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KONSOLİDE BİLANÇO 
(Birim – Aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (YTL)) 
 

 (1)

 
 Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş
 Referansları 2007 2006
   

VARLIKLAR   
Cari / Dönen Varlıklar  1.173.973 1.211.985
Hazır Değerler 4 303.367 392.674
Menkul Kıymetler (net) 5 4.145 43.989
Ticari Alacaklar (net) 7 344.861 349.679
Finansal Kiralama Alacakları (net)  - -
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 9.384 2.188
Diğer Alacaklar (net) 10 72.580 82.406
Canlı Varlıklar (net)  - -
Stoklar (net) 12 391.977 304.497
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)  - -
Ertelenen Vergi Varlıkları  - -
Diğer Cari/Dönen Varlıklar 15 47.659 36.552
    

Cari Olmayan / Duran Varlıklar  2.720.494 2.749.162
Ticari Alacaklar (net)  - -
Finansal Kiralama Alacakları (net)  - -
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)  - -
Diğer Alacaklar (net) 10 8.629 6.858
Finansal Varlıklar (net) 16 45.460 7.193
Pozitif/Negatif Şerefiye (net) 17 815.806 900.767
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)  - -
Maddi Varlıklar (net) 19 1.587.403 1.534.786
Maddi Olmayan Varlıklar (net) 20 228.578 268.895
Ertelenen Vergi Varlıkları 14 16.755 19.291
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar 15 17.863 11.372
    

Toplam Varlıklar  3.894.467 3.961.147
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
İlişikteki dipnotlar, konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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KONSOLİDE BİLANÇO 
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 (2)

 
 Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş
 Referansları 2007 2006
    

YÜKÜMLÜLÜKLER   
Kısa Vadeli Yükümlülükler  990.667 905.071 
Finansal Borçlar (net) 6 305.740 300.954 
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net) 6 150.111 169.512 
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 6, 8 294 270 
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)  - - 
Ticari Borçlar (net) 7 165.869 134.798 
İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 20.581 28.029 
Alınan Avanslar 21 1.612 1.428 
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)  - - 
Borç Karşılıkları 23 20.096 10.731 
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü  - - 
Diğer Yükümlülükler (net) 10 326.364 259.349 
    

Uzun Vadeli Yükümlülükler  764.832 1.041.340 
Finansal Borçlar (net) 6 601.969 742.437 
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 6, 8 296 325 
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)  - - 
Ticari Borçlar (net)  - - 
İlişkili Taraflara Borçlar (net)  - - 
Alınan Avanslar  - - 
Borç Karşılıkları 23 37.750 31.480 
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 34.188 38.124 
Diğer Yükümlülükler (net) 15 90.629 228.974 
    

ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR 24 317.415 341.128 
    

ÖZ SERMAYE  1.821.553 1.673.608
Sermaye 25 450.000 112.877
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi  - -
Sermaye Yedekleri 26 164.371 413.674
Hisse Senetleri İhraç Primleri  - -
Hisse Senedi İptal Karları  - -
Yeniden Değerleme Fonu  - -
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu  - -
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları  164.371 413.674
Kar Yedekleri  91.046 119.552
Yasal Yedekler 27 60.419 50.190
Statü Yedekleri  - -
Olağanüstü Yedekler 27 159.353 80.241
Özel Yedekler 27 26.293 26.404
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri 
    ve Gayrimenkul Satış Kazançları  - -

Yabancı Para Çevrim Farkları  (155.019) (37.283)
Net Dönem Karı  374.482 269.020
Geçmiş Yıllar Karları  741.654 758.485
Toplam Öz Sermaye ve Yükümlülükler  3.894.467 3.961.147

 

İlişikteki dipnotlar, konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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 (3)

 
 Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş
 Referansları 2007 2006
  

ESAS FAALİYET GELİRLERİ   
   
Satış Gelirleri (net) 33, 36 3.030.359 2.594.045
Satışların Maliyeti (-) 36 (1.495.629) (1.344.440)
Hizmet Gelirleri (net)  - -
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (net)  - -
   
BRÜT ESAS FAALİYET KARI  1.534.730 1.249.605
   
Faaliyet Giderleri (-) 37 (1.018.974) (854.219)
   
NET ESAS FAALİYET KARI  515.756 395.386
    
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 101.195 103.364
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (98.205) (59.397)
Finansman Giderleri (-) 39 (17.294) (98.033)
   
FAALİYET KARI  501.452 341.320
   
Net Parasal Pozisyon Karı 40 - -
Ana Ortaklık Dışı (Kar) / Zarar 24 (15.569) (12.059)
    
VERGİ ÖNCESİ KAR  485.883 329.261
   
Vergiler 41 (111.401) (60.241)
    
NET DÖNEM KARI  374.482 269.020
   
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (TAM YTL) 42 0,00083 0,00060
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki dipnotlar, konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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 (4)

 
  Öz Sermaye Yasal ve  Yabancı  Geçmiş  
  Enflasyon Olağanüstü Özel Para Net Dönem Yıllar Toplam 

 Sermaye Düzeltmesi
Farkları Yedekler Yedekler Çevrim 

Farkları Karı Karları Öz Sermaye 

31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 112.877 413.674 68.025 (6.925) (116.091) 290.590 622.784 1.384.934 
Önceki dönem karının geçmiş  
   yıllar karlarına aktarılması - - 62.406 - - (185.663) 123.257 - 
Kar dağıtımı - - - - - (104.927) - (104.927) 
Yabancı para çevrim farkları - - - - 87.027 - - 87.027 
Müşterek yönetime tabi ortaklık 
   satışı sonucu gelir kaydedilen - - - - (8.219) - - (8.219) 

Satılmaya hazır finansal 
   varlıklar değer azalışı - - - 3.714 - - - 3.714 

İştirak hisse rezervi - - - 29.615 - - - 29.615 
Müşterek yönetime tabi ortaklık 
   hisse satış karı - - - - - - 12.444 12.444 

Net dönem karı - - - - - 269.020 - 269.020 
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle 112.877 413.674 130.431 26.404 (37.283) 269.020 758.485 1.673.608 
Önceki dönem karının geçmiş 
   yıllar karlarına aktarılması - - 90.132 - - (161.089) 70.957 - 

Kar dağıtımı - - - - - (107.931) - (107.931) 
Transfer - (4.210) (791) 759 - - 4.242 - 
Sermaye artışı 337.123 (245.093) - - - - (92.030) - 
Yabancı para çevrim farkları - - - - (117.736) - - (117.736) 
Satılmaya hazır finansal 
   varlıklar değer azalışı - - - (870) - - - (870) 

Net dönem karı - - - - - 374.482 - 374.482 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle  450.000 164.371 219.772 26.293 (155.019) 374.482 741.654 1.821.553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İlişikteki dipnotlar, konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 
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 Dipnot Bağımsız Denetimden Geçmiş 
 Referansları 2007 2006 
    

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit girişleri     
Vergiler ve ana ortaklık dışı kar / zarar  öncesi kar  501.452 341.320 

