ABD Dolar›
Ruble

511.761
17.321.651

(a) K›sa vadeli iliflkili taraflardan alacaklar/borçlar:
YTL karfl›l›¤›
719.331
924.660
1.643.991

Uzun vadeli

Libor + %1,90
%8,00 - %13,80

ABD Dolar›
Ruble

4.210.708
279.898.130

5.918.571
14.941.450
20.860.021

Finansal kiralama borçlar› toplam

31 Aral›k 2006

22.504.012

Alacaklar

K›sa vadeli

%1,27
%3,81 - %4,33
%15

Döviz tutar›
EUR
ABD Dolar›
Ruble

107.090
522.950
7.091.691

YTL karfl›l›¤›
170.005
701.695
330.604

Borçlar
712.387

-

-

‹fltirakler
Azen Oil BV
Gretsch Unitas

(*) 9.903.258
-

23.087

1.345.149
-

31.191

Di¤er ‹liflkili Kurulufllar
Derince Uluslararas› Konteyner Terminal ‹flletmecili¤i A.fi.
Entrade Limited
Di¤er

(*) 1.088.470
-

-

977.196
19.217.612
32.985

5.878

10.991.728

735.474

21.572.942

37.069

(*) ‹lgili bakiyeler, Enka ‹nflaat'›n finansman amac›yla verdi¤i bakiyeleri içermektedir.
(b) Uzun vadeli iliflkili taraflardan alacaklar/borçlar:
31 Aral›k 2006
Alacaklar

%3,81 - %4,33
%15

ABD Dolar›
Ruble

4.345.012
92.191.873

5.830.137
4.297.856
10.127.993

Finansal kiralama borçlar› toplam

11.330.297

Bir flirketin iliflkili flirket olarak tan›mlanmas›, flirketlerden birinin di¤eri üzerinde kontrol gücüne sahip olmas› veya ilgili flirketin
finansal ve idari kararlar›n› oluflturmas›nda önemli bir etkisi olmas›na ba¤l› olarak belirlenmektedir. fiirket Tara Holding (%47,44)
(31 Aral›k 2005 - %47,35) ve Tara ve Gülçelik aileleri (%29,36) (31 Aral›k 2005 - %29,70) taraf›ndan kontrol edilmektedir. ‹liflikteki
konsolide mali tablolar için hissedar flirketleri, hissedarlar, konsolide edilmeyen ifltirakler ve finansal duran varl›klar ve onlar›n ifltirakleri
ve ba¤l› ortakl›klar› ile di¤er Enka Grubu flirketlerinin bakiyeleri ayr› kalemler olarak gösterilmifl ve bu flirketler iliflkili flirketler olarak
adland›r›lm›flt›r.

31 Aral›k 2005

Borçlar

Alacaklar

Borçlar

Ortaklar
Ortaklar - flah›s

-

-

-

411.143

Di¤er ‹liflkili Kurulufllar
Entrade Limited
Di¤er

-

-

4.266.924
41.576

-

-

-

4.308.500

411.143

9. ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET)
‹liflkili Taraflar

Borçlar

-

1.202.304
Uzun vadeli

Alacaklar

Ortaklar
Ortaklar - flah›s

31 Aral›k 2005
Faiz oran›

31 Aral›k 2005

(c) Y›l içindeki ifllemler:
31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

315.089
85.698

342.706
91.884

114.141.171

97.029.092

‹liflkili Taraflarla Yap›lan Sat›fllar ve Verilen Hizmetler
Kira geliri
Sat›fllar
‹liflkili Taraflardan Al›mlar
Al›mlar
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Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

9. ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET) (devam›)

12. STOKLAR (NET)

Üst Yönetime Sa¤lanan Fayda

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle üst yönetime sa¤lanan fayda ve menfaatlerin toplam› 23.503.777 YTL'dir (31 Aral›k 2005 - 12.273.574
YTL). Sosyal Sigortalar Kurumlar›'na ödenen primler toplam 529.877 YTL (31 Aral›k 2005 - 324.392 YTL) ve 31 Aral›k 2006 tarihi
itibariyle tahakkuk etmifl yasal k›dem tazminat› tutar› 1.169.641 YTL'dir (31 Aral›k 2005 - 846.369 YTL).

10. D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET)

Hammadde ve yedek parça
Yar› mamül stoklar›
Mamul stoklar›
Ticari mallar (makine ve di¤erleri)
‹nflaat malzemeleri
Yoldaki mallar ve verilen avanslar

a) K›sa Vadeli Di¤er Yükümlülükler
K›sa vadeli di¤er yükümlülüklerin detay› afla¤›daki gibidir:

Ertelenmifl gelir
Ödenecek KDV
Ödenecek maafllar
Ödenecek vergi ve fonlar
Al›nan depozitolar
Ödenecek personel gelir vergisi
Di¤er

Eksi : Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›
31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

52.779.395
41.736.327
20.489.434
13.598.483
3.723.991
1.179.168
1.410.266

45.053.086
26.986.005
10.906.032
11.620.679
2.644.626
2.018.097
4.317.340

134.917.064

103.545.865

65.196.316
16.168.686
19.886.372
120.249.567
2.480.378
49.924.761

64.357.521
6.552.969
14.393.099
82.606.912
2.816.714
29.126.509

273.906.080

199.853.724

(2.418.279)
271.487.801

(2.053.357)
197.800.367

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, IFC kredilerine teminat olarak 32.749.444 YTL (31 Aral›k 2005 - 29.286.127 YTL) tutar›ndaki stoklar
rehin edilmifltir.

13. DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹fi BEDELLER‹ (NET)
31 Aral›k 2006
Devam eden inflaat sözleflmeleriyle ilgili maliyetler
Tahmini kazançlar

b) Di¤er Finansal Yükümlülükler
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle k›sa vadeli di¤er finansal yükümlülükler kabil-i rücu faktoring uygulamas› sonucu faktoringe verilmifl
olup, geri dönebilecek çekler karfl›l›¤›nda al›nm›fl olan nakit tutarlardan oluflmaktad›r.

31 Aral›k 2005

Eksi : Dönem sonu itibariyle toplam faturalanan hakedifl bedeli

31 Aral›k 2005

708.933.358
140.723.899

352.560.563
89.666.254

849.657.257

442.226.817

(776.537.230)

(454.647.566)

73.120.027

(12.420.749)

11. CANLI VARLIKLAR (NET)
fiirket'in canl› varl›klar› bulunmamaktad›r.

Yukar›daki net bakiye iliflikteki konsolide bilançolarda afla¤›daki flekilde s›n›fland›r›lm›flt›r:

Devam eden inflaat sözleflmelerinden alacaklar (net)
Devam eden inflaat sözleflmeleri hakedifl bedelleri (net)
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31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

124.110.195
(50.990.168)

7.319.520
(19.740.269)

73.120.027

(12.420.749)
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Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹

14. ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹ (devam›)

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, ertelenmifl vergiye konu olan geçici farklar ve etkin vergi oranlar› kullan›larak hesaplanan
ertelenmifl vergi yükümlülü¤ünün da¤›l›m› afla¤›da özetlenmifltir:

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemi için net ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü hareketi afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006

Konsolide Bilanço

31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005 31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Maddi ve maddi olmayan duran varl›klar›n ve yat›r›m amaçl›
varl›klar›n yeniden ölçümü ve rayiç de¤er düzeltmesi
(326.275.287) (199.851.206)
Projelerde tamamlanma yüzdesi metodu uygulamas›ndan
dolay› yap›lan düzeltmeler
(9.292.118)
(17.389.990)
Enerji gelirlerinde yap›lan ortalama sat›fl fiyat› düzeltmeleri
(8.652.441)
(6.606.249)
Ertelenmifl finansal giderler
(1.371.209)
(328.894)
“PSA” kapsam›ndaki GE sto¤u (*)
(14.676.366)
(11.678.854)
Di¤er
(3.382.348)
(346.080)
Brüt ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü

(363.649.769) (236.201.273)

(112.695.286)

(101.950.549)

9.077.505
(1.761.727)
(1.044.252)
(2.484.010)
(3.071.505)

4.314.412
(1.002.210)
194.973
(11.667.520)
3.239.665

(111.979.275)

(106.871.229)

Enerji gelirlerinde yap›lan ortalama sat›fl fiyat› düzeltmeleri
Yararland›r›lacak yat›r›m indirimi
Tafl›nan vergi zarar›
K›dem tazminat› karfl›l›¤›
fiüpheli alacak karfl›l›¤›
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›
Finansal türev araçlar rayiç de¤er düzeltme etkisi
Finansal kiralama yükümlülü¤ü
Di¤er

167.839.140
85.937.816
2.551.393
1.367.995
522.695
2.265.288
1.154.873

128.082.555
67.232.696
3.150.246
412.952
647.700
1.584.922
3.459.266

34.242.809
15.773.806
(761.456)
951.420
(158.469)
615.363
(2.511.137)

36.318.361
(26.238.745)
60.900.636
165.690
(905.232)
(163.714)
(50.483)
(216.600)
1.814.185

Brüt ertelenmifl vergi varl›klar›

261.639.200

204.570.337

48.152.336

71.624.098

(102.010.569)

(31.630.936)

(63.826.939)

(35.247.131)

Net ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü

31 Aral›k 2005

Konsolide Gelir Tablosu

(*) fiirket'in yedek parça tedarikçisi General Electric (GE) ile yap›lan “Parts and Services Agreement” (PSA) kapsam›nda yap›lan
düzeltme ile ilgili geçici farklar üzerinden hesaplanan ertelenmifl vergi yükümlülü¤ünü ifade etmektedir.

(3.475.583)

1 Ocak bakiyesi, Enka ‹nflaat ve ifltirakler
1 Ocak bakiyesi, Mali tablo kalemleri baz›nda takip edilen müflterek
yönetime tabi ortakl›klar›

35.106.519

24.687.633

1 Ocak bakiyesi

31.630.936

(36.650.448)

1 Ocak bakiyesi, Ayr› bir kalemde toplu takip edilen müflterek yönetime
tabi ortakl›klar›

(728.439)

(61.338.081)

(492.305)

1 Ocak bakiyesi

30.902.497

Konsolidasyon esaslar›ndaki de¤ifliklikler (*)

(3.527.334)

-

Gelir tablosunda yans›t›lan ertelenmifl vergi gideri (avantajlar›)
Özsermayede yans›t›lan vergi oran› de¤iflimi
Özsermayede yans›t›lan ertelenmifl vergi gideri (avantajlar›)
Yabanc› para çevrim farklar›

63.826.939
(6.061.734)
(1.039.590)
17.253.047

35.247.131
39.848.280
(7.050.161)

31 Aral›k bakiyesi, Enka ‹nflaat ve ifltirakleri
31 Aral›k bakiyesi, Mali tablo kalemleri baz›nda takip edilen müflterek
yönetime tabi ortakl›klar›

53.275.431

(3.475.583)

48.735.138

35.106.519

102.010.569

31.630.936

31 Aral›k bakiyesi,
31 Aral›k bakiyesi, Ayr› bir kalemde toplu takip edilen müflterek
yönetime tabi ortakl›klar›

(656.744)
101.353.825

(37.142.753)

(728.439)
30.902.497

(*) 2006 y›l› içerisinde, Kelebek Mobilya hisselerinin sat›lmas›ndan dolay› oluflan de¤ifliklik.