Düzeltmeler:    
Amortisman ve itfa giderleri 19, 20 204.536 186.812 
Maddi ve maddi olmayan varlık satış (karı) / zararı, net 38 (751) (3.387) 
Maddi varlık değer düşüklüğü karşılık (iptali) / gideri, net 19, 38 (2.641) 1.533 
Kıdem tazminatı karşılığı 23, 33 6.172 4.230 
Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal kazancı 23, 38 - (6.228) 
Ücretli izin karşılığı 33 3.704 2.694 
Kredilerden kaynaklanan kur farkı (karı) / zararı, net 39 (87.141) 13.386 
Faiz gideri 39, 44 85.935 79.132 
Faiz geliri 38, 44 (33.966) (29.900) 
Sendikasyon kredisi gideri  1.614 557 
Türev işlemlerinden kaynaklanan gider 39 8.617 1.575 
İştirak (karı) / zararı, net 16, 38 331 119 
Müşterek yönetime tabi ortaklık satış karı 38 - (2.671) 
Müşterek yönetime tabi ortaklık nihai oran değişikliği karı, net 38 - (10.739) 
Gelir olarak kaydedilen negatif şerefiye 38 - (394) 
Şerefiye değer düşüklüğü zararı 17, 38 927 - 
Alkolsüz içecek marka satış karı 38 (5.211) - 
Diğer (gelir) / gider, net  4 (77) 
    

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı  683.582 577.962 
    

Ticari alacaklardaki değişim, net  4.890 (48.148) 
İlişkili taraflardan alacaklardaki değişim, net  (7.158) (12.708) 
Stoklardaki değişim, net  (87.417) (65.395) 
Diğer varlık ve yükümlülükler ile borç karşılıklarındaki değişim, net  (20.601) 32.366 
Ticari borçlardaki değişim, net  30.906 30.457 
İlişkili taraflara borçlardaki değişim, net  (8.036) 9.577 
Ödenen ücretli izin ve kıdem tazminatı  (3.535) (2.172) 
Ödenen vergiler  (112.889) (82.414) 
    

İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit  479.742 439.525 
    

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akımı    
Maddi ve maddi olmayan varlık alımları 19, 20, 33 (385.972) (361.110) 
Maddi ve maddi olmayan varlıkların satışından sağlanan nakit girişleri  15.265 10.688 
İştirak, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi ortaklık hisse alımı,  
nakit netlenmiş 32 (3.841) (657.957) 

Finansal varlık satışı ve tasfiyesi sonucu oluşan nakit girişi  - 218 
İştirak hisse satışı  - 45.170 
Müşterek yönetime tabi ortaklık hisse satışı 32 - 39.704 
Alkolsüz içecek marka satışından sağlanan nakit girişi 38 5.211 - 
Alınan hisseler için yapılan ödemeler  (47.053) - 
    

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit  (416.390) (923.287) 
    

Finansman aktivitelerinden kaynaklanan nakit akımı    
Dağıtılan kar 42 (107.931) (104.927) 
Azınlık hissedarına dağıtılan kar 24 (525) (864) 
Azınlık hissedarları tarafından yapılan sermaye artışları  - 129.780 
Alınan faizli borçlar  754.333 1.914.738 
Faizli borçların geri ödemesi  (717.972) (1.349.629) 
Ödenen faiz  (97.064) (65.075) 
Alınan faiz  31.004 29.600 
Ödenen türev işlemleri gideri  (8.617) - 
    

Finansman faaliyetlerinde(n) sağlanan / (kullanılan) nakit akımı  (146.772) 553.623 
    

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)  (83.420) 69.861 
    

Nakit işlemlerinden kaynaklanan yabancı para çevrim farkları  (8.553) (26.101) 
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri  391.808 348.048 

    

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 4 299.835 391.808 
 

İlişikteki dipnotlar, konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
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NOT 1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU 
 
Genel 
 
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (bir Türk kuruluşu, Anadolu Efes, Şirket) 1966 yılında İstanbul’da 
kurulmuştur. Anadolu Efes’in hisselerinin belli bir bölümü İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem 
görmektedir. 
 
Şirket’in kayıtlı adresi: “Bahçelievler Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı No:5 Bahçelievler - İstanbul”dur.  
 
Grup, Şirket, bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarından oluşmaktadır. Grup’un bünyesinde istihdam edilen 
ortalama çalışan sayısı 11.234’tür (2006 – 10.971). 
 
Grup’un konsolide mali tabloları, Mali İşler Grup Direktörü ve Mali İşler Direktörü tarafından 28 Mart 2008 
tarihinde yayınlanmak üzere onaylanmıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal mali tabloların 
yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir. 
 
Grup’un Faaliyet Alanları 
 
Grup’un faaliyetleri çeşitli markalar altında bira üretimi, şişelenmesi, dağıtımı ve satışı ile Coca-Cola markaları ile  
alkolsüz içecek üretimi, şişelenmesi, dağıtımı ve satışından oluşmaktadır. Grup, on beş adet bira fabrikası (beşi 
Türkiye’de, diğer on tanesi çeşitli ülkelerde), beş adet malt üretim tesisi (ikisi Türkiye’de, üçü Rusya’da), on adet 
Coca-Cola şişeleme tesisi (beşi Türkiye’de, diğer beş tanesi çeşitli ülkelerde) ve Türkiye’de bir adet kaynak suyu 
şişeleme tesisi işletmektedir. Grup, Türkiye, Orta Asya ve Orta Doğu’da Coca-Cola şişeleyicisi ve dağıtıcısı olan 
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) üzerinde ortak yönetim hakkına sahiptir. 
 
Bunlara ek olarak, Grup’un Türkmenistan’daki Turkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd. (Turkmenistan CC) isimli bir 
Coca-Cola şişeleme şirketi ile Rusya’daki bir malt üretim şirketinde ana ortaklık dışı payları  bulunmaktadır. 
 
Şirket’in Hissedarları 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibari ile Şirket’in hissedarları ve sahip oldukları hisse oranları aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 
 

 2007 2006 
 Tutar % Tutar % 
     
Yazıcılar Holding A.Ş. 139.082 30,91 34.887 30,91 
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. 78.746 17,50 19.720 17,47 
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH) 35.292 7,84 8.853 7,84 
Halka açık ve diğer 196.880 43,75 49.417 43,78 
     
 450.000 100,00 112.877 100,00 
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NOT 1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) 
 
Bağlı Ortaklıklar 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle konsolide edilen bağlı ortaklıklar ve bunlara ait nihai hisse payı oranları 
aşağıdaki gibidir: 
 

Nihai Oran ve Oy Hakkı 
% Bağlı Ortaklık Ülke Ana Faaliyet Konusu Bölüm 

2007 2006 
      
Efes Breweries International N.V. (EBI) (1) Hollanda Grup’un yurt dışı bira faaliyetlerini 