Ertelenmifl vergi, finansal tablolarda afla¤›daki gibi yans›t›lm›flt›r:
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31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

Ertelenen Vergi Varl›klar›
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü

154.898.126
(256.908.695)

193.656.588
(225.287.524)

Net Vergi Yükümlülükleri

(102.010.569)

(31.630.936)
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Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

15. D‹⁄ER CAR‹/CAR‹ OLMAYAN VARLIKLAR

16. F‹NANSAL VARLIKLAR (NET)

a) Di¤er dönen varl›klar›n detay› afla¤›daki gibidir:

a) Cari olmayan sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n detay› afla¤›daki gibidir:

KDV alacaklar›
Verilen avanslar
Peflin ödenen vergi ve fonlar
Peflin ödenen giderler
Devreden KDV
Di¤er gelir tahakkuklar›
‹fl avanslar›
Personelden alacaklar
Di¤er

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

112.675.908
37.633.960
22.193.565
13.014.766
8.934.815
4.846.046
3.283.221
548.095
3.364.890

83.616.170
16.770.698
18.508.572
8.621.805
6.372.336
280.047
2.342.717
1.176.081
4.335.133

206.495.266

142.023.559

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

28.569.903
10.752.840
9.430.853
2.246.704
1.181.762
73.856
4.313.975

29.711.451
7.688.514
6.903.203
9.910.535
948.442
87.087
3.753.737

56.569.893

59.002.969

31 Aral›k 2006
‹fltirak Oran›
%1'den az
%1,00
%1'den az
%1'den az

Yap› ve Kredi Bankas› A.fi. (YKB)
Bursa Serbest Bölge Kurucu ve ‹flleticisi A.fi.
Türk S›nai Kalk›nma Bankas› (TSKB)
S›nai Mali Yat›r›m Holding
Di¤er
Toplam

31 Aral›k 2005

Tutar

‹fltirak Oran›

Tutar

711.193
210.840
465.727
114.174
153.341

%1'den az
%1,00
%1'den az
%1'den az

746.384
201.270
520.586
71.443
146.384

1.655.275

1.686.067

Piyasa de¤erleri güvenilir bir flekilde tespit edilebilen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar konsolide mali tablolarda piyasa de¤eri ile
gösterilmifl olup, gerçekleflmemifl kar veya zararlar› konsolide bilançoda özsermaye alt›nda “Finansal Varl›k De¤er Art›fl Fonu”
hesab›nda takip edilmektedir. Piyasa de¤erleri tespit edilemeyen finansal varl›klar ise maliyet de¤erleri ile tafl›nmaktad›r.

b) Di¤er duran varl›klar›n detay› afla¤›daki gibidir:

Peflin ödenen arsa kira bedeli
Bloke para (*)
Peflin ödenen giderler
Verilen avanslar
Finansal türev araçlar (**)
Verilen depozito ve teminatlar
Di¤er

(*)

fiirket'in ba¤l› ortakl›¤› olan Enerji fiirketlerinin buhar tribünlerinin bak›mlar› için bankalarda bloke olarak tutulan depozito
tutar›d›r.
(**) Yukar›da sözü edilen al›m sat›m amaçl› türev araçlar›n›n vadeleri 16 Kas›m 2012 ve 15 Nisan 2013'tür.

b) ‹fltiraklerin detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006

Gretsch- Unitas
Gedore-Altafl
Azen Oil

Tutar

%36,00
%38,59
%37,75

2.495.880
1.665.249
3.024.149

‹fltirak Oran›
%36,00
%38,20
%37,75

Tutar
2.543.521
1.584.068
2.274.372

Toplam

7.185.278

6.401.961

Finansal Varl›klar Toplam

8.840.553

8.088.028

AZEN OIL

Toplam varl›klar
Toplam yükümlülükler
Sat›fl gelirleri
Net dönem kar›/(zarar›)
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‹fltirak Oran›

31 Aral›k 2005

GRETSCH-UNITAS

GEDORE-ALTAfi

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2005

20.940.259
14.750.213
21.800.150
740.693

10.354.933
4.330.107
2.956.200
(4.600.256)

40.017.936
33.084.651
68.849.654
(1.093.542)

30.219.650
23.154.314
42.119.550
2.089.150

30.857.649
26.542.634
39.650.692
161.694

30.011.962
25.865.187
33.329.907
4.412.808
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205.033.413
12.040.430

217.073.843

169.926.894
35.106.519
12.768.869
(728.439)

169.926.894
12.768.869
34.378.080

87.501.017
85.427.081

172.928.098

3.019.050
18.371.926
55.699.460
10.410.581
1.341.800
30.684.183
33.198.186
20.202.912

4.360.850
18.371.926
86.383.643
43.608.767
20.202.912

204.553.490
63.629.191

268.182.681

232.857.221
(28.303.731)
106.182.560
(42.553.369)

339.039.781
(70.857.100)

155.773.811
59.755

155.833.566

128.201.163
27.572.648
59.755

128.201.163
27.632.403

82.743.060
144.631.306

227.374.366

10.680.728
6.036.758
29.286.127
36.739.447
35.993.914
60.199.153
10.581.141
22.585.376
15.271.722

46.674.642
66.235.911
39.867.268
59.324.823
15.271.722

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))
16. F‹NANSAL VARLIKLAR (NET) (devam›)
fiirket'in oransal konsolidasyon yöntemi kullan›larak hesaplanm›fl müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n›n kar/zarar kalemleri içindeki
pay› afla¤›daki gibidir:

Sat›fl gelirleri
Di¤er faaliyetlerden gelirler/karlar ve giderler/zararlar
Sat›fllar›n maliyeti
Faaliyet giderleri
Finansal gelirleri ve giderleri
Vergiler
Net kar

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

870.704.382
27.624.936
(622.611.414)
(109.685.154)
(7.587.814)
(34.611.289)

748.433.336
21.255.638
(570.861.873)
(80.904.187)
(21.109.628)
(20.640.676)

123.833.647

76.172.610

379.042.992
233.119.167
145.923.825
fiirket'in Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
Uzun Vadeli Yükümlülükler ‹çindeki Pay›

184.384.029
146.580.569
48.078.394
184.384.029
48.735.138
146.580.569
(656.744)
Uzun vadeli finansal borçlar
Al›nan avanslar
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü

262.046.787
149.553.637
fiirket'in Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
K›sa Vadeli Yükümlülükler ‹çindeki Pay›

112.493.150

7.028.000
38.234.459
105.281.705
60.815.567
50.687.056
7.028.000
38.234.459
84.178.521
20.112.657
K›sa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeye düflen k›sm›
Ticari borçlar
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler ve gider tahakkuklar›
Devam eden inflaat sözleflmeleri hakedifl bedelleri

21.103.184
40.702.910
50.687.056

361.025.172
291.885.663
fiirket'in Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
Maddi Duran Varl›klar ‹çindeki Pay›

69.139.509

473.424.343
(112.399.171)
338.943.157
(47.057.494)
Maliyet
Birikmifl amortisman

134.481.186
(65.341.677)

249.290.022
249.290.022
fiirket'in Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
Duran Varl›klar ‹çindeki Pay›

-

230.465.825
18.824.197
230.465.825
18.824.197
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Di¤er duran varl›klar

-

413.691.322
104.209.619
309.481.703
fiirket'in Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
Dönen Varl›klar ‹çindeki Pay›

200.442.504
85.159.261
32.749.444
71.021.330
24.318.783
183.195.511
76.316.629
25.650.780
24.318.783

17.246.993
8.842.632
32.749.444
45.370.550
-

17. fiEREF‹YE (NET)

Nakit ve nakit benzeri de¤erler
Ticari alacaklar
Stoklar
Di¤er dönen varl›klar
Devam eden inflaat sözleflmelerinden alacaklar

Bilanço

Ayr› bir kalemde toplu Mali tablo kalemleri baz›nda
takip edilen müflterek
takip edilen müflterek
yönetime tabi ortakl›klar yönetime tabi ortakl›klar

Toplam

Ayr› bir kalemde toplu takip Mali tablo kalemleri baz›nda
edilen müflterek yönetime takip edilen müflterek yönetime
tabi ortakl›klar
tabi ortakl›klar

31 Aral›k 2005
31 Aral›k 2006

fiirket'in oransal konsolidasyon metodu kullan›larak hesaplanm›fl müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n›n aktif ve pasifleri içindeki pay› afla¤›daki gibidir:

fiirket'in müflterek yönetime tabi ortakl›klar›ndaki paylar›:
c)

16. F‹NANSAL VARLIKLAR (NET) (devam›)

Toplam

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2004 tarihine kadar, fiirket yönetiminin gelecekte gerçekleflebilecek ekonomik faydalarla ilgili tahminine ba¤l› olarak
pozitif flerefiye yirmi y›lda, negatif flerefiye ise otuz befl y›lda do¤rusal itfa yöntemine göre itfa edilmekteydi. 1 Ocak 2005 tarihi
itibariyle muhasebe standartlar›ndaki de¤ifliklik nedeniyle, negatif flerefiye kay›tlarda ters çevrilerek birikmifl karlara gelir olarak
kaydedilmifl ve pozitif flerefiye için itfa yöntemine son verilmifltir. 1 Ocak 2005 tarihi itibariyle Geçmifl Y›l Karlar›na gelir kaydedilen
negatif flerefiye ve flerefiyeler itfa paylar› net olarak 22.866.522 YTL (17.037.868 ABD Dolar›- 16.327.623 ABD Dolar› negatif
flerefiye ve 710.245 ABD Dolar› flerefiyeler itfa pay›)'d›r.
fiirket, 2003 ve 2004 y›llar› içerisinde Adapazar› Elektrik, Gebze Elektrik ve ‹zmir Elektrik hisselerinin s›ras›yla %9 ve %41'ini sat›n
alm›fl olup, %9 oran›nda sat›n ald›¤› payla ilgili olarak 31 Aral›k 2003 mali tablosunda, 22.790.668 YTL (16.327.623 ABD Dolar›)
tutar›nda ifltirakler negatif flerefiyesi olarak “fierefiye” hesab› alt›nda net olarak s›n›fland›rm›flt›r. fiirket, 24 Haziran 2004 ve 28 Aral›k
2004 tarihleri itibariyle s›ras›yla %25 ve %16 oran›nda hisselerini alarak 74.018.438 YTL (55.151.210 ABD Dolar›) tutar›nda pozitif
flerefiyeyi kay›tlar›na yans›tm›flt›r.
fiirket 1 Aral›k 2005 tarihinde, Adapazar› Elektrik, Gebze Elektrik ve ‹zmir Elektrik hisselerinin %10'unu sat›n al›p, sat›n alm›fl oldu¤u
pay ile ilgili olarak 31 Aral›k 2005 tarihli konsolide mali tablosunda 18.490.317 YTL tutar›nda negatif flerefiye tutar›n› gelir tablosunda
yans›tm›flt›r. Bunun sonucunda 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle toplam ifltirak oran› %100'e ulaflm›flt›r.
Ayr›ca, fiirket 2 Kas›m 2006 tarihinde, %55 oran›nda hisseye sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›klardan Mosenka'n›n %25 oran›nda hissesini
daha sat›n al›p, sat›n alm›fl oldu¤u pay ile ilgili olarak 31 Aral›k 2006 tarihli konsolide mali tablosunda 12.821.578 YTL tutar›nda
negatif flerefiye tutar›n› gelir tablosunda yans›tm›flt›r. Bunun sonucunda 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle toplam ifltirak oran› %80'e
ulaflm›flt›r.
fierefiye'nin 31 Aral›k 2006 ve 2005 itibariyle hareketi afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

1 Ocak
UFRS 3 no'lu standard›n uygulamas›-negatif flerefiyenin
özsermayeye transferi
Yabanc› para çevrim farklar›

74.001.894

51.151.916

3.518.647

22.866.522
(16.544)

31 Aral›k

77.520.541

74.001.894
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Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
fiirket'in konsolide olan ba¤l› ortakl›klar›ndan MKH otel binas›n›n güncellenen ba¤›ms›z de¤erleme raporuna göre rayiç de¤eri yaklafl›k 4,1 milyar Ruble (217.329.638 YTL) olarak tespit edilmifltir. ‹lgili binalar›n
defter de¤erleri yeniden de¤erlenen tutarlara getirilmifl, de¤erleme fark› da ertelenmifl vergi tutar› netlefltirilerek özsermaye içinde yer alan yeniden de¤erleme fonunda gösterilmifltir.
(**)
Bu tutar yap›lmakta olan yat›r›mlardan, yat›r›m amaçl› gayrimenkullere olan transferleri ifade etmektedir (Not 18).
(***) fiirket'in ba¤l› ortakl›klar›ndan Air Enka'n›n operasyonlar› için kulland›¤› uçaklardan oluflmaktad›r.
(****) 2006 y›l› içerisinde, Kelebek Mobilya hisselerinin sat›lmas›ndan dolay› oluflan de¤ifliklik.

64.518.020
31 Aral›k 2006 tarihindeki
net defter de¤eri

(*)

3.058.078.134
220.063.280
4.225.645
4.142.031
10.153.092
35.844.891
8.327.065
2.186.746.580

61.343.067
1 Ocak 2006 tarihindeki
net defter de¤eri

524.057.530

2.719.999.742
72.868.938
3.938.210
4.341.237
6.151.982
33.052.978
4.857.241
2.113.498.790

14.826.274
31 Aral›k 2006

419.947.299

615.074.248
8.335.421
2.071.014
5.136.912
47.867.612
10.198.284
474.695.716

7.147.572
267.378
(426.295)
1.412.843
(66.077)
1.589.799
67.011
414.204
2.433.264
115.699
2.942.943
(354.994)
44.162.409
2.454.964
(3.320.424)
9.562.585
(641.420)
(4.350.502)
10.608.455
384.427
(350.084)
1.991.620
(2.436.134)
399.031.702
15.921.410
(36.867.967)
96.980.020
(4.719.951)
4.350.502
37.192.938
1.848.043
(179.284)
13.081.318
12.087.990
461.998
(828.212)
3.116.529
(12.031)
01 Ocak 2006
Yabanc› para çevrim farklar›
Konsolidasyon kapsam›ndaki de¤ifliklik
Cari y›l amortisman›
Ç›k›fllar
Di¤er transferler

51.943.015

514.254.129
21.520.930
(41.972.266)
129.502.062
(8.230.607)
-

3.673.152.382
220.063.280
12.561.066
6.213.045
15.290.004
83.712.503
18.525.349
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN

19. MADD‹ VARLIKLAR (NET)

Arsa, Yeralt›
ve Yerüstü
Düzenleri

Rusya-Moskova'da, fiirket'in 49 y›ll›¤›na kullanma hakk› bulunan arsalar üzerinde infla edilen gayrimenkullerin makul de¤eri
282.000.000 ABD Dolar› - 396.379.200 YTL (31 Aral›k 2005 - 272.000.000 ABD Dolar› - 364.969.600 YTL) tutar›ndad›r. Söz konusu
gayrimenkuller, ifl merkezleri ve binalardan oluflmaktad›r. fiirketin bu ve geriye kalan yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri Enka ‹nflaat'a
ait olup makul de¤erleri ba¤›ms›z gayrimenkul de¤erleme firmalar›nca her y›l gözden geçirilmektedir.

79.344.294

Binalar

Ramenka'n›n IFC ile imzalanm›fl olan kredi anlaflmas› koflullar› uyar›nca, Ramenka'n›n yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri bu krediye
teminat olarak rehin edilmifltir.

31 Aral›k 2006

Ramenka'n›n gayrimenkul de¤erleme çal›flmas›na 49 y›ll›¤›na kullanma hakk› bulunan ve üzerine gayrimenkul infla edilen arsalar
da dahil edilmifltir.

2.661.442.296

Tafl›tlar
Makine ve
Teçhizat

fiirket'in yat›r›m amaçl› gayrimenkulleri üzerinde, al›nan banka kredileri karfl›l›¤› teminat olarak verilen, 76.482.562 ABD Dolar›
(31 Aral›k 2005 - 74.035.264 ABD Dolar›) tutar›nda ipotek bulunmaktad›r.

576.000.545

72.868.938
6.959.654
(49.798)
269.376.351
(41.546.737)
(87.545.128)
11.085.782
426.157
(598.497)
2.199.077
(551.453)
5.931.036
282.009
77.215.387
6.005.142
(3.687.063)
6.692.231
(881.398)
(9.763.413)
8.131.617

Döfleme ve
Demirbafllar

fiirket'in yabanc› ba¤l› ortakl›klar›ndan Mosenka ve MKH ile müflterek yönetim ortakl›¤› olan Ramenka'n›n, Moskova'da bulunan
ve üzerinden kira geliri elde edilen gayrimenkulleri, makul de¤erden de¤erlenmifltir. Bu de¤erler her y›l ba¤›ms›z gayrimenkul
de¤erleme firmalar›nca yeniden gözden geçirilmektedir. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle, söz konusu flirketlerden MKH'›n gayrimenkullerinin
makul de¤eri 6,9 milyar Ruble - 368.879.153 YTL (31 Aral›k 2005 - 6,4 milyar Ruble) olarak, Mosenka'›n gayrimenkullerinin makul
de¤eri 3,1 milyar Ruble - 169.560.234 YTL (31 Aral›k 2005 - 2,8 milyar Ruble) olarak ve Ramenka'n›n gayrimenkullerinin makul
de¤eri 4,3 milyar Ruble - 230.465.826 YTL (31 Aral›k 2005 - 2,7 milyar Ruble) olarak belirlenmifltir.
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8.585.246
408.211
7.941.294
(1.644.747)
-

‹skele ve
Kal›p ‹flleri

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle yat›r›m amaçl› gayrimenkuller Rusya'da bulunan ve üzerinden kira geliri elde edilen
gayrimenkuller ile Türkiye'deki 4.537.826 ABD Dolar› - 6.378.368 YTL (31 Aral›k 2005 - 6.073.831 ABD Dolar› - 8.149.867 YTL)
tutar›ndaki yat›r›m amaçl› tutulan arsalardan oluflmaktad›r.

15.465.696
590.676
(350.084)
7.264.441
(4.445.380)
-

931.005.960

2.512.530.492
118.944.503
(37.710.320)
75.017.240
(28.083.600)
9.763.413
10.980.568

1.171.662.781

457.140.237
50.975.781
(14.889.285)
6.097.091
9.521.179
67.155.542

6.307.171
88.005.354
28.778
(4.272.984)
92.818.809

73.431.057
3.287.642
(1.028.870)
3.764.511
(1.387.447)
1.277.401

16.811.251
41.546.737
(51.151)
80.947.894

Yap›lmakta
Olan
Yat›r›mlar

765.136.216
(17.017.384)

1 Ocak 2006
Yabanc› para çevrim farklar›
Konsolidasyon kapsam›nda de¤ifliklik (****)
Yeniden de¤erleme düzeltmesi (*)
Girifller
Ç›k›fllar
Di¤er transferler
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullere transferler
Yap›lmakta olan yat›r›mlardan transferler

31 Aral›k

931.005.960
101.402.090

Di¤er

1 Ocak
Yabanc› para çevrim farklar›
UMS 40 no'lu standard›n uygulamas› - operasyonel kiralama
yap›lan arsalar›n rayiç de¤erleri
Transferler
Girifller
Ç›k›fllar
Piyasa üzerinden de¤iflimler, net

31 Aral›k 2005

Hava
Tafl›tlar›
(***)

31 Aral›k 2006

Toplam

18. YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER (NET)

3.234.253.871
187.879.775
(58.313.917)
6.097.091
381.776.324
(36.994.025)
(**) (41.546.737)
-

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

MAL‹YET

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))
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39.803.925
(257.311)
5.166.803
(551.008)
44.162.409
19.482.715

33.052.978

317.041.221 12.492.019
2.760.313
139.679
91.636.112
1.377.970
(12.405.944) (3.401.213)
10.608.455
4.339.898

4.857.241

399.031.702
2.152.624.869

61.343.067

31 Aral›k 2005 tarihindeki
net defter de¤eri
2.113.498.790

419.947.299

129.334.799

37.192.938

6.151.982

4.510.046

2.433.264

1.469.283
(330)
974.049
(9.738)

8.585.246

5.979.329
(1.338)
2.696.471
(89.216)
-

‹skele ve Kal›p
‹flleri

2.719.999.742

72.868.938

3.938.210

4.341.237

2.487.728.981

106.499.595

5.893.808

4.745.887

514.254.129

-

7.147.572

1.589.799

573.144.074
1.447.663
(151.462.832)
110.363.413
(19.238.189)

-

6.739.679
(887.853)
1.544.494
(248.748)

1.186.475
(265)
403.589
-

3.234.253.871

72.868.938

11.085.782

5.931.036

Toplam

12.633.487
106.499.595
3.060.873.055
(1.250.892)
(3.623.376)
(6.295.324)
(5.059.761)
3.532.615
218.606.953
300.838.507
(721.887)
(28.097.252)
(3.107.541)
(88.005.354) (**)(88.005.354)
- (160.608.880)
-

Di¤er

Yap›lmakta
Olan
Yat›r›mlar

5.932.362
(1.326)
-

Hava
Tafl›tlar›
(***)

fiirket'in konsolide olan ba¤l› ortakl›klar›ndan Pimafl'›n Kocaeli Gebze'de fabrika ve idari binalar›n›n, Kelebek Mobilya'n›n Düzce Merkez ve Bal›kesir Edremit'de fabrika ve iflyeri binalar›n›n, Enka Pazarlama'n›n
‹stanbul Tuzla ve Bal›kesir Band›rma'daki iflyeri ve depo binalar›n›n, Çimtafl'›n fabrika ve idari binalar›n›n, MKH otel binas›n›n ve Ramenka'n›n çeflitli gayrimenkullerinin güncellenen ba¤›ms›z de¤erleme raporuna
göre rayiç de¤eri s›ras›yla 22.660.237 YTL, 14.710.000 YTL, 6.748.926 YTL, 11.514.994 YTL, 188.447.708 YTL ve 129.133.536 YTL olarak tespit edilmifltir. ‹lgili binalar›n defter de¤erleri yeniden de¤erlenen
tutarlara getirilmifl, de¤erleme fark› da ertelenmifl vergi tutar› netlefltirilerek özsermaye içinde yer alan yeniden de¤erleme fonunda gösterilmifltir.
(**) Bu tutar yap›lmakta olan yat›r›mlardan, yat›r›m amaçl› gayrimenkullere olan transferleri ifade etmektedir (Not 18).
(***) fiirket'in ba¤l› ortakl›klar›ndan Air Enka'n›n operasyonlar› için kulland›¤› uçaklardan oluflmaktad›r.

60.297.364

1 Ocak 2005 tarihindeki
net defter de¤eri

(*)

12.087.990

31 Aral›k 2005

01 Ocak 2005
Yabanc› para çevrim farklar›
Yeniden de¤erleme düzeltmesi (*)
Cari y›l amortisman›
Ç›k›fllar

2.512.530.492

77.215.387

457.140.237

15.465.696

Tafl›tlar

Döfleme ve
Demirbafllar

59.286.640
(610.458)
19.567.185
(1.027.980)
-

Makine ve
Teçhizat

314.645.722 2.469.666.090 16.831.917
(1.654.860)
945.113
(77.799)
(5.059.761)
5.126.962
46.434.591
2.456.182
(3.801.984)
(17.240.024) (3.744.604)
147.884.158
12.724.722
-

Binalar

9.100.549 185.310.923
(5.413)
(301.157)
- (151.462.832)
2.992.854
6.267.542
(2.621.538)

73.431.057

31 Aral›k 2005
B‹R‹KM‹fi AMORT‹SMAN

69.397.913
(20.388)
2.417.548
(1.471.557)
3.107.541
-

1 Ocak 2005
Yabanc› para çevrim farklar›
Yeniden de¤erleme düzeltmesi (*)
Girifller
Ç›k›fllar
Di¤er transferler
Yap›lmakta olan yat›r›mlardan transferler

MAL‹YET

Arsa.Yeralt› ve
Yerüstü
Düzenleri

19. MADD‹ VARLIKLAR (NET) (devam›)

Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi

Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))
19. MADD‹ VARLIKLAR (NET) (devam›)

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle finansal kiralama yoluyla al›nan maddi varl›klar›n toplam maliyet tutar› 13.569.265 YTL (31 Aral›k
2005 - 12.953.358 YTL) toplam birikmifl amortisman tutar› 7.890.587 YTL (31 Aral›k 2005 - 6.884.436 YTL)'dir.

fiirket'in yeniden de¤erlenmifl binalar›n›n mali tablolara tarihsel maliyetinden birikmifl amortisman düflülerek yans›t›lmas› durumunda,
31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle binalar›n tafl›nan de¤erleri afla¤›daki flekilde gerçekleflirdi:

Maliyet
Birikmifl amortisman
Net defter de¤eri

1 Ocak

Çevrim fark›
Cari dönem yeniden de¤erleme tutar›
Cari dönem yeniden de¤erleme tutar›n›n ertelenmifl vergi etkisi
Vergi oran›ndaki de¤iflimin etkisi
Yeniden de¤erleme fonundan birikmifl karlara aktar›lan yeniden
de¤erlenmifl tutarlar üzerinden hesaplanan amortisman
fark› (ertelenmifl vergi netlenmifl)
Sat›lan ba¤l› ortakl›¤›n etkisi

31 Aral›k

31 Aral›k 2006
31 Aral›k 2005

512.877.399
(190.054.363)
322.823.036
419.745.652
(182.577.889)
237.167.763

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibari ile bu binalar üzerindeki yeniden de¤erleme fonunun hareketi afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006
105.908.131

107.365.188

31 Aral›k 2005
19.889.554

5.351.298
3.170.484
(760.916)
6.061.734
(1.895)
118.781.225
(31.596.724)
-

(3.743.754)
(8.621.789)
(1.164.029)
-

105.908.131
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Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

20. MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR (NET)

21. ALINAN AVANSLAR
Al›nan avanslar, fiirket'in befl ana co¤rafi bölgede yürüttü¤ü çeflitli projeler ve faaliyetler kapsam›nda ald›¤› avanslardan oluflmaktad›r.

Arazi Kiralama
Hakk›

Di¤er

Toplam

20.678.419

3.943.816

24.622.235

22. EMEKL‹L‹K PLANLARI

1.051.835
20.097
(593.944)

264.855
(685.286)
1.039.825
(804.050)

1.316.690
(685.286)
1.059.922
(1.397.994)

fiirket'in çal›flanlar› için kurmufl oldu¤u emeklilik plan› bulunmamaktad›r.