yönlendiren holding şirketi 
Bira 70,22 70,22 

ZAO Moscow-Efes Brewery (Efes Moscow)  Rusya Bira üretimi ve pazarlaması Bira 63,79 63,79 
OAO Amstar (Amstar)  Rusya Bira üretimi Bira 63,79 63,79 
Rostov Beverages C.J.S.C. (Efes Rostov)  Rusya Bira üretimi Bira 63,79 63,79 
OOO Stary Melnik (Stary Melnik) Rusya Hizmet sektörü Bira 63,79 63,79 
ZAO Efes Entertainment (Efes Entertainment) Rusya Hizmet sektörü Bira 64,76 64,76 
OAO Krasny Vostok Solodovpivo (KV Grubu) (2) Rusya Bira üretimi ve pazarlaması Bira 65,20 65,20 
ZAO Siberian Brewery Company (2) Rusya Bira üretimi Bira 68,48 68,48 
OOO Vostok Solod (2) Rusya Malt üretimi Bira 65,20 65,20 
OOO KV-Invest (2) Rusya Finans Bira 65,20 65,20 
OOO T'sentralny Torgovy Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
ZAO Moskovskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
ZAO Samarskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
ZAO Saratovskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
ZAO Ufimskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Barnaulskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Volgogradskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Voronezhskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Ekaterinburgskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Kemerovskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Krasnodarskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Krasnoyarskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Kurskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Nizhegorodskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Nizhnekamskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Novosibirskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Omskii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Permskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Sankt-Peterburgskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Tomskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
OOO Chelyabinskii Torgovyii Dom (2) Rusya Satış şirketi Bira 65,20 65,20 
J.S.C. Efes Karaganda Brewery (Efes Karaganda) Kazakistan Bira üretimi ve pazarlaması Bira 70,22 70,22 
Efes Vitanta Moldova Brewery S.A. (EfesVitanta) Moldova Bira, alkolsüz ve düşük alkollü içecekler ve 

mineral su üretimi, pazarlaması 
Bira 67,76 67,76 

Efes Weifert Brewery d.o.o. (Efes Weifert) Sırbistan Bira üretimi ve pazarlaması Bira 68,26 63,87 
Efes Zajecar Brewery d.o.o. (Efes Zajecar) Sırbistan Bira üretimi ve pazarlaması Bira 51,23 51,23 
Efes Commerce d.o.o. Belgrade (Efes Commerce) Sırbistan İçecek ürünleri üretimi ve pazarlaması Bira 70,22 70,22 
Efes Romania Industrie Si Comert S.A. (ERIC) Romanya Bira dağıtımı Bira 70,23 70,23 
Efes Productie S.R.L. (Efes Productie) Romanya Bira dağıtımı Bira 79,18 79,18 
Brewery Pivdenna C.J.S.C. (Efes Ukraine) Ukrayna Bira üretimi ve pazarlaması Bira 70,22 70,22 
Euro-Asian Brauerein Holding GmbH (Euro-Asian) Almanya EBI’nın yatırım şirketi Bira 70,22 70,22 
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. (Ef-Pa) Türkiye Grup’un Türkiye’deki pazarlama ve dağıtım 

şirketi 
Bira 100,00 100,00 

Tarbes Tarım Ürünleri ve Besicilik Sanayi  
   Ticaret A.Ş. (Tarbes) 

Türkiye Grup şirketlerine bira üretimi için 
şerbetçiotu (biranın temel hammaddesi) 
temin etmek 

Bira 99,75 99,75 

Anadolu Efes Dış Ticaret A.Ş. (Aefes Dış Ticaret) Türkiye Dış ticaret Bira 99,62 99,62 
Cypex Co. Ltd. (Cypex)  K.K.T.C. Bira pazarlaması ve dağıtımı Bira 99,99 99,99 
Anadolu Efes Technical and  Management 
   Consultancy N.V. (AETMC) 

Hollanda 
Antilleri 

Teknik danışmanlık hizmeti Bira 99,75 99,75 

Efes Holland Technical Management  
   Consultancy B.V. (EHTMC) 

Hollanda Teknik danışmanlık hizmeti Bira 99,75 99,75 

 
(1) EBI hisseleri Londra Borsası’nda işlem görmektedir. 
(2) İlgili şirketler, 2006 yılı Şubat ayında EBI tarafından “KV Grubu” adı altında satın alınarak konsolidasyon kapsamına 

dahil edilmişlerdir (Not 32). 
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NOT 1. GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı) 
 
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle konsolide edilen müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve bunlara ait nihai 
hisse payı oranları aşağıdaki gibidir: 
 

Nihai Oran ve Oy Hakkı 
% Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık Ülke Ana Faaliyet Konusu Bölüm 

2007 2006 
      
Coca-Cola İçecek A.Ş. (1) Türkiye Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi Alkolsüz İçecek 50,26 50,26 
Coca-Cola Satış Dağıtım A.Ş. (CCSD) Türkiye Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı ve satışı Alkolsüz İçecek 50,25 50,25 
Mahmudiye Kaynak Suyu Ltd. Şti. 
   (Mahmudiye)  Türkiye Kaynak suyu dolumu ve satışı Alkolsüz İçecek 50,25 50,25 

J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited Liability 
   Partnership (Almaty CC) Kazakistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi, 

dağıtımı ve satışı ile Efes ürünlerinin dağıtımı Alkolsüz İçecek 44,03 43,97 

Tonus Joint Stock Company (Tonus) Kazakistan CCİ’nin yatırım şirketi Alkolsüz İçecek 47,33 46,31 
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC 
   (Azerbaijan CC) Azerbaycan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi, 

dağıtımı ve satışı Alkolsüz İçecek 45,18 45,18 

Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint Stock 
   Company (Bishkek CC)  Kırgızistan Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi, 

dağıtımı ve satışı ile Efes ürünlerinin dağıtımı Alkolsüz İçecek 45,23 45,23 

CCI International Holland B.V. (CCI Holland) (2) Hollanda CCİ’nin yatırım şirketi Alkolsüz İçecek 50,26 50,26 
The Coca-Cola Bottling Company of Iraq FZCO  
   (JV Dubai) 

Birleşik Arap
Emirlikleri CCİ’nin yatırım şirketi Alkolsüz İçecek 25,13 25,13 

CC Beverage Limited (3) Irak Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi, 
dağıtımı ve satışı Alkolsüz İçecek 15,08 - 

The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Ltd. 
   (Jordan CC) Ürdün Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi 

dağıtımı ve satışı Alkolsüz İçecek 45,23 45,23 

Syrian Soft Drink Sales and Distribution L.L.C. 
(Syrian SD) (4) Suriye Coca-Cola ürünlerinin dağıtımı ve satışı Alkolsüz İçecek 25,13 - 

Efes Sınai Dış Ticaret A.Ş. (EST) Türkiye Dış ticaret Alkolsüz İçecek 50,50 50,50 
 

(1) CCİ hisseleri İMKB’de işlem görmektedir. 
(2) CCİ, 17 Temmuz 2007 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile “Efes Invest Holland B.V. (Efes Holland)”nin, ticaret sicilde 

kayıtlı şirket ünvanının “CCI International Holland B.V. (CCI Holland)” olarak değiştirilmesine karar vermiş ve bu ünvan 
değişikliği 31 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

(3) CCİ’nin müşterek yönetime tabi ortaklığı olan ve nihai oranının %30 olduğu CC Beverage Limited ünvanlı şirket 6 Şubat 
2007 tarihinde Irak’ta kurulmuştur. 

(4) CCİ’nin bağlı ortaklığı olan CCI Holland tarafından 25 Nisan 2007 tarihinde %50 hissesi satın alınmıştır (Not 32). 
 
Yabancı Ülkelerdeki Bağlı ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların Çalışma Ortamı ve Ekonomik Koşulları 
 
Konsolide edilen bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların faaliyetlerine devam ettiği bazı ülkelerde son yıllarda 
önemli politik ve ekonomik değişimler gözlenmektedir. Bunun sonucu olarak bu piyasalar gelişmiş piyasa 
sistemlerine sahip değillerdir ve bu ülkelerdeki faaliyetler daha gelişmiş piyasaların sahip olmadığı riskler 
taşımaktadır. Politik, yasal, vergisel ve/veya düzenleyici ortamda süregelen belirsizlikler ve bu faktörlerin herhangi 
birindeki olumsuz değişiklikler, bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların ticari olarak faaliyet göstermelerini 
önemli ölçüde etkileyebilirler. 
 