31 Aral›k 2006 net defter de¤eri

21.156.407

3.759.160

24.915.567

a) K›sa vadeli borç karfl›l›klar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006
Maliyet
Birikmifl amortisman

27.616.181
(6.459.774)

6.473.478
(2.714.318)

34.089.659
(9.174.092)

Net defter de¤eri

21.156.407

3.759.160

24.915.567

31 Aral›k 2005
Maliyet
Birikmifl amortisman

26.271.311
(5.592.892)

6.789.707
(2.845.891)

33.061.018
(8.438.783)

Net defter de¤eri

20.678.419

3.943.816

24.622.235

Arazi Kiralama
Hakk›

Di¤er

Toplam

21.048.892

2.582.632

23.631.524

Finansal Türev Araçlar/ Vadeli Döviz Al›m - Sat›m Sözleflmeleri

(20.945)
209.691
(559.219)

(2.294)
2.039.568
(676.090)

(23.239)
2.249.259
(1.235.309)

fiirket, faaliyet konusu gere¤i finansal enstrümanlar içeren çeflitli ifllemler gerçeklefltirmektedir. Türev finansal araçlar iki taraf
aras›nda yap›lan finansal bir sözleflme olup, ödemelerin finansal araç ile ilgili faiz oran›nda, mal bedelinde, döviz kurunda, oran
endeksinde veya benzer bir de¤iflkende meydana gelen de¤iflikli¤e ba¤›ml› oldu¤u bir finansal arac› ifade eder. Türev finansal
araçlar vadeli döviz al›m ve sat›mlar›n› içermektedir.

31 Aral›k 2005 net defter de¤eri

20.678.419

3.943.816

24.622.235

31 Aral›k 2005
Maliyet
Birikmifl amortisman

26.271.311
(5.592.892)

6.789.707
(2.845.891)

33.061.018
(8.438.783)

Net defter de¤eri

20.678.419

3.943.816

24.622.235

31 Aral›k 2004
Maliyet
Birikmifl amortisman

26.083.692
(5.034.800)

4.752.917
(2.170.285)

30.836.609
(7.205.085)

Net defter de¤eri

21.048.892

2.582.632

23.631.524

1 Ocak 2006 net defter de¤eri
Çevrim farklar›
Konsolidasyon kapsam›ndaki de¤ifliklik (*)
Al›mlar
Amortisman gideri

(*) 2006 y›l› içerisinde, Kelebek Mobilya hisselerinin sat›lmas›ndan dolay› oluflan de¤ifliklik.

1 Ocak 2005 net defter de¤eri
Çevrim farklar›
Al›mlar
Amortisman gideri

23. BORÇ KARfiILIKLARI

31 Aral›k 2006
Performans prim gideri tahakkuku
Ödenecek kurumlar vergisi karfl›l›¤›
Gider tahakkuklar› (*)
Dava karfl›l›klar›
Di¤er borç karfl›l›klar›

31 Aral›k 2005

5.692.964
12.603.320
4.444.636
1.316.954
2.032.440

13.290.981
10.835.260
2.036.495
1.146.847
817.904

26.090.314

28.127.487

(*) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in vadeli döviz al›m-sat›m sözleflmelerinden oluflmufl gider tahakkuku 1.679.965 YTL
(31 Aral›k 2005 - 127.300 YTL) tutar›ndad›r. Ayr›ca “Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n K›sa Vadeli Yükümlülükler ‹çindeki
Pay›” içinde 11.127.797 YTL tutar›nda vadeli döviz al›m-sat›m sözleflmelerinden oluflmufl gider tahakkuku ve "Di¤er Dönen
Varl›klar"›n içinde 127.564 YTL tutar›nda gelir tahakkuku vard›r. Bu ifllemler, afla¤›da belirtildi¤i üzere fiirket kay›tlar›na
yans›t›lm›flt›r.

Afla¤›daki tablo türev finansal araçlardan kaynaklanan varl›k ve yükümlülükleri ve nominal tutarlar›n vade analizini göstermektedir.
Nominal tutar türev finansal arac›n ba¤l› oldu¤u varl›¤›n faiz oran›n›, döviz kurunu veya endeksini ve türev finansal araçlar›n
de¤erindeki de¤iflimin ölçülmesine baz olan tutar› ifade eder. Nominal de¤er y›l sonunda aç›k olan ifllem toplam›n› gösterir, piyasa
ve kredi riskinin göstergesi de¤ildir.
31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, finansal araçlar›n rayiç de¤erleri bilanço tarihinde oluflan vadeli döviz kurlar›n›n kullan›lmas›yla
hesaplan›r. Kurlar›n dalgaland›¤› bir pazarda kur oranlar› tahminlerinin güvenilir olmad›¤› durumlarda pazardaki geçerli oran›n vadeli
döviz ifllem oran›n›n flimdiki de¤erini en iyi flekilde yans›tt›¤› düflünülmektedir.

Arazi kullan›m haklar›, fiirket'in Moskova'da bulunan baz› arazilerinin bina infla etmek amac›yla kullanma hakk›ndan oluflmaktad›r.
Bu haklar 49 y›ll›k bir süreyi kapsamakta ve bu süre boyunca itfa edilmektedir.
fiirket'in 205.952 YTL (31 Aral›k 2005 - 106.002 YTL) tutar›ndaki maddi olmayan varl›klar› IFC kredisine karfl›l›k olarak rehin edilmifltir.
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31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

23. BORÇ KARfiILIKLARI (devam›)

23. BORÇ KARfiILIKLARI (devam›)

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, vadeli döviz al›m sat›m ifllemlerinin nominal tutar› afla¤›dakilerden oluflmaktad›r:

fiirket, geçmifl deneyimlerden edinilen bilgilere dayanarak, k›dem tazminat› almaya hak kazanan çal›flanlar›n hak kazand›klar›
menfaatleri, bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranlar›n› kullanarak iskonto ifllemine tabi tutmufl ve indirgenmifl net de¤erleri
üzerinden konsolide mali tablolar›na yans›tm›flt›r. K›dem tazminat› karfl›l›¤›, çal›flanlar›n emeklili¤i halinde ödenmesi gerekecek
muhtemel yükümlülü¤ün bugünkü de¤eri hesaplanarak ayr›l›r. Buna ba¤l› olarak, 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle
yükümlülü¤ü hesaplamak için kullan›lan aktüer varsay›mlar› afla¤›daki gibidir:

31 Aral›k 2006
Gerçekleflmemifl
Gider
1-12 ay Aras›
Al›m-Sat›m amaçl› türev araçlar›
Vadeli ifllemler sat›fl sözleflmesi
Vadeli ifllemler al›m sözleflmesi

(12.897.257)
-

132.710.873
129.669.905

2 - 3 y›l
Aras›

184.201.272
179.003.532

4 - 5 y›l
Aras›

45.860.489
42.589.680

‹skonto oran›
Tahmin edilen limit/ücret art›fl›

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

%11
%5

%12
%6

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

31 Aral›k 2005
Gerçekleflmemifl
Gider
1 Aya Kadar
Al›m-Sat›m amaçl› türev araçlar›
Vadeli ifllemler sat›fl sözleflmesi
Vadeli ifllemler al›m sözleflmesi

(127.300)
-

1.610.160
1.619.881

1 - 3 Ay
Aras›

3 -12 Ay
Aras›

6.709.000
6.677.847

4.074.577
3.968.709

b) Uzun vadeli borç karfl›l›klar›n›n detay› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006 31 Aral›k 2005
Ertelenmifl gelir (*)
K›dem tazminat› karfl›l›¤›
Al›nan depozitolar

804.007.135
13.743.069
2.353.449

613.516.703
13.792.713
-

820.103.653

627.309.416

(*) Sözleflme boyunca oluflacak olan ortalama sat›fl fiyat› ile faturalanan fiyat aras›ndaki farktan oluflmaktad›r.
fiirket, mevcut ifl kanunu gere¤ince, emeklilik nedeni ile iflten ayr›lma veya istifa ve kötü davran›fl d›fl›ndaki nedenlerle ifline son
verilen, askerlik nedeniyle iflten ayr›lmak zorunda kalan ve en az bir y›l hizmet vermifl personele belirli miktarda k›dem tazminat›
ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2006 tarihi
itibariyle, 1.857 YTL (31 Aral›k 2005 - 1.727 YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere, k›dem tazminat› ödemelerinin tavan› 1.961 YTL tutar›na yükseltilmifltir.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü için böyle bir gereklilik olmad›¤› için fon ayr›lmamaktad›r.

K›dem tazminat› karfl›l›¤›n›n hareketi afla¤›daki gibidir:

1 Ocak
Konsolidasyon kapsam›ndaki de¤ifliklikler (*)
Faiz gideri
Dönem içinde ayr›lan karfl›l›k
Yabanc› para çevrim farklar› ve parasal kazanç / (kay›p)
Ödenen

13.792.713
(2.062.556)
1.655.126
1.650.612
210.997
(1.503.823)

12.538.500
1.504.620
558.707
(237)
(808.877)

31 Aral›k

13.743.069

13.792.713

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

1 Ocak

242.714.798

224.998.196

Konsolidasyon etkisi (*)
Yabanc› para çevrim farklar›
Ödenen temettüler
Ana ortakl›k d›fl› kar/zarar
Yeniden de¤erleme fonu

(32.986.993)
30.433.194
(7.168.304)
47.277.727
2.224.219

(29.171.730)
(6.797.112)
(37.591.219)
64.229.136
27.047.527

31 Aral›k

282.494.641

242.714.798

(*) 2006 y›l› içerisinde, Kelebek Mobilya hisselerinin sat›lmas›ndan dolay› oluflan de¤ifliklik.

24. ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR / ANA ORTAKLIK DIfiI KAR/ZARAR
31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle az›nl›k paylar›n›n hareketi afla¤›daki gibidir:

(*) 2006 y›l› içerisinde, Kelebek Mobilya hisselerinin sat›lmas›ndan dolay› oluflan de¤ifliklik.
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31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

25. SERMAYE

27-28. KAR YEDEKLER‹ /GEÇM‹fi YIL KARLARI (devam›)
31 Aral›k 2006
Hisse Oran›

Tara Holding A.fi.
Tara ve Gülçelik Aileleri
Halka arz
Enka Spor E¤itim ve Sosyal Yard›m Vakf›
Alternatif Aksesuar Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti.

Tutar

31 Aral›k 2005
Hisse Oran›

Tutar

%47,44
%29,36
%12,70
%6,13
%4,37

241.099.902
149.206.748
64.523.813
31.187.577
22.200.618

%47,35
%29,70
%12,39
%6,19
%4,37

120.194.065
75.390.997
31.450.993
15.712.804
11.092.884

%100,00

508.218.658

%100,00

253.841.743

2005 y›l› kar›, SPK'n›n Seri: XI, No:25 say›l› Tebli¤ uyar›nca UFRS'ye uygun olarak haz›rlanan mali tablolar esas al›narak hesaplanan
2005 y›l› faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kar›n en az %30'u oran›nda kar da¤›t›m› zorunlulu¤u
getirilmifltir. Bu da¤›t›m flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da da¤›t›labilir kar›n %30'undan
afla¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle
gerçeklefltirilebilecektir. Söz konusu oran, 2006 y›l› için SPK taraf›ndan %20 olarak belirlenmifltir. Ayr›ca SPK düzenlemelerine tabi
halka aç›k flirketler, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri uyar›nca haz›rlad›klar› yasal mali tablolar›nda yer alan
net da¤›t›labilir tutardan fazlas›n› da¤›tamazlar.
31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle konsolidasyon kapsam›nda ana flirket durumunda olan Enka ‹nflaat'›n yasal ve SPK mali
tablolar›nda yer alan özsermaye kalemleri afla¤›daki gibidir:

Sermayedarlar›n hisse oranlar›, hisselerin nominal de¤erleri üzerinden hesaplanmaktad›r.
fiirket, 2006 y›l› içinde 800.000.000 YTL'lik kay›tl› sermaye tavan› içerisinde ç›kar›lm›fl sermayesini 300.000.000 YTL'den 600.000.000
YTL'ye 263.130.033 YTL'lik k›sm› fevkalade ihtiyatlardan, 26.869.967 YTL'lik k›sm› geçmifl y›llar kar›ndan, 10.000.000 YTL k›sm›
ise 21 Nisan 2006 tarihli genel kurul karar› gere¤ince da¤›t›lmas›na karar verilen 2005 y›l› temettüsünden olmak üzere sermaye
art›fl›n› gerçeklefltirmifltir.
31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Enka ‹nflaat'›n tarihsel sermayesi nominal de¤eri 1 Yeni Kurufl olarak toplam 60.000.000.000 adet
hisseye bölünmüfltür.
Yukar›da belirtilen hisselerden, Enka ‹nflaat'›n ve Enka Holding'in pay sahiplerinden 1.000 adet kurucu intifa senedi sahiplerinin
net kardan yedek akçe ve birinci temettünün düflülmesinden sonra kalan tutar›n s›ras›yla %5'i ve %2,5'i oran›nda kar pay› alma
hakk› bulunmaktad›r.

31 Aral›k 2006
(SPK)

31 Aral›k 2005
(yasal)

31 Aral›k 2005
(SPK)

621.688.959
79.048.716
40.220.564

508.218.658
63.251.472
164.051.374

321.688.959
61.951.790
81.420.005

253.841.743
42.935.087
147.204.934

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle fiirket'in sermayesine karfl›l›k ç›kar›lm›fl hisse senedi adetleri ve nominal de¤erleri hareket
tablosu afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006
Hisse Adetleri
YTL

31Aral›k 2005
Hisse Adetleri
YTL

1 Ocak
Ola¤anüstü yedeklerden transfer bedelsiz
Birikmifl karlardan/Geçmifl y›l karlar›ndan
transfer edilen bedelsiz

30.000.000.000
2.686.996.700

300.000.000
26.869.967

20.000.000.000
3.000.000.000

200.000.000
30.000.000

27.313.003.300

273.130.033

7.000.000.000

70.000.000

Yeniden de¤erleme fonu, rayiç de¤er ile yans›t›lan binalar›n ertelenmifl vergi etkisi düflüldükten sonra maliyet esas›na göre net
defter de¤eri ile rayiç de¤eri aras›ndaki fark› yans›tmaktad›r.

31 Aral›k

60.000.000.000

600.000.000

30.000.000.000

300.000.000

Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu, sat›lmaya haz›r menkul de¤erlerin rayiç de¤erdeki de¤iflikliklerden kaynaklanan kar ya da zarar
ve etkin olan nakit ak›m korunma iflleminde, korunma amaçl› arac›n rayiç de¤erinde olan de¤iflikliklerden oluflmaktad›r.

Kar paylar›

26. SERMAYE YEDEKLER‹

27-28. KAR YEDEKLER‹ /GEÇM‹fi YIL KARLARI

50

Sermaye
Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedek ve geçmifl y›l karlar›

31 Aral›k 2006
(yasal)

fiirket, 2006 y›l› içinde 2005 y›l› net dönem kar›ndan Birinci Tertip Yedek Akçe düflüldükten sonra kalan tutardan 40.000.000 YTL
Birinci Temettü ay›rm›flt›r. Bu tutar›n 30.000.000 YTL'si nakit olarak da¤›t›lm›fl olup, kalan 10.000.000 YTL'si ise sermayeye ilave
edilmifltir.

Türk Ticaret Kanunu uyar›nca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluflmaktad›r. Türk Ticaret Kanuna göre, yasal yedekler
fiirket'in tarihi ödenmifl sermayesinin %20'sine ulafl›ncaya kadar, y›ll›k safi kar›n %5'i birinci yasal yedekler olarak ayr›lmaktad›r. ‹kinci
yasal yedek ise, fiirket'in ödenmifl sermayesinin %5'inin üzerindeki tüm kar da¤›t›m›n›n üzerinden %10 oran›nda ayr›lmaktad›r. Türk
Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler ödenmifl sermayenin %50'sini geçmedikleri sürece da¤›t›lamaz, fakat kar yedeklerinin
tükendi¤i noktada zararlar› kapatmak için kullan›labilirler.

fiirket kar›ndan Kanuni Yedek Akçe ve Birinci Temettü ayr›ld›ktan sonra kalan›n %5'i oran›nda miktar›, Enka ‹nflaat kurucu intifa
senedi sahiplerine, %2,5'i oran›nda, Enka Holding Yat›r›m A.fi. intifa senedi sahiplerine paylar› oran›nda ödenmifl, kalan›n da %1
oran›ndaki tutar› Yönetim Kurulu Üyeleri'ne eflit paylarda da¤›t›lm›flt›r.

Halka aç›k flirketler (sadece Enka ‹nflaat ve Pimafl için geçerlidir), temettü da¤›t›mlar›n› SPK'n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi
yaparlar.

fiirket rapor tarihinden sonra yap›lacak Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda 2006 y›l›na iliflkin kar da¤›t›m karar› almay› planlamaktad›r.

Kalandan 2.106.397 YTL ‹kinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ve 236.649.677 YTL Fevkalade Yedek Akçe ayr›lm›flt›r.
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82.838.749
409.498.160
(242.307.229)

3.743.754
-

(32.675.743)
(22.326.964)
30.229.095
-

1.552.948.186

(409.498.160)
-

-

587.775.575

587.775.575

(30.229.095)
-

102.103.619
81.149.897
75.383.319

-

22.326.964
-

6.006.565
2.669.965
46.456.869
-

-

126.326.149
56.152.968
28.926.450

3.015.359.035

1.323.948.364
409.498.160

6.061.734
(8.621.789)
2.581.661
(32.675.743)
587.775.575

155.294.768
-

1.164.029
(13.101.586)
(126.449.567)
409.498.160
(35.701.347)
126.449.567
13.101.586
-

2.409.568

2.302.533.261

22.866.522
-

-

-

22.866.522

(5.661.557)
-

-

-

-

(33.128.721)
(348.801)
365.645.044
(98.257.176)
(365.645.044)
(7.955)
(9.625)
(32.725.117)
-

1.856.331.011
1.178.091.456
35.585.884
43.061.007
61.651.567

365.645.044

87.184.501
(4.516.865)
(35.701.347)
409.498.160

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))
29. YABANCI PARA POZ‹SYONU
fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibari ile yabanc› para pozisyonu afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006
YTL
Karfl›l›¤›

ABD$

YTL
Karfl›l›¤›

Euro

D‹⁄ER
YTL (*)

Toplam
YTL Karfl›l›¤›

Haz›r De¤erler
Menkul K›ymetler
Ticari Alacaklar
Di¤er / Cari Dönen Varl›klar
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
Dönen Varl›klar ‹çindeki Pay›

432.291.985
106.488.956
402.522.915
34.831.850

607.629.614
149.680.877
565.786.209
48.959.648

159.308.090
55.394.277
56.416.333
3.646.195

294.958.929
102.562.504
104.454.841
6.750.930

179.179.336
11.528.462
47.640.267
103.212.307

1.081.767.879
263.771.843
717.881.317
158.922.885

136.059.437

191.245.145

59.844.023

110.801.209

7.435.349

309.481.703

Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli)
Di¤er Cari Olmayan / Duran Varl›klar
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
Duran Varl›klar ‹çindeki Pay›

25.828
18.968.132

36.304
26.661.606

19.469.677
4.577.931

36.048.107
8.476.039

7.890.368
20.850.180

43.974.779
55.987.825

-

-

-

-

-

-

664.052.559

377.736.269

2.631.788.231

Yabanc› Para Varl›klar›n Toplam
YTL Karfl›l›¤›
K›sa Vadeli Finansal Borçlar ve
Finansal Kiralama Borçlar›
Ticari borçlar
K›sa Vadeli Al›nan Avanslar
Borç Karfl›l›¤› / Di¤er Yükümlülükler
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
K›sa Vadeli Yükümlülükler ‹çindeki Pay›
Ticari Borçlar (Uzun Vadeli)
Uzun Vadeli Finansal Borçlar ve
Finansal Kiralama Borçlar›
Uzun Vadeli Al›nan Avanslar
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
Uzun Vadeli Yükümlülükler ‹çindeki Pay›

1.589.999.403
224.340.421
269.320.394
170.541.495
25.910.803

315.332.896
378.556.746
239.713.125
36.420.225

54.482.955
31.412.230
18.979.144
1.754.658

100.875.191
58.159.744
35.139.885
3.248.749

42.264.078
109.529.851
3.040.206
92.160.505

458.472.165
546.246.341
277.893.216
131.829.479

69.187.451

97.249.881

1.988.442

3.681.600

11.561.669

112.493.150

-

-

115.096

213.100

-

213.100

913.947.788
83.449.006

1.284.645.011
117.295.923

63.979.062
-

118.457.233
-

60.740.025
152.393

1.463.842.269
117.448.316

112.457.962

18.075.000

80.007.087

Yabanc› Para Yükümlülüklerin
Toplam YTL Karfl›l›¤›

2.581.671.769

33.465.863

-

145.923.825

353.241.365

319.448.727

3.254.361.861

(2.068.704)

(98.364)
-

-

2.581.661
-

414.593

105.908.131

5.351.298
-

(3.743.754)
2.409.568

6.061.734
(8.621.789)
-

107.365.188

253.841.743

12.069.686
242.307.229

-

-

508.218.658

31 Aral›k 2005 bakiyeleri

Yabanc› para çevrim farklar›
Geçmifl y›l karlar›na transfer
Sermaye art›r›m›
Yeniden de¤erleme fonundan birikmifl karlara aktar›lan
yeniden de¤erlenmifl tutarlar üzerinden hesaplanan
amortisman fark› (ertelenmifl vergi netlenmifl) (Not 19)
Cari dönem binalar yeniden de¤erleme düzeltmesi ( Not 19)
Vergi oran›ndaki de¤iflimin yeniden de¤erleme fonuna etkisi
(Not 19)
Konsolidasyon etkisi
Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu
Temettü da¤›t›m›
Yasal yedeklere transferler
Ola¤anüstü yedeklere transferler
Net dönem kar›

-

(4.516.865)
-

5.661.557
-

(1.164.029)
87.184.501
-

(544)
(1.895)
(34.784)
98.257.176

-

(3.212.852)
19.889.554
155.619.351

Net Yabanc› Para Pozisyonu

(**) (622.573.630)

(*) ABD Dolar› ve Euro para birimi d›fl›ndaki yabanc› para birimlerinin YTL karfl›l›klar›n› ifade etmektedir.
(**) 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle aç›k pozisyonun tamam›na yak›n› Elektrik Üretim fiirketlerinin kredilerinden oluflmakta olup tüm kredilerin yabanc› para riski bu flirketlerin 12 y›l boyunca
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.fi.'den elde edece¤i ABD Dolar› bazl› alacaklar ile korunmufltur.

ABD$

YTL
Karfl›l›¤›

YTL
Karfl›l›¤›

Euro

Haz›r De¤erler
Menkul K›ymetler
Ticari Alacaklar
Di¤er / Cari Dönen Varl›klar
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
Dönen Varl›klar ‹çindeki Pay›

418.918.011
89.592.012
360.419.058
20.275.639

562.104.187
120.214.562
483.610.292
27.205.852

72.966.364

97.906.267

Ticari Alacaklar (Uzun Vadeli)
Di¤er Cari Olmayan / Duran Varl›klar
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
Duran Varl›klar ‹çindeki Pay›

149.465
16.490.454

200.552
22.126.891

44.534

59.755

-

Yabanc› Para Varl›klar›n Toplam
YTL karfl›l›¤›
K›sa Vadeli Finansal Borçlar ve
Finansal Kiralama Borçlar›
Ticari Borçlar
K›sa Vadeli Al›nan Avanslar
Borç Karfl›l›¤› / Di¤er Yükümlülükler
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
K›sa Vadeli Yükümlülükler ‹çindeki Pay›

31 Aral›k 2006 bakiyeleri

-

Yabanc› para çevrim farklar›
Geçmifl y›l karlar›na transfer
Sermaye art›r›m›
UMS 39 no'lu standard›n sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler
için olan revize edilmifl uygulamas› (Not 2, 3 ve Not 26)
UFRS 3 no'lu standard›n uygulamas›-negatif flerefiye ,net
(Not 17)
Yeniden de¤erleme fonundan birikmifl karlara aktar›lan
yeniden de¤erlenmifl tutarlar üzerinden hesaplanan
amortisman fark› (ertelenmifl vergi netlenmifl) (Not 19)
Cari dönem binalar yeniden de¤erleme düzeltmesi ( Not 19)
Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu
Temettü da¤›t›m›
Yasal yedeklere transferler
Ola¤anüstü yedeklere transferler
Net dönem kar›

-

31 Aral›k 2005

1 Ocak 2005 bakiyeleri

Ödenmifl
Sermaye

Özsermaye de¤iflim tablosu

27-28. KAR YEDEKLER‹ /GEÇM‹fi YIL KARLARI (devam›)

Yeniden
De¤erleme
Fonu

Finansal
Varl›klar De¤er Yabanc› Para
Art›fl Fonu
Çevrim Farklar›

Yasal
Yedekler

Ola¤anüstü
Yedekler

Net Dönem
Kar›

Geçmifl Y›l
Karlar›

Toplam
Özsermaye

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

Ticari Borçlar (Uzun Vadeli)
Uzun vadeli Finansal Borçlar ve
Finansal Kiralama Borçlar›
Uzun Vadeli Al›nan Avanslar
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n
Uzun Vadeli Yükümlülükler ‹çindeki Pay›
Yabanc› para yükümlülüklerin
toplam YTL karfl›l›¤›
Net yabanc› para pozisyonu

97.527.636
42.628.603
39.410.265
1.889.212

D‹⁄ER
YTL (*)

Toplam
YTL Karfl›l›¤›

154.825.122
67.672.907
62.563.796
2.999.124

60.003.197
4.161.900
41.126.655
74.565.237

776.932.506
192.049.369
587.300.743
104.770.213

19.058.540

30.255.432

16.469.607

144.631.306

19.813.043
-

31.453.206
-

5.849.106
27.529.312

37.502.864
49.656.203

-

-

59.755

349.769.587

229.705.014

1.892.902.959

1.313.428.358
200.037.834
246.291.294
11.876.641
40.756.602

268.410.766
330.473.658
15.936.077
54.687.209

34.724.988
24.784.339
7.197.004
1.003.767

55.125.918
39.345.138
11.425.244
1.593.480

11.539.182
63.665.021
13.553.532
34.754.023

335.075.866
433.483.817
40.914.853
91.034.712

39.126.278

52.499.640

9.650.140

15.319.597

17.607.844

85.427.081

271.320

364.057

6.102.911

9.688.371

14.827.441

24.879.869

1.182.080.905
5.697.615

1.586.116.159
7.645.060

54.230.677
-

86.091.200
-

29.001.491
15.415.582

1.701.208.850
23.060.642

8.865.430

2.000.000

6.607.117

2.324.998.056

3.175.000

-

12.040.430

221.763.948

200.364.116

2.747.126.120
(**) (854.223.161)

(*) ABD Dolar› ve Euro para birimi d›fl›ndaki yabanc› para birimlerinin YTL karfl›l›klar›n› ifade etmektedir.
(**) 31 Aral›k 2005 itibariyle aç›k pozisyonun tamam›na yak›n› Elektrik Üretim fiirketlerinin kredilerinden oluflmakta olup tüm kredilerin yabanc› para riski bu flirketlerin 13 y›l boyunca Türkiye
Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.fi.'den elde edece¤i ABD Dolar› bazl› alacaklar ile korunmufltur.
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31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

30. DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI

31. KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devam›)

fiirket'in konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar›ndan Pimafl'›n 2005 y›l› içinde teflvik belgesi kapsam›nda yararlanm›fl oldu¤u yat›r›m indirimi
tutar› 2.303.232 YTL'dir. 31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle Pimafl'›n kullanabilece¤i yat›r›m indirimi bulunmamaktad›r.