NOT 2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR 
 
Mali Tabloların Hazırlanma İlkeleri 
 
Grup’un ilişikteki konsolide mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan muhasebe ve 
raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK Seri: XI, No:25 “Sermaye 
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”inde kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıştır. Anılan 
tebliğde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve Uluslararası Muhasebe Standartları 
Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmış olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK Muhasebe 
Standartları’na uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. 
 
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmesi nedeniyle, konsolide mali tablolar en son 31 
Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. 
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NOT 2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
Konsolide mali tablolar, yukarıda bahsedilen SPK’nın izin verdiği alternatif uygulama çerçevesinde hazırlanmış ve 
SPK tarafından uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. 
 
Grup’un Türkiye’de faaliyette bulunan şirketleri, muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını, SPK tarafından 
yayımlanan, Türkiye’de genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine, geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve 
Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine göre Yeni Türk Lirası olarak 
tutmaktadırlar. Yurt dışı bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları ise muhasebe kayıtlarını ve yasal mali 
tablolarını faaliyette bulundukları ülke kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadırlar. 
 
2000 yılının Aralık ayında, ERIC ve Efes Productie’nin tasfiye kararı verilmiş ve bunun sonucu olarak ilgili 
şirketlerde tasfiye esasına dayalı muhasebe sistemi uygulamaya başlanmıştır. 
 
Konsolide mali tablolar, Grup’un yasal kayıtlarına dayandırılmış olup, SPK Muhasebe Standartları’na uygunluk 
açısından bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Rayiç değerden taşınan 
finansal varlıklar ile İşletme Birleşmeleri uygulamasına dahil olan varlık ve yükümlülükler hariç, konsolide mali 
tablolar maliyet esasına göre hazırlanmıştır. 
 
İşlevsel ve Sunum Para Birimi  
 
Şirket’in işlevsel ve sunum para birimi YTL’dir. 
 
Yabancı ülkelerdeki bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların uluslararası yapısı ve bu şirketlerin bazılarının 
işlemlerini Avrupa Para Birimi (EURO) veya Amerikan Doları (USD) ağırlıklı gerçekleştirmeleri bu şirketlerin 
işlevsel para birimini EURO veya USD olarak belirlemelerine neden olmuştur. 
 
Yurt Dışındaki Bağlı ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar İçin İşlevsel ve Sunum Para Birimleri: 
 

İşlevsel Para Birimi Bağlı Ortaklık veya 
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık Ulusal Para Birimi 2007 2006 

    
EBI EURO USD USD 
Efes Moscow Rus Rublesi (RUR) RUR RUR 
Amstar RUR RUR RUR 
Efes Rostov  RUR RUR RUR 
KV Grubu RUR RUR RUR 
Efes Karaganda Kazak Tengesi (KZT) KZT KZT 
Efes Vitanta Moldov Leyi (MDL) MDL MDL 
Efes Weifert Sırp Dinarı (RSD) RSD RSD 
Efes Zajecar RSD RSD RSD 
CCI Holland EURO USD USD 
Almaty CC KZT USD USD 
Azerbaijan CC Azeri Manatı USD USD 
Bishkek CC Kırgız Somu (KGS) USD USD 
Jordan CC Ürdün Dinarı USD USD 
AETMC EURO EURO EURO 
EHTMC EURO EURO EURO 
Efes Ukraine, Euro-Asian, ERIC, Efes 
Commerce, Efes Productie, JV Dubai, 
Efes Entertainment, Tonus ve diğer 

 
Çeşitli 

 
Çeşitli 

 
Çeşitli 
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NOT 2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Grup, yenilenen, düzeltilen ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan 
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)'nı ve IASB ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama 
Komitesi (IFRIC)’nin yorumlarını incelemiştir.  
 

(a) Grup’un Faaliyetleriyle İlgili Olan Yeni ve Revize Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının 
Uygulanması: 
 
31 Aralık 2007 itibariyle, revize edilen standartların ve yorumların, UFRS 7 Finansal Araçlar: 
Açıklamalar ve UMS 1’de uygulanan tamamlayıcı değişiklik, Finansal Tabloların Sunumu – Sermaye 
Açıklamaları haricinde, Grup’un konsolide mali tabloları ve dipnotları üzerinde herhangi bir değişiklik 
etkisi bulunmamaktadır. 

 
(b) Grup’un Faaliyetleriyle İlgili Olan 31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Henüz Yürürlülükte Olmayan ve 

Grup Tarafından Erken Uygulanmaya Başlanmayan Standartlar ve Yorumlar: 
 
UFRS 3, İşletme Birleşmeleri (Değişiklik) (1 Temmuz 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri 
için geçerlidir). 
 
UFRS 8, Faaliyet Bölümleri (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir). 
 
UMS 1, Finansal Tabloların Sunuluşu (Değişiklik) (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap 
dönemleri için geçerlidir). 
 
UMS 23, Borçlanma Maliyetleri (Değişiklik) (1 Ocak 2009 tarihinden sonra başlayan hesap dönemleri 
için geçerlidir). 

 
Karşılaştırmalı Bilgiler 
 
Cari yıl sunumuyla tutarlı olması açısından, 31 Aralık 2006 konsolide bilançosundaki yasal yedekler ve olağanüstü 
yedekler kalemleri içerisindeki sırasıyla 106.215 YTL ve 30.301 YTL tutarındaki enflasyon düzeltme farkları toplu 
halde konsolide bilançodaki “öz sermaye enflasyon düzeltme farkları” hesabında gösterilmiştir (Not 26 - 27 - 28). 
 
Netleştirme / Mahsup 
 
Konsolide mali tablolarda yer alan finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleştirmeye izin veren yasal 
bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme 
veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda, konsolide mali tablolarda netleştirilerek 
gösterilmektedir. 
 
Uygulanan Konsolidasyon Esasları 
 
Konsolide mali tablolar, ana şirket olan Anadolu Efes ile bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarının aynı tarih 
itibariyle düzenlenen mali tablolarını içermektedir. Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketlerin mali tabloları 
Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ve sunum biçimleri gözetilerek, SPK Muhasebe Standartları’na 
uygun olarak hazırlanmıştır. 
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NOT 2. MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı) 
 
Uygulanan Konsolidasyon Esasları (devamı) 
 
Bağlı ortaklıklar, Anadolu Efes’in doğrudan ve/veya dolaylı olarak kontrol ettiği hisseler neticesinde oy hakkının 
%50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olduğu ve şirketin operasyonlarından kar sağlama amacıyla faaliyet ve 
finansman politikalarını yönlendirebildiği şirketleri ifade eder. Bağlı ortaklıklar tam konsolidasyon yöntemi 
kullanılarak konsolide edilmiş, dolayısıyla kayıtlı bağlı ortaklık değerleri, ilgili öz sermayeleri karşılığında 
netleştirilmiştir. Bağlı ortaklıkların ana ortaklık dışı hak sahiplerine atfedilen öz sermaye ve net dönem karları, 
konsolide bilanço ve gelir tablosunda ana ortaklık dışı paylar olarak gösterilmektedir. 
 
Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, Grup’un ve bir veya daha fazla müteşebbis ortağın müşterek kontrolüne tabi 
olan ve sözleşme ile ekonomik bir faaliyetin üstlenildiği şirketlerdir. Müşterek yönetime tabi ortaklıklar, oransal 
konsolidasyon yöntemi kullanılarak, diğer bir ifade ile Grup’un müşterek yönetime tabi ortaklıktaki varlık, 
yükümlülük, gelir ve giderlerindeki payının hissesi oranında dahil edilmesi yoluyla konsolide edilmektedir. 
 
Grup şirketleri arasındaki bakiyeler ve işlemler, şirketler arası karlar ile gerçekleşmemiş karlar ve zararlar dahil 
olmak üzere elimine edilmiştir. Konsolide mali tablolar benzer durumlardaki işlemler ve olaylar için uygulanan  
benzer muhasebe prensipleri kullanılarak hazırlanmıştır. 
 
İştirakler, Grup’un genel olarak oy hakkının %20 ile %50’si arasına sahip olduğu ve Grup’un bağlı veya müşterek 
yönetime tabi olan ortaklığı sayılmayan ancak üzerinde önemli etkisinin bulunduğu şirketlerdir.  Grup’un iştirakleri 
öz sermaye yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir. 
 
Şirket satın almalarının muhasebeleştirilmesi için satın alma metodu uygulanmaktadır. Yıl içerisinde alınan ya da 
satılan bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve iştirakler, konsolide mali tablolara satın alındıkları 
tarihten itibaren ya da satıldıkları tarihe kadar dahil edilmişlerdir. 
 
NOT 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI 
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3.1 Hazır Değerler 

 
Hazır değerler, nakit, banka mevduatları ve tutarı belirli nakite kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek 
likiditeye sahip olan, vadesi 3 ay veya daha kısa süreli olan yatırımları içermektedir. Ters repo anlaşmaları 
dahilinde yapılan ödemeler de hazır değerlere dahil edilir. 
 

3.2 Menkul Kıymetler 
 
Tüm menkul kıymetler alım için ödenen giderler de dahil olmak üzere, alımda ödenen ve rayiç değerleri 
yansıttığı öngörülen elde etme maliyetleri ile kayıtlara alınır. 
 
Satılmaya hazır menkul kıymetler olarak sınıflandırılan menkul kıymetlerin ilk kayda alınmalarından sonraki 
müteakip değerlemeleri, rayiç değerleri üzerinden yapılmaktadır. Satılmaya hazır menkul değerlerin rayiç 
değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan kar ya da zararlar, ilgili varlıklar satılana, nakite dönüşene veya 
başka bir şekilde elden çıkarılana veya değer düşüklüğüne maruz kalana kadar öz sermaye içinde özel 
yedeklerde gösterilir. Bu tarihten sonraki birikmiş rayiç değer uyarlamaları, gelir ve gider hesapları ile 
ilişkilendirilir. Satılmaya hazır menkul değerler üzerinden etkin faiz metodu kullanılarak hesaplanan faiz 
tutarı, faiz geliri olarak muhasebeleştirilir. Alınan kar payları ise alındığı tarihte kar payı gelirleri içerisinde 
gösterilir. Mali piyasalarda aktif olarak işlem gören menkul kıymetlerin rayiç değerleri bilanço tarihindeki 
menkul kıymet borsası makul değeri ile belirlenir. 
 
Devlet tahvilleri gibi vade sonuna kadar elde tutulmasına karar verilmiş olan diğer uzun vadeli menkul 
kıymetler ise satın alma tarihinden sonraki dönemlerde, etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş 
değerlerinden mali tablolara yansıtılırlar. İskonto edilmiş değer, alım sırasında ortaya çıkan iskonto veya 
ödenen prim gibi faktörler dikkate alınarak hesaplanır. 
 
Tüm finansal varlık alım ve satımları Grup’un varlığı almayı veya satmayı taahhüt ettiği tarihte kayıtlara 
yansıtılır. 

 
3.3 Ticari Alacaklar ve Şüpheli Alacak Karşılığı 

 
Grup tarafından bir alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar, ortalama 5-90 gün 
arası vadeye sahiptir. Fatura üzerindeki değerlerle kayda alınmakta olan ticari alacaklar, şüpheli ticari alacak 
karşılığı düşülmüş net değerleri ile taşınmaktadırlar.  
 
Şüpheli alacak karşılığı, ticari alacağın tahsilinin mümkün olmadığı durumlar belirdiği anda ayrılmaktadır ve 
gider olarak konsolide mali tablolara yansıtılmaktadır. Karşılık, alacağın kayıtlı değeri ile teminatlardan ve 
güvencelerden tahsil edilebilecek tutar olan tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. 
 

3.4 İlişkili Taraflar 
 
Bir şirketin ilişkili taraf olarak tanımlanması, şirketlerden birinin doğrudan veya dolaylı olarak diğeri 
üzerinde kontrol gücüne sahip olması veya diğer şirketin mali ve idari konulardaki kararlarına önemli ölçüde 
etki etmesini sağlayacak payının olması veya Grup’un iştiraki olmasına bağlı olarak belirlenmektedir. İlişkili 
taraflar ayrıca esas sahip olan şahıslar, yönetim ve Grup’un yönetim kurulu üyeleri ve ailelerini de 
kapsamaktadır. İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçlar maliyet bedeli üzerinden 
muhasebeleştirilmektedir. İlişkili taraflarla yapılan işlemler, ilişkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin 
ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 



Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi 
 
31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle 
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)  
(Birim – Aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (YTL)) 
 

 (13)

NOT 3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı) 
 

3.5 Stoklar 
 
Stoklar, yarı mamuller dahil, stok değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonra net gerçekleşebilir değer veya 
maliyet değerinden düşük olanı ile değerlenmiştir. Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından stokları 
tamamlama ve satışa hazır duruma getirebilmek için yapılması gereken tahmini harcamaların düşülmesinden 
sonraki değerdir. Maliyet, ağırlıklı ortalama metodu kullanılarak hesaplanmıştır. Mamul ve yarı mamullerin 
maliyetine, ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve sabit ve değişken genel üretim giderleri belli oranlarda 
(normal faaliyet kapasitesi göz önünde tutularak) dahil edilmiştir. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise 
kayıtlardan çıkarılmıştır. 
 

3.6 Finansal Varlıklar 
 
a) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 
 

Grup, Uluslararası Muhasebe Standardı (UMS) 39 “Finansal Araçlar”a uygun olarak finansal varlıklarını 
“satılmaya hazır finansal varlıklar” kategorisinde sınıflandırmıştır. Satılmaya hazır finansal varlıklar, 
likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz oranlarındaki değişimler nedeniyle 
satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlardır. Bu finansal varlıklar, 
yönetimin bilanço tarihinden sonraki on iki aydan daha kısa bir süre için finansal aracı elde tutma niyeti 
olmadıkça veya işletme sermayesinin artırılması amacıyla satışına ihtiyaç duyulmayacaksa duran 
varlıklar olarak gösterilir, aksi halde dönen varlıklar olarak sınıflandırılır. Grup yönetimi, bu finansal 
araçların sınıflandırmasını, satın alındıkları tarihte uygun bir şekilde yapmakta olup, düzenli olarak bu 
sınıflandırmayı gözden geçirmektedir.  
 
Tüm finansal varlıklar ilk olarak varlıklarla ilgili elde etme giderleri dahil, varlığın gerçek değeri olan 
maliyetleri ile gösterilmektedir. İlk kayıttan sonra, satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış 
yatırımlar rayiç bedeli üzerinden değerlendirilir. Mali piyasalarda aktif olarak işlem gören yatırımların 
rayiç değerleri bilanço tarihindeki menkul kıymetler borsası makul değeri ile belirlenir ve değerleme 
sonucu ortaya çıkan negatif veya pozitif farklar konsolide mali tablolarda öz sermayede yer alan “özel 
yedekler” kalemi içerisindeki “satılmaya hazır finansal varlıklar değer artış fonu”nda izlenmektedir. 
 
Aktif bir piyasada kote olmayan ve gerçek değeri alternatif değerleme yöntemleriyle güvenilir bir şekilde 
ölçülemeyen satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış olan finansal varlıklar, maliyet değeriyle 
ölçülmektedir. Bu finansal varlıkların taşıdığı değerler her bilanço tarihinde değer düşüklüğü karşılığı 
için yeniden incelenmektedir. 

 
b) İştirakler 

 
İştirakler konsolide bilançoda, maliyetlerine Grup’un iştiraklerin net varlıklarındaki payında, alım sonrası 
oluşan değişiklerin eklenmesi ve herhangi bir değer düşüklüğü karşılığının ayrılmasıyla gösterilmektedir.  
 
Konsolide gelir tablosu, Grup’un iştiraklerinin faaliyet sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır. Grup’un 
iştiraklerindeki yatırımı, satın almada meydana gelen şerefiye hariç tutarıyla gösterilir. Satın alma 
sırasında oluşan şerefiye, konsolide mali tablolarda ayrıca sınıflandırılır ve şerefiye ile ilgili belirtilen 
muhasebe standartlarına uygun olarak işlem görür. 
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3.7 Şerefiye 

 
Bir bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ya da iştirakin tanımlanabilir net varlıklarının gerçek 
değerini aşan bir maliyet bedeli ile elde edilmesi durumunda, elde etme tarihinde oluşan aradaki fark şerefiye 
olarak tanımlanmaktadır. 31 Mart 2004 tarihinden önceki satın almalarda oluşan şerefiye, gelecekte 
gerçekleşebilecek ekonomik faydalarla ilgili tahminlere bağlı olarak 31 Aralık 2004 tarihine kadar en fazla 20 
yıl olmak üzere doğrusal amortisman yöntemine göre itfa edilmekteydi. Grup, Uluslararası Finansal 
Raporlama Standartları (UFRS) 3 “İşletme Birleşmeleri” çerçevesinde, 31 Mart 2004 tarihinden sonra sona 
eren ilk yıllık hesap döneminin başından itibaren (1 Ocak 2005), söz konusu tarihten önce ve/veya sonra 
gerçekleşmiş işlemlerden doğan şerefiye tutarını itfa etmeyi durdurmuştur.  
 
Şerefiye tutarı, taşıdığı değerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlarda ve yılda en az bir kere olası değer 
düşüklüğü için gözden geçirilir. 
 

3.8 Maddi Varlıklar  
 
Maddi varlıklar, maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığının ayrılması suretiyle 
gösterilmektedir. Grup’un sahip olduğu arsalar amortismana tabi değildir.  
 
Amortisman, aşağıdaki tahmini ekonomik ömürleri üzerinden “doğrusal amortisman’’ yöntemi kullanılarak 
hesaplanmıştır. 
 

Binalar ve yerüstü düzenlemeleri 10-50 yıl 
Makine ve teçhizat 4-15 yıl 
Ofis ekipmanı 4-15 yıl 
Mobilya, demirbaş ve araçlar 3-15 yıl 
Motorlu araçlar 5-10 yıl 
Geri dönüşümlü şişeler ve kasalar 5 yıl 
Diğer maddi varlıklar 2-14 yıl 

 
Maddi varlıkların bilançodaki değerleri, olaylar ve durumların bilançoda taşınan değerlerinden paraya 
çevrilemeyeceği durumlarda, değer düşüklüğü için gözden geçirilir. Böyle bir belirti varsa ve varlığın 
bilançoda taşınan değeri, tahmin edilen gerçekleşebilir değerini geçerse, bu varlıklar ya da nakit yaratan 
kalemler gerçekleşebilir değerlerine getirilir. Maddi varlıkların gerçekleşebilir değeri net satış fiyatı veya 
kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değerini bulurken, tahmin edilen gelecekteki 
nakit akımı, elde edilecek nakitin bugünkü piyasa koşullarındaki bedelini ve o varlığa özgü riskleri yansıtan 
vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerlerine indirgenir. Bağımsız nakit akımı yaratmayan bir 
varlık için kullanımdaki net defter değeri, varlığın dahil olduğu nakit akımı sağlayan kalemler grubu için 
belirlenir. Değer düşüklüğü karşılık giderleri gelir tablosunda kayda alınmaktadır.  
 
Grup’un Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri, depozitolu şişeleri maddi varlık olarak kabul etmektedir. 
Depozitolu şişelerden kaynaklanan yükümlülükler, diğer yükümlülüklerde yansıtılmaktadır. Grup ayrıca 
ürünlerini depozitosuz şişelerde de satmaktadır. Grup’un bu satışlardan kaynaklanan bir depozito 
yükümlülüğü bulunmamaktadır. 
 
Maddi varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. Maddi 
varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı arttıran nitelikteki yatırım 
harcamaları, maddi varlığın maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi varlığın kalan tahmini faydalı ömrü 
üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır. 
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3.9 Maddi Olmayan Varlıklar 

 
Bir işletmenin satın alınmasından bağımsız olarak elde edilen maddi olmayan varlıklar maliyet bedeli 
üzerinden aktifleştirilmektedirler. 
 
Bir işletmenin alınmasının bir parçası olarak elde edilen maddi olmayan varlıklar, ilgili varlığın rayiç 
bedelinin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda aktifleştirilir. Geliştirme giderleri dışında, bir işletme 
içerisinde yaratılmış olan maddi olmayan varlıklar aktifleştirilmemektedir ve harcama yapıldığı yılın karından 
düşülmektedir. Maddi olmayan varlıklar, doğrusal amortisman yöntemine göre ilgili varlığın tahmini 
ekonomik ömrü boyunca itfa edilmektedirler. Konsolidasyon kapsamındaki makul değer esasına göre 
hazırlanmış mali tablolarda oluşan maddi olmayan varlıklar, ekonomik ömürlerinin belirsiz olması 
durumunda amortismana tabi tutulmamaktadır.  
 
Maddi olmayan varlıkların taşıdıkları değerlerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlar geçerli ise ilgili varlıklar 
değer düşüklüğü için yılda en az bir kez gözden geçirilirler. 
 
Yeni yazılımların alış maliyeti, söz konusu yazılımın ilgili donanımların bir parçası olmaması halinde 
aktifleştirilir ve maddi olmayan varlık olarak sınıflandırılır. Yazılımlar doğrusal amortisman yöntemi ile 1 ila 
5 yıl arasında itfa edilir. 
 