-

fiirket'in Rusya'da faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar› Mosenka, MKH ve müflterek yönetime tabi ortakl›klardan Ramenka aleyhine
aç›lm›fl ve aç›lmas› muhtemel davalar bulunmaktad›r. Bu davalar a¤›rl›kl› olarak katma de¤er vergisi ve kurumlar vergisi
hesaplamalar› ile ilgilidir. fiirket yönetimi sözkonusu davalar›n fiirket lehine sonuçlanaca¤›n› beklemekte olup rapor tarihi itibariyle
davalardaki belirsizlik devam etti¤inden dolay›, fiirket taraf›ndan konsolide mali tablolar›nda herhangi bir karfl›l›k ayr›lmam›flt›r.

31. KARfiILIKLAR, fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Di¤er
Operasyonel Kiralama Taahhütleri
-

Rusya'da faaliyet gösteren flirketlerin faaliyetleri ve finansal durumlar› Rusya Federasyonu'nda uygulanacak olan ekonomik,
mali ve parasal politikalarla etkilenebilecektir. 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, fiirket yönetimi, ekteki konsolide mali
tablolar› etkileyebilecek önemli ekonomik veya politik hususlar›n olmad›¤›na inanmaktad›r.

-

fiirket, ba¤l› ortakl›klar›ndan Adapazar› Elektrik, Gebze Elektrik ve ‹zmir Elektrik'in ald›¤› kredilerle ilgili olarak Westdeutsche
Landesbank Girozentrale ile 27 Ekim 2000 tarihinde imzalad›¤› "Rehin ve Temlik" anlaflmas› çerçevesinde, sözü geçen ba¤l›
ortakl›klardaki hisselerini sözleflme kapsam›ndaki finansal kurumlara rehin olarak vermifl olup, ayr›ca sözü edilen ba¤l› ortakl›klar›n
tüm tafl›nmaz sabit k›ymetleri üzerinde ipotek ve tüm tafl›nabilir sabit k›ymetler üzerinde de rehin bulunmaktad›r.

-

31 Aral›k 2006 tarihi itibariyle fiirket'in 1.625.172.220 YTL (31 Aral›k 2005 - 729.606.765 YTL) tutar›nda kefalet senetleri ve
çeflitli bankalardan alm›fl oldu¤u teminat mektuplar› bulunmaktad›r. fiirket, bu kefalet senetlerini ve teminat mektuplar›n›, çeflitli
yerel ve yabanc› bankalara, gümrük kurulufllar›na, yerel ve yabanc› devlet kurulufllar›na, sözleflme avans› veya ifl bitirme garantisi
olarak vermifltir. Bu tutar›n 403.599.407 YTL'si (31 Aral›k 2005 - 197.432.588YTL) müflterek yönetime tabi ortakl›klar taraf›ndan
iflverenlere verilmifltir.

-

Konsolide edilen ba¤l› ortakl›klardan Pimafl'›n çeflitli yerel bankalardan al›nan ihracat taahhütlü döviz kredilerine istinaden
4.250.000 ABD Dolar› (31 Aral›k 2005 - 4.952.750 ABD Dolar›), 2.250.000 YTL (31 Aral›k 2005 - 1.500.000 YTL) ve 4.900.000
Euro (31 Aral›k 2005 - 6.000.000 Euro) tutar›nda ihracat taahhütleri bulunmaktad›r.

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, konsolide edilen müflterek yönetim ortakl›klar›ndan Ramenka'n›n mali tablolar›nda yer
almay›p, bir y›ldan daha uzun vadeli iptal edilemez arsa kiralamalar›yla ilgili y›ll›k ödeme planlar› ve yükümlülükleri afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006
1 y›l içinde ödenecek
1 ile 5 y›l içinde ödenecek
5 y›ldan sonra ödenecek

31 Aral›k 2005

12.417.058
35.279.963
41.638.105

9.890.630
35.489.570
42.934.151

89.335.126

88.314.351

Finansal Kiralama Taahhütleri
31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, finansal kiralama ile ilgili borçlar›n geri ödeme planlar› ve yükümlülükleri (faiz dahil)
afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006
1 y›ldan az
1-5 y›l
5 y›ldan fazla

31 Aral›k 2005

1.783.380
9.523.319
11.712.635

1.354.340
6.732.335
3.887.589

23.019.334

11.974.264

32. ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹
Yoktur (31 Aral›k 2005 - Yoktur).

33. FAAL‹YET BÖLÜMLER‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR
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Davalar

fiirket'in ifl faaliyetleri sa¤lad›¤› hizmet ve ürünlerin içeri¤ine ba¤l› olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir.

-

Enka ‹nflaat'›n müflterek yönetime tabi ortakl›klar›ndan Bechtel International Incorporation'›n (H›rvatistan), 1998, 1999 ve 2000
y›llar›na ait gelir vergisi ile ilgili olarak H›rvatistan Vergi Makamlar›'yla olan vergi ihtilaf› 3 Ekim 2006 tarihi itibariyle taraflar
aras›nda imzalanan anlaflmaya göre çözülmüfltür. Anlaflmaya göre ortakl›k 19.889.524 H›rvatistan Kunas› (yaklafl›k 3.4 milyon
ABD Dolar›) ödemifl fakat bu tutar için geçmifl y›llarda 3.1 milyon ABD Dolar› tutar›nda karfl›l›k ay›rm›fl olup, konsolide mali
tablolarda da “fiirket'in Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›n›n K›sa Vadeli Yükümlülükler ‹çindeki Pay›” hesap kalemi alt›nda
yans›t›lm›flt›r.

fiirket'in ifl alanlar› hakk›ndaki bilgiler iki flekilde belirtilmifltir. Birinci flekil, fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle inflaat,
ticaret ve üretim, perakende, enerji ve gayrimenkul kiralama faaliyetlerinden elde edilen kazanc› ve kar bilgilerini içermektedir. ‹kinci
flekil fiirket'in 31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihlerinde sona eren y›llar itibariyle befl co¤rafi bölgedeki faaliyetlerinden elde etti¤i gelir
ve gider bilgilerini içermektedir.

-

Konsolidasyon kapsam›ndaki ba¤l› ortakl›klardan Enka Pazarlama'n›n, Pamukbank T.A.fi.'nin ‹ran GTC firmas›na verdi¤i garantinin
devre komisyonlar›n›n ödenmesi hususunda ç›kan uyuflmazl›kla ilgili olarak 2004 y›l› içinde dava aç›lm›flt›r. fiirket Yönetimi
bu davan›n fiirket'in lehinde sonuçlanaca¤› görüflündedir.
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31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

33. FAAL‹YET BÖLÜMLER‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR (devam›)

33. FAAL‹YET BÖLÜMLER‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR (devam›)

(a) ‹fl Sahalar› :
‹nflaat
Sat›fl gelirleri
Bölüm içi sat›fl gelirleri
Sat›fllar›n maliyeti
Bölüm içi sat›fllar›n maliyeti
Brüt Esas Faaliyet Kar›
Faaliyet Giderleri
Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar
Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar
Finansman gelirleri ve giderleri. net

1.618.607.362
274.345.973
(1.258.340.423)
(278.137.335)
356.475.577
(140.004.244)
22.690.831
(14.342.817)
49.111.708

Gayrimenkul
Kiralama

Parekende

31 Aral›k 2006
Ticaret ve
Üretim

235.863.445
(51.130.898)
(56.462)

423.071.349
(287.628.963)
-

552.575.577
4.274.286
(460.817.742)
(355.651)

184.676.085

135.442.386

95.676.470

(108.640.111)
26.647.528
(719.721)
3.366.430

(51.650.542)
(77.133)
(4.504.243)
(9.732.537)

(31.771.052)
70.888.670
(1.393.153)
(22.515.492)

‹nflaat
Enerji
2.931.067.995
(2.598.176.177)
(139.948)
332.751.870

Eliminasyon

Toplam

- 5.761.185.728
(278.620.259)
- (4.656.094.203)
278.689.396
69.137

1.105.091.525

(16.697.796)
7.231.857
270.245
(93.672.294)

(4.825.666)
1.177.849

(348.763.745)
122.556.087
(20.689.689)
(72.264.336)

Parekende

31 Aral›k 2005
Ticaret ve
Üretim

Enerji
2.199.402.069
(1.891.172.720)
(828.175)

888.435.643
310.971.895
(723.687.652)
(291.602.030)

151.490.048
(28.071.920)
(95.574)

323.588.126
(227.376.577)
-

461.919.467
4.254.451
(388.761.938)
(866.373)

Brüt Esas Faaliyet Kar›

184.117.856

123.322.554

96.211.549

76.545.607

Faaliyet Giderleri
Di¤er faaliyetlerden gelirler ve karlar
Di¤er faaliyetlerden giderler ve zararlar
Finansman gelirleri ve giderleri, net

(73.881.706)
57.972.185
(13.564.573)
25.249.289

(22.716.885)
71.566.356
(793.120)
(10.669.584)

(71.365.147)
22.460.374
(986.606)
(12.886.221)

Faaliyet Kar›

179.893.051

160.709.321

179.893.051

160.709.321

Eliminasyon

Toplam

(315.226.346)
293.392.152

4.024.835.353
(3.259.070.807)
-

307.401.174

(21.834.194)

765.764.546

(53.897.334)
4.171.959
(2.115.590)
(8.535.946)

(21.625.613)
3.657.798
(91.772.252)

78.770
(6.102.567)
(3.488.567)

(243.407.915)
153.726.105
(17.459.889)
(102.103.281)

33.433.949

16.168.696

197.661.107

(31.346.558)

556.519.566

33.433.949

16.168.696

197.661.107

(31.346.558)

556.519.566

Faaliyet Kar›

273.931.055

199.885.058

56.096.512

29.712.015

229.883.882

(3.578.680)

785.929.842

Vergi ve ana ortakl›k d›fl› paylar
öncesi faaliyetlerden sa¤lanan kar

Vergi ve ana ortakl›k d›fl› paylar
öncesi faaliyetlerden sa¤lanan kar

273.931.055

199.885.058

56.096.512

29.712.015

229.883.882

(3.578.680)

785.929.842

Ana ortakl›k d›fl› paylar

(64.229.136)

(47.277.727)

Vergi öncesi kar

492.290.430

Ana ortakl›k d›fl› paylar
Vergi öncesi kar

738.652.115

Vergiler

(82.792.270)

Vergiler

(150.876.540)

Net dönem kar›

409.498.160

Net dönem kar›

587.775.575

Varl›klar ve yükümlülükler

Varl›klar ve yükümlülükler
Bölüm varl›klar›
‹fltirakler
Da¤›t›lmam›fl varl›klar

1.241.026.181
-

1.375.534.392
-

624.521.734

Toplam Varl›klar

1.241.026.181

Bölüm yükümlülükleri
Da¤›t›lmam›fl yükümlülükler
Toplam Yükümlülükler

647.354.737
-

1.075.433.733
-

437.916.199
-

355.325.773
8.088.028
-

2.596.210.465
-

(77.519.652)
-

5.034.721.255
8.088.028
1.230.633.875

Toplam Varl›klar

647.354.737

1.075.433.733

437.916.199

363.413.801

2.596.210.465

(77.519.652)

6.273.443.158

-

2.606.734.895
3.024.149
-

(95.266.705)
-

6.192.273.575
8.840.553
1.581.521.115

1.375.534.392

624.521.734

445.539.482

2.609.759.044

(95.266.705)

7.782.635.243

Bölüm yükümlülükleri
Da¤›t›lmam›fl yükümlülükler

482.639.850

247.848.936

254.060.437

293.171.307

2.264.330.108

(49.938.804)

3.492.111.834
236.083.265

1.081.466.737

126.696.895

363.759.323

403.724.791

2.279.239.573

(40.353.242)

4.214.534.077
270.247.490

Toplam Yükümlülükler

482.639.850

247.848.936

254.060.437

293.171.307

2.264.330.108

(49.938.804)

3.728.195.099

1.081.466.737

126.696.895

363.759.323

403.724.791

2.279.239.573

(40.353.242)

4.484.781.567

Di¤er bölüm bilgileri
Yat›r›m harcamalar› (giderleri)
Maddi duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller

76.734.206
86.325
-

136.002.001
1.005.086
88.034.132

101.470.288
119.338
-

14.841.929
449.261
-

3.982.865
589.249
-

-

333.031.289
2.249.259
88.034.132

Toplam Yat›r›m Harcamalar›

76.820.531

225.041.219

101.589.626

15.291.190

4.572.114

-

423.314.680

Amortisman gideri
‹tfa Paylar›
Makul de¤er

44.354.733
15.840
-

2.400.601
694.149
70.995.900

7.887.771
63.786
22.185.573

5.021.548
330.727
(362.664)

71.927.486
130.807
-

-

131.592.139
1.235.309
92.818.809

Yat›r›m harcamalar› (giderleri)
Maddi duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller

159.329.670
4.847
-

112.176.589
187.071
340.018

114.697.845
107.406
41.206.719

18.711.547
564.193
-

1.802.775
196.405
-

-

406.718.426
1.059.922
41.546.737

Toplam Yat›r›m Harcamalar›

159.334.517

112.703.678

156.011.970

19.275.740

1.999.180

-

449.325.085

50.313.156
598.118
-

5.643.047
335.951
56.788.266

15.042.074
26.259
26.087.678

76.542.614
203.625
-

-

153.298.851
1.397.994
80.947.894

Amortisman gideri
‹tfa Paylar›
Makul de¤er

Bölüm varl›klar›
‹fltirakler
Da¤›t›lmam›fl varl›klar

439.723.078
5.816.404
-

Di¤er bölüm bilgileri

56

Sat›fl gelirleri
Bölüm içi sat›fl gelirleri
Sat›fllar›n maliyeti
Bölüm içi sat›fllar›n maliyeti

Gayrimenkul
Kiralama

5.757.960
234.041
(1.928.050)
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Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi
31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

33. FAAL‹YET BÖLÜMLER‹NE ‹L‹fiK‹N AÇIKLAMA VE D‹PNOTLAR (devam›)

37. FAAL‹YET G‹DERLER‹ (devam›)

(b) Co¤rafi Bölümler:

Amortisman ile itfa ve tükenme paylar›n›n hesap baz›nda dökümü afla¤›daki gibidir:

Türkiye

Rusya
Federasyonu
Kazakistan,
Tacikistan
ve Ukrayna

3.671.481.607
108.188.169
3.320.458.597
66.071.296

1.901.100.785
170.432.090
2.643.646.945
368.674.392

Türkiye

Rusya
Federasyonu
Kazakistan ve
Tacikistan

Kuzey
Afrika

Asya

97.148.815
17.612.261
142.808

60.681.018
196.261.590
14.434.066

30.773.503
109.560.887
2.523

Avrupa

Kuzey
Afrika

Avrupa

Eliminasyon

Konsolide

D‹⁄ER B‹LG‹LER
31 Aral›k 2006
Net sat›fllar
Bölüm içi sat›fllar
Bölüm varl›klar›
Yat›r›m harcamalar›

Asya

(278.620.259)
(95.266.699)
-

Eliminasyon

Amortisman Gideri
Sat›fllar›n maliyeti
Sat›fl ve genel yönetim giderleri
Di¤er faaliyet giderleri
Stoklar

5.761.185.728
6.192.273.581
449.325.085

Konsolide

‹tfa ve Tükenme Paylar›
Sat›fl ve genel yönetim giderleri
Sat›fllar›n maliyeti

D‹⁄ER B‹LG‹LER
31 Aral›k 2005
Net sat›fllar
Bölüm içi sat›fllar
Bölüm varl›klar›
Yat›r›m harcamalar›

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

126.373.804
24.596.710
1.810.830
517.507

115.034.674
14.816.674
1.482.845
257.946

153.298.851

131.592.139

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

1.307.648
90.346

1.045.882
189.427

1.397.994

1.235.309

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

306.048.669
40.759.382
3.305.738
12.614.253

234.723.039
16.354.186
2.063.327
6.579.888

362.728.042

259.720.440

31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

80.947.894
12.821.578
6.540.450
4.556.760
4.067.644
2.458.188
1.762.529
744.113
659.244

92.818.809
18.490.317
1.650.662
1.005.253
2.765.580
5.019.552
2.356.040
3.919.787
366.153

7.997.687

9.437.954
9.207.495
951.759
5.736.744

122.556.087

153.726.105

Personel giderlerinin detay› afla¤›daki gibidir:
2.778.944.027
106.456.261
3.163.193.264
76.820.534

1.051.005.305
208.277.146
1.797.033.661
225.041.215

69.373.179
492.939
106.208.356
15.291.190

110.917.389
35.399.993
101.589.626

14.595.453
10.405.632
4.572.115

(315.226.346)
(77.519.651)
-

4.024.835.353
5.034.721.255
423.314.680

34. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
Konsolide edilen ba¤l› ortakl›klardan Altafl El Aletleri Dövme Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim fiirketi'nin 18 Nisan 2005 tarihinde
yap›lan Ola¤an Genel Kurul Toplant›s›nda tasfiyeye girmesine karar verilmifl ve bu karar ‹stanbul Ticaret Sicil memurlu¤u'nca 2
Haziran 2005 tarihinde tescil edilmifltir. Tasfiye halindeki flirketin 2005, 2006 y›l› ve tasfiye dönemi sonuna ait Genel Kurul Toplant›s›
7 Mart 2007 tarihinde yap›larak, tasfiye dönemlerine ait bilanço ve kar/zarar hesaplar› incelenerek aynen kabul ve tasdik edilmesine
oy birli¤iyle ile karar verilmifltir.

Personel Giderleri
Maafl ve ücretler
Sosyal güvenlik giderleri
K›dem tazminat› karfl›l›k gideri
Di¤er sosyal yard›mlar

38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹RLER/G‹DERLER VE KARLAR/ZARARLAR
35. DURDURULAN FAAL‹YETLER
fiirket'in durdurulan faaliyetleri bulunmamaktad›r.
36. ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹
fiirket, befl ana co¤rafi bölgede flube benzeri iflletmeleri, müflterek yönetime tabi ortakl›klar› ve ba¤l› ortakl›klar› ile birlikte faaliyet
göstermekte olup fiirket'in faaliyet bölümlerine iliflkin aç›klamalar 33 no'lu dipnotta sunulmufltur.
37. FAAL‹YET G‹DERLER‹

Genel yönetim giderleri
Sat›fl ve pazarlama giderleri
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31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

247.877.259
100.886.486

159.813.903
83.594.012

348.763.745

243.407.915

Di¤er Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar
Yat›r›m amaçl› gayrimenkul piyasa de¤er fark› geliri, net
Negatif flerefiye geliri (Not 17)
Sigorta tazminat gelirleri
Makine kira geliri
Hizmet gelirleri
Maddi duran varl›k sat›fl kar›
Kira gelirleri
Konusu kalmayan karfl›l›klar
Komisyon gelirleri
Konsolidasyon kapsam›na al›nan flubeler ve di¤er ba¤l› ortakl›klar›n
gelir etkisi
‹fltirak sat›fl›ndan elde edilen gelir
Özkaynak yöntemiyle muhasebelefltirilen ifltiraklerden elde edilen gelir
Di¤er
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31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

38. D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹RLER/G‹DERLER VE KARLAR/ZARARLAR (devam›)

41. VERG‹LER
31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

Enka ‹nflaat ve konsolidasyon kapsam›ndaki Türkiye'de ve di¤er ülkelerde kurulmufl ba¤l› ortakl›k, ifltirak ve müflterek yönetime
tabi ortakl›klar›, faaliyetlerini sürdürdükleri ülkelerin yürürlükte bulunan vergi mevzuat› ve uygulamalar›na tabidir.

Di¤er Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar
Geçmifl y›l tamamlanan proje maliyeti
Yard›m ve teberrular
Komisyon giderleri
Maddi duran varl›k sat›fl zarar›
Amortisman giderleri
fiüpheli alacak karfl›l›k gideri
Özkaynak yöntemiyle muhasebelefltirilen ifltiraklerden
kaynaklanan gider, net
Di¤er

3.765.814
3.436.144
2.555.520
2.424.725
1.810.830
1.377.508

1.920.205
2.914.659
1.479.990
944.365
1.482.845
1.778.026

229.061
5.090.087

6.939.799

20.689.689

17.459.889

39. F‹NANSMAN GEL‹RLER‹/(G‹DERLER‹),net
31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

Finansal gelirler
Faiz gelirleri
Kur fark› geliri, net
Sat›lmaya haz›r varl›klar sat›fl kar›
Di¤er

50.510.194
26.093.466
13.934.048
-

35.374.839
15.132.390
226.335

Toplam finansal gelirler

90.537.708

50.733.564

Finansal giderler
Faiz giderleri
Vadeli ifllem zararlar›,net
Teminat mektuplar› komisyon giderleri
Banka komisyon giderleri
Kur fark› gideri, net
Di¤er

(141.001.851)
(12.545.376)
(5.761.399)
(3.223.327)
(270.091)

(126.762.838)
(2.867.735)
(4.785.141)
(1.335.243)
(16.335.278)
(750.610)

Toplam finansal giderler

(162.802.044)

(152.836.845)

(72.264.336)

(102.103.281)

Finansman gelirleri / (giderleri)

Türkiye'deki Vergi Uygulamalar›

40. NET PARASAL POZ‹SYON KAR/ZARARI

Türkiye'de, 1 Ocak 2005 tarihinde bafllayan mali y›l için kurumlar vergisi oran› %30'dur. 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak
üzere ise kurumlar vergisi oran› %20'ye düflürülmüfltür. Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin sonunu takip eden
dördüncü ay›n yirmi beflinci günü akflam›na kadar beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi
mevzuat› uyar›nca üçer ayl›k dönemler itibariyle oluflan kazançlar üzerinden %20 (31 Aral›k 2005 - %30) oran›nda geçici vergi
hesaplanarak ödenmekte ve bu flekilde ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
24 Nisan 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mal ve hizmetlerin üretimi ile do¤rudan iliflkili olup bir ekonomik ömrü
bulunan ve de¤eri 10.000 YTL'yi aflan yeni maddi varl›k al›mlar›, bedelinin %40'› oran›nda kurumlar vergisi matrah›ndan yat›r›m
indirimi sa¤lamaktad›r. 24 Nisan 2003 tarihinden önce oluflan teflvik belgeli yat›r›m indirimleri ise flirketlerin kendi tercihleri
do¤rultusunda yeni uygulamaya dönüfltürülmedikleri takdirde, %19,8 oran›nda stopaja tabi tutulmaktad›rlar. Tüm yat›r›m indirimleri
1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olan yeni yat›r›m indirimi uygulamas› öncesinde süresiz olarak tafl›nabilmekteydi. Ancak, 1 Ocak
2006 tarihinden geçerli olmak üzere yat›r›m indirimi uygulamas›na son verilmifltir. 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle kullan›lamayan
yat›r›m indirimi tutarlar› 31 Aral›k 2008 tarihine kadar indirim konusu yap›labilecektir. Ancak bu durumda uygulanacak kurumlar
vergisi oran› %30 olacakt›r. Ayr›ca 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle bafllam›fl olan yat›r›mlara iliflkin 31 Aral›k 2008 tarihine kadar
yap›lacak olan yat›r›m harcamalar› da 31 Aral›k 2008 tarihine kadar indirim konusu yap›labilecektir. fiirket, yat›r›m indirimi oldu¤u
flirketlerde bu uygulamay› seçmifltir.
Türk vergi mevzuat›, Türkiye'de mukim ana ortakl›k ve konsolidasyon kapsam›nda Türkiye'de kurulmufl ba¤l› ortakl›k, ifltirak ve
müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n konsolide bazda vergi beyannamesi vermelerine izin vermemektedir. Dolay›s›yla, konsolide
bazda haz›rlanan mali tablolara yans›t›lan vergi karfl›l›¤›, her bir flirket için ayr› ayr› hesaplanm›flt›r.
Türkiye'de mukim anonim flirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf tutulanlar haricindekilere
yap›lanlarla Türkiye'de mukim olan ve olmayan gerçek kiflilere ve Türkiye'de mukim olmayan tüzel kiflilere yap›lan temettü ödemeleri
%15 gelir vergisine tabidir (31 Aral›k 2005 - %10). Türkiye'de mukim anonim flirketlerden yine Türkiye'de mukim anonim flirketlere
yap›lan temettü ödemeleri gelir vergisine tabi de¤ildir. Ayr›ca kar›n da¤›t›lmamas› veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir
vergisi hesaplanmamaktad›r.
Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönemin kurumlar vergisi
matrah›ndan indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kay›tlar› 5 y›l içinde yetkili vergi otoriteleri taraf›ndan incelenebilmektedir.
31 Aral›k sonu bileflenleri afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006
Konsolide gelir tablosu
Cari dönem kurumlar vergisi
Ertelenmifl vergi
Konsolide gelir tablosuna yans›t›lan vergi gideri