3.10 Ertelenen Vergiler 
 
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal 
raporlamada yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan vergi 
etkileri dikkate alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir tüm geçici farklar 
üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları, indirilebilir geçici farkların ve kullanılmamış vergi 
zararlarının ileride indirilebilmesi için yeterli karların oluşması mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve 
kullanılmamış vergi zararları üzerinden ayrılır. Her bilanço döneminde, ertelenmiş vergi varlıkları gözden 
geçirilmekte ve gelecekte indirilebilir olması ihtimalini göz önüne alarak muhasebeleştirilmektedir. 
 
Ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında söz konusu varlığın gerçekleşeceği ve 
yükümlülüğün yerine getirileceği dönemlerde oluşması beklenen vergi oranları, bilanço tarihi itibariyle 
uygulanan vergi oranları (vergi mevzuatı) baz alınarak hesaplanır. 

 
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden 
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda, ertelenen vergi 
varlık ve yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. 

 
3.11 Finansal Borçlar 

 
Bütün finansal borçlar ilk olarak alınan tutarların gerçek değeri olan maliyet bedellerinden, piyasaya çıkartma 
maliyetleri düşüldükten sonra kayıtlara alınmaktadırlar. İlk kayda alınış tarihinden sonra, finansal borçlar 
izleyen dönemlerde geçerli faiz oranı kullanılarak, iskonto edilen maliyet bedeli üzerinden değerlendirilirler. 
İskonto edilen maliyet bedeli, piyasaya çıkartma maliyetleri ve iskontolar veya primler göz önünde 
bulundurularak hesaplanmaktadır.  
 
Finansal borçlarla ilgili yükümlülükler ortadan kalktığında, bu finansal borçlarla ilgili karlar ve zararlar, net 
kar veya zarara kaydedilmektedirler. 
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3.12 Kiralama İşlemleri 
 
 a) Finansal Kiralama 

 
Grup, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu ve mülkiyetin bütün önemli risklerinin ve getirilerinin 
fiili olarak kiralama süresi sonunda Grup’a geçtiği maddi varlıkları, konsolide bilançoda kira başlangıç 
tarihindeki rayiç değeri ya da, daha düşükse minimum kira ödemelerinin bilanço tarihindeki bugünkü 
değeri üzerinden yansıtmaktadır. Finansal kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük, kalan bakiye 
üzerinde sabit bir faiz oranı sağlamak için, ödenecek faiz ve anapara borcu olarak ayrıştırılmıştır. 
Finansal kiralama işlemine konu olan maddi varlığın ilk edinilme aşamasında katlanılan masraflar da 
maliyete dahil edilir. Finansal kiralama yolu ile elde edilen maddi varlıklar, tahmin edilen ekonomik 
ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulur. 
 

b) Operasyonel Kiralama 
 
Kiralayanın malın tüm risk ve faydalarını elinde bulundurduğu kira sözleşmeleri, operasyonel kiralama 
olarak adlandırılır. Bir operasyonel kiralama için yapılan kiralama ödemeleri, kiralama süresi boyunca 
doğrusal yöntem kullanılarak gider olarak kayıtlara alınmaktadır. 

 
3.13 Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatı Karşılığı 
 

a) Tanımlanan Fayda Planı 
 
Grup’un Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet 
verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine 
son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. 
 
Kıdem tazminatı, tahmin edilen enflasyon oranlarına ve personelin işten ayrılması veya işine son 
verilmesine ilişkin, ilgili şirketin kendi deneyiminden doğan bilgilere dayanarak ve hak kazanılan 
menfaatlerin bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranları kullanılarak, indirgenmiş net 
değerinden kaydedilmesini öngören “projeksiyon metodu” kullanılarak hesaplanmış ve mali tablolara 
yansıtılmıştır. 
 

b)  Tanımlanan Katkı Planları 
 
Grup’un Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal 
sigortalar primi ödemektedir. Bu primler ödendiği sürece başka yükümlülük kalmamaktadır. Bu primler 
tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır. 

 
3.14 Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler 

 
a) Karşılıklar 

 
Karşılıklar ancak Grup’un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da 
yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma 
olasılığı mevcut ise ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. 
Paranın zaman içerisindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel 
giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. İndirgenmiş değer kullanıldığında, 
zamanın ilerlemesinden dolayı karşılıklarda meydana gelebilecek artışlar faiz gideri olarak kaydedilir. 
 

b) Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler 
 
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise 
konsolide mali tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise konsolide 
mali tablolara yansıtılmayıp, ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda 
açıklanır. 
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3.15 Yabancı Para Cinsinden İşlemler 

 
Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerin çevrimi yapılırken, işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar esas 
alınır. Oluşan kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılır. 
 
Grup’un Türkiye’de yerleşik şirketlerinde yabancı para cinsinden bilanço kalemlerinin çevriminde kullanılan 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez  Bankası dönem sonu döviz alış kurları aşağıdaki gibidir: 
 

Tarih USD / YTL 
(tam) 

EURO / YTL 
(tam) 

   

31 Aralık 2006 1,4056 1,8515 
31 Aralık 2007 1,1647 1,7102 

 
Yabancı bağlı veya müşterek yönetime tabi ortaklıkların bilanço kalemlerinin çevrilmesinde, bilanço 
tarihinde geçerli olan döviz kurları esas alınır. Gelir tablosu ise dönemin ortalama döviz kurları esas alınarak 
çevrilir. Konsolide bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların öz sermaye hesaplarına ilişkin değer ile 
iştirak değerinin, Yeni Türk Lirası’na karşı değişim oranı arasındaki sapmadan kaynaklanan farklar öz 
sermaye içerisinde “yabancı para çevrim farkları” olarak yansıtılır. 
 
Yabancı para cinsinden raporlama yapan bir şirketin satın alınmasından doğan şerefiye ve defter değeri ile 
ilgili düzeltmeler, satın alan şirketin varlık ya da yükümlülüğü olarak kabul edilir ve bilanço tarihindeki 
geçerli olan döviz kurundan kaydedilir. Yabancı para cinsinden raporlama yapan bir şirketin elden 
çıkartılmasında ise yabancı para çevrim farkları gelir tablosunda elden çıkartma ile ilgili gelir-gider olarak 
kabul edilir. 

 
3.16 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi 

 
Gelirler, Grup’a ekonomik getiri sağlanması olasılığı olduğu ve gelirin güvenilir olarak ölçülebilmesinin 
mümkün olduğu zaman kayıtlara alınmaktadırlar. Gelirler, iade ve indirimler, katma değer ve satışla ilgili 
vergiler düşüldükten sonra net olarak belirtilmektedirler. 
 
Gelirler, aşağıda belirtilen kayda alım ölçütleri dikkate alınarak kayıtlara alınmaktadır: 
 
a) Satışlar 

 
Gelir, ürünlerin sahipliğinin önemli risklerinin ve mükafatlarının alıcıya geçtiği ve gelirin tutarı güvenilir 
olarak ölçülebildiği zaman kayıtlara alınmaktadır. 
 

b) Hizmetler 
 
Hizmetlerden elde edilen gelir güvenilir bir şekilde ölçülebildiği zaman hizmetin tamamlanma derecesi 
dikkate alınarak muhasebeleştirilir. Sonucun güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumda gelir, bu gelirle 
ilişkilendirilebilecek gerçekleşen giderlerin geri kazanılabilir miktarı kadar yansıtılır.  
 

c) Diğer 
 
Faiz geliri, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Kar dağıtımı gelirleri ise dağıtılan karı tahsil 
etme hakkının ortaya çıktığı tarihte kayıtlara alınmaktadır. 
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3.17 Borçlanma Giderleri 

 
Borçlanma giderleri, faiz giderleri ve borçlanma ile ilgili diğer maliyetleri içermekte ve genel olarak 
oluştukları tarihte giderleştirilmektedir. Borçlanma giderleri, bir varlığın ya da yükümlülüğün elde 
edilmesiyle, yapımıyla veya üretimiyle doğrudan ilişkilendirilebiliyor ise aktifleştirilebilmektedir. Borçlanma 
giderlerinin aktifleştirilmesi, ilgili varlığın kullanıma hazır olma süreci devam ettiği ve masraflar ile 
borçlanma giderleri gerçekleştiği zaman başlamakta olup, varlıkların amaçlanan kullanıma hazır oluncaya 
kadar aktifleştirilebilmektedir. Grup borçlanma maliyetlerini aktifleştirmeyip genel olarak oluştuğu tarihte 
giderleştirmektedir. 
 

3.18 Devlet Tarafından Verilen Teşvikler 
 
Devlet teşvikleri, ilgili şirketin bu teşviklerle ilgili gerekleri yerine getirmediği ve bu teşviğin alınacağı ile 
ilgili makul bir sebep oluşmadığı sürece muhasebeleştirilmez. Bu teşvikler, karşılamaları beklenen 
maliyetlerle eşleşecek şekilde ilgili dönemde gelirlere muhasebeleştirilir. Devletin yaptığı teşviklerden elde 
edilen gelir uygun bir gider kaleminden indirim olarak muhasebeleştirilir. 
 

3.19 Finansal Risk Yönetimi Amaçları ve Politikaları 
 
Kullanılan belli başlı finansal araçlar banka kredileri, finansal kiralamalar, nakit ve kısa vadeli banka 
mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç, operasyonlar için finansman yaratmaktır. Ayrıca direkt 
olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlar da mevcuttur.  
 
Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, fiyat riski, kredi riski ve likidite riskidir. 
Grup yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Ayrıca finansal araçların kullanılmasında 
ortaya çıkabilecek piyasa riski de takip edilmektedir. 

 
a) Yabancı Para Riski 

 
Yabancı para riski, genelde EURO ve USD varlık ve yükümlülükler bulunmasından kaynaklanmaktadır. 
Grup’un yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler işlevsel para birimi dışındaki para 
birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapılması ve yabancı para cinsinden banka kredisi kullanılmasından 
kaynaklanmaktadır. Grup doğal bir riskten korunma yöntemi olan yabancı para cinsinden varlıklarını ve 
borçlarını dengede tutarak yabancı para riskini yönetmektedir. 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle USD döviz kuru, işlevsel para birimleri karşısında %10 oranında değer 
kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para net parasal pozisyonundan 
dolayı oluşacak kur farkı zararı/karı sonucu vergi öncesi kar 26.580 YTL (2006 - 49.316 YTL) daha 
düşük/yüksek olacaktı. 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle EURO döviz kuru, işlevsel para birimleri karşısında %10 oranında değer 
kazansaydı/kaybetseydi ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, yabancı para net parasal pozisyonundan 
dolayı oluşacak kur farkı zararı/karı sonucu vergi öncesi kar 9.775 YTL (2006 - 6.913 YTL) daha 
düşük/yüksek olacaktı. 
 

b) Faiz Riski 
 

Grup, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden 
doğan faiz riskine açıktır. Grup, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmak ya da riskten 
korunma amaçlı finansal araçlar kullanmak suretiyle bu riski yönetmektedir. 
 
Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına 
dayanmaktadır. Bundan dolayı Grup ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden 
etkilenmektedir. Grup’un faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi 
öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle ilişkilidir. 
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3.19 Finansal Risk Yönetimi Amaçları ve Politikaları (devamı) 
 

b) Faiz Riski (devamı) 
 

Grup’un 31 Aralık 2007 tarihinde USD para birimi cinsinden olan değişken faizli kredilerinin faizi 100 
baz puan yüksek/düşük olur ve diğer tüm değişkenler sabit kalırsa, değişken faiz oranlı kredilerden 
kaynaklanan yüksek/düşük faiz gideri sonucu, 31 Mart 2008 tarihinde sona eren üç aylık döneme (bu 
analizin verileceği bir sonraki dönem) ait vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi karı 1.565 YTL daha 
düşük/yüksek olacaktır. 
 
Grup’un 31 Aralık 2007 tarihinde EURO para birimi cinsinden olan değişken faizli kredilerinin faizi 100 
baz puan yüksek/düşük olur ve diğer tüm değişkenler sabit kalırsa, değişken faiz oranlı kredilerden 
kaynaklanan yüksek/düşük faiz gideri sonucu, 31 Mart 2008 tarihinde sona eren üç aylık döneme (bu 
analizin verileceği bir sonraki dönem) ait vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi karı 89 YTL daha 
düşük/yüksek olacaktır. 
 

c) Likidite Riski 
 
Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi 
kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının 
dengelenmesiyle düşürülmektedir. 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle konsolide bilançoya yansıyan finansal yükümlülüklerinin 
vadelerine göre analizi aşağıdaki gibidir: 
 
 
2007 0 – 3 ay 3 – 12 ay 1 – 5 yıl Toplam 
  

Kısa Vadeli Finansal Borçlar (119.377) (336.474) - (455.851) 
Uzun Vadeli Finansal Borçlar - - (601.969) (601.969) 
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (294) - (296) (590) 
Ticari Borçlar ve İlişkili Taraflara Borçlar (172.952) (13.498) - (186.450) 
     

Finansal Yükümlülükler (292.623) (349.972) (602.265) (1.244.860) 
 
 
2006 0 – 3 ay 3 – 12 ay 1 – 5 yıl Toplam 
  

Kısa Vadeli Finansal Borçlar (160.097) (310.369) - (470.466) 
Uzun Vadeli Finansal Borçlar - - (742.437) (742.437) 
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (270) - (325) (595) 
Ticari Borçlar ve İlişkili Taraflara Borçlar (121.985) (40.842) - (162.827) 
     

Finansal Yükümlülükler (282.352) (351.211) (742.762) (1.376.325) 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve ilişkili taraflardan 
alacaklar kalemlerinden oluşan finansal varlıkların, vadesi sıfır ile üç ay arasına düşen kısmının tutarı 
645.442 YTL’dir (2006 – 775.212 YTL). 
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3.19 Finansal Risk Yönetimi Amaçları ve Politikaları (devamı) 
 

d) Fiyat Riski 
 
Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Grup tarafından aynı para 
biriminden borç ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla doğal 
olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, Grup tarafından piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun değerleme 
metotları vasıtasıyla yakından takip edilmektedir. 
 

e) Kredi Riski 
 
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü 
yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Grup, kredi riskini 
belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli 
değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. 
 
Kredi risk yoğunlaşması belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi 
bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek  
değişikliklerin bu şirketlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar 
çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi riskinin yoğunlaşması Grup’un performansının belli bir 
sektörü veya coğrafi bölgeyi etkileyen gelişmelere duyarlılığını göstermektedir. 
 
Grup kredi riskini, satış faaliyetlerini geniş bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki şahıslar veya 
gruplar