31 Aral›k 2005

87.049.601
63.826.939

47.545.139
35.247.131

150.876.540

82.792.270

fiirket'in ifllevsel para birimi ABD Dolar› oldu¤undan dolay› 2006 ve 2005 y›l›nda parasal pozisyon kar/zarar oluflmam›flt›r.
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31 Aral›k 2006 Tarihi ‹tibariyle
KONSOL‹DE MAL‹ TABLOLARA ‹L‹fiK‹N D‹PNOTLAR (Devam›)
(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (YTL))

41. VERG‹LER (devam›)

43. NAK‹T AKIM TABLOSU

Di¤er Ülkelerdeki Vergi Uygulamalar›
31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle faaliyet gösterilen di¤er ülkelerdeki efektif vergi oranlar› afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

%24
%29,6
%30 - %37
%25
%30 - %38,5
%25
%25
%25
%16
%20
%12

%24
%34,5
%30 - %37
%25
%30 - %38,5
%25
%16
-

Rusya
Hollanda
Kazakistan
Nepal
Afrika Ülkeleri
Almanya
Ukrayna
Tacikistan
Romanya
Arnavutluk
Umman

31 Aral›k 2006 ve 2005 tarihleri itibariyle, vergi öncesi kar üzerine yasal vergi oran› uygulanarak bulunan vergi gideri ile iliflikteki
konsolide gelir tablosundaki toplam vergi karfl›l›¤› aras›ndaki mutabakat afla¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2006

31 Aral›k 2005

Vergi ve az›nl›k paylar› öncesi kar
Geçerli olan kurumlar vergisi oran› %20 (31 Aral›k 2005 - %30)
Kullan›lan reel olmayan finansman maliyetleri
ve yat›r›m indirimi
Özkaynak yöntemiyle konsolide edilen ifltirak gelirleri
Gelir vergisinden istisna flantiyeler
Vergi oran› de¤iflim etkisi ve di¤erleri

785.929.842
157.185.968

%20

556.519.566
166.955.871

%30

(20.404.278)
45.812
(12.676.591)
26.725.629

(%3)
%0
(%1)
%3

(43.968.895)
(285.528)
(8.104.978)
(31.804.200)

(%8)
(%0)
(%1)
(%6)

Vergi karfl›l›¤›

150.876.540

%19

82.792.270

%15

42. H‹SSE BAfiINA KAZANÇ
Hisse bafl›na kazanç, cari y›l net kar›n›n y›l boyunca ifllem gören hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama say›s›na bölünmesiyle hesaplan›r.
Türkiye'de flirketler yeniden de¤erleme art›fl fonundan veya birikmifl karlardan karfl›lanmak üzere bedelsiz hisse senedi da¤›t›m›
yoluyla sermayelerini artt›rma hakk›na sahiptir. Hisse bafl›na kazanç hesaplanmas› s›ras›nda söz konusu art›r›mlar temettü olarak
da¤›t›lan hisse senetleri olarak kabul edilmifllerdir. Sermayeye eklenen kar pay› da¤›t›mlar› da ayn› flekilde de¤erlendirilmektedir.
Bu nedenle ortalama hisse senedi adedi hesaplan›rken bu tür hisselerin tüm y›l boyunca dolafl›mda oldu¤u kabul edilmifltir. Bu
sebeple hisse bafl›na düflen kar› hesaplamakta kullan›lan hisse adedinin a¤›rl›kl› ortalamas› geriye dönük etkiler de göz önünde
bulundurularak belirlenmifltir.

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit giriflleri
Vergi öncesi net kar
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit ile net kar aras›ndaki mutabakat :
Amortisman ve itfa ve tükenme paylar›
K›dem tazminat› karfl›l›¤›, net
fiüpheli alacak karfl›l›¤›
Ertelenmifl elektrik sat›fl gelirleri düzeltmesi
Özkaynak yöntemiyle konsolide edilen ifltiraklerden elde edilen gider / (gelir)
Ana ortakl›k d›fl› paylar
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
Temettü gelirleri
Yat›r›m amaçl› gayri menkullerin rayiç bedel de¤er fark›
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›, net
Vadeli ifllem tahakkuku gideri, net
Maddi duran varl›k sat›fl kar›, net
Negatif flerefiye
‹flletme varl›k ve yükümlülüklerindeki de¤ifliklik öncesi iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit
Varl›klar ve yükümlülüklerdeki de¤iflim
Ticari alacaklar (net)
‹liflkili taraflardan alacaklar (net)
Devam eden inflaat sözleflmelerinden alacaklar (net)
Müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n›n varl›klar içindeki pay›
Stoklar
Di¤er cari/ dönen varl›klar ve di¤er cari olmayan / duran varl›klar
Ticari borçlar (net)
Devam eden inflaat sözleflmeleri hak edifl bedelleri (net)
Müflterek yönetime tabi ortakl›klar›n›n k›sa ve uzun vadeli yükümlülükler içindeki pay›
‹liflkili taraflara borçlar (net)
Borç karfl›l›klar› ve di¤er yükümlülükler
Al›nan avanslar
Ödenen vergi
Ödenen k›dem tazminat›
‹flletme varl›k ve yükümlülüklerindeki net de¤ifliklik
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit girifli

31 Aral›k 2005

738.652.115

492.290.430

154.179.338
3.305.738
1.377.508
190.490.432
229.061
47.277.727
141.001.851
(50.510.194)
(305.726)
(80.947.894)
364.922
12.897.257
(33.463)
(12.821.578)

132.569.502
2.063.327
1.778.026
178.440.425
(951.759)
64.229.136
126.762.838
(35.374.839)
(99.199)
(92.818.809)
920.404
127.300
(4.075.187)
(18.490.317)

1.145.157.094
(148.764.360)
14.889.714
(116.790.675)
(164.790.642)
(74.052.356)
(61.911.067)
98.536.776
31.249.899
149.821.667
(425.125)
28.239.450
343.314.184
(85.281.541)
(1.503.823)
12.532.101
1.157.689.195

847.371.278
(177.488.671)
(7.734.002)
8.234.053
16.487.248
(39.312.746)
66.253.669
194.407.122
6.793.987
(40.518.907)
(2.376.315)
(59.448.104)
24.941.277
(81.631.342)
(808.877)
(92.201.608)
755.169.670

Yat›r›m faaliyetlerinden sa¤lanan nakit giriflleri
Vadesi üç ay›n üzerindeki vadeli mevduatlar
Sat›lmaya haz›r menkul k›ymetler
Finansal varl›klar (net)
Maddi duran varl›k sat›fl›ndan sa¤lanan nakit
Al›nan maddi duran varl›klar, maddi olmayan duran varl›klar, yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
fiirketlerinin sat›n al›nmas›ndan kaynaklanan net nakit ç›k›fl›
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller sat›fl›ndan sa¤lanan nakit
Al›nan faiz
Temettü gelirleri
Konsolidasyon etkisi

130.279.720
(91.306.943)
(981.586)
30.035.515
(413.875.439)
(20.381.200)
51.151
50.492.079
305.726
(1.985.325)

(178.931.596)
84.579.103
1.413.485
28.325.196
(329.162.723)
(10.681.414)
4.272.984
35.162.642
99.199
-

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit

(317.366.302)

(364.923.124)

Finansal faaliyetlerden (kullan›lan) sa¤lanan net nakit
Al›nan k›sa vadeli krediler
Al›nan uzun vadeli krediler
Ödenen uzun vadeli krediler
Ödenen faiz
Ana ortakl›k d›fl› paylara ödenen temettüler
Ödenen temettüler
Di¤er finansal yükümlülükler

39.251.404
250.095.783
(521.146.956)
(142.552.594)
(7.168.304)
(31.963.356)
(7.261.392)

(17.260.639)
306.247.703
(324.635.964)
(114.999.573)
(37.591.219)
(35.701.347)
7.261.392

Finansal faaliyetlerden kullan›lan net nakit

(420.745.415)

(216.679.647)

21.349.048

(22.277.140)

Yabanc› para çevrim farklar›
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31 Aral›k 2006

Nakit ve nakit benzeri de¤erlerdeki net art›fl

440.926.526

151.289.759

Dönem bafl› itibariyle nakit ve nakit benzeri de¤erler

524.840.018

373.550.259

Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit benzeri de¤erler

965.766.544

524.840.018
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44. MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R
OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR

DENETÇ‹LER RAPORU
Enka ‹nflaat ve Sanayi A.fi. Genel Kurulu'na,

Yoktur (31 Aral›k 2005 - Yoktur).
ORTAKLI⁄IN

Ünvan›
Merkezi
Kay›tl› Sermayesi
Faaliyet Konusu

: ENKA ‹NfiAAT VE SANAY‹ A.fi.
: ‹STANBUL
: 600.000.000 YTL
: ‹nflaat

DENETÇ‹LER

Adlar› ve Soyadlar›
Görev Süreleri
Ortak veya fiirketin Personeli Olup Olmad›klar›
Kat›ld›klar› Toplant›lar
Yapt›klar› Denetleme Kurulu Toplant› Say›s›

: Melek Çeliker, Bahattin Güleryüz
: 01.01.2006 - 31.12.2006
: Ortak de¤ildirler
: Bütün Toplant›lar
: 12

Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgeleri üzerinde yap›lan incelemenin kapsam›, hangi tarihlerde inceleme yap›ld›¤› ve var›lan sonuç;
Ortakl›k hesaplar›, defter ve belgelerin üzerinden, bunlar›n do¤rulu¤unun kontrolü amac› ile her ay›n ilk yirmi günü içerisinde
geçmifl ay›n hesaplar›na bak›lmak suretiyle incelenmifltir. Ayr›ca, 2006 y›l› hesaplar› genel olarak 2007 y›l› Ocak ve Mart aylar›nda
incelenmifl, bütün bu kay›tlar›n belgelere uygun oldu¤u tespit edilmifl, mevzuata, flirket statüsüne ayk›r› bir kusur görülmemifltir.
Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci f›kras›n›n 3 numaral› bendi gere¤ince ortakl›k veznesinde yap›lan say›mlar›n
say›s› ve sonuçlar›: fiirket veznesi y›l içinde yedi defa ans›z›n 16 Ocak 2006, 10 Nisan 2006, 16 Haziran 2006, 17 Temmuz 2006,
20 Eylül 2006, 24 Kas›m 2006 ve 29 Aral›k 2006 tarihlerinde teftifl edilmifl ve kasa mevcudu ile defter kay›tlar› aras›nda hiçbir
fark tespit edilmemifltir.
T.T.Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'inci f›kras›n›n 4 numaral› bendi gere¤ince yap›lan inceleme tarihleri ve sonuçlar›: fiirketin
defterleri 09 Ocak 2006, 10 fiubat 2006, 10 Mart 2006, 10 Nisan 2006, 10 May›s 2006, 09 Haziran 2006, 10 Temmuz 2006,
10 A¤ustos 2006, 11 Eylül 2006, 10 Ekim 2006, 13 Kas›m 2006, 11 Aral›k 2006 tarihlerinde incelenmifl, kanun ve mevzuata
ayk›r› bir husus görülmemifltir.
‹ntikal eden flikayetler ve yolsuzluklar ve bunlar hakk›nda yap›lan ifllemler: ‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluk olmam›flt›r.
Enka ‹nflaat ve Sanayi Anonim fiirketi'nin 01.01.2006 - 31.12.2006 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl›¤›n
esas sözleflmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüfl muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemifl bulunmaktay›z.
Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2006 tarihi itibar›yla düzenlenmifl bilanço, fiirketin an›lan tarihteki gerçek
mali durumunu; 01.01.2006 - 31.12.2006 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 sözleflmesine uygun bulunmaktad›r. Bilançonun ve gelir
tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu'nun aklanmas›n› oylar›n›za arz ederiz.
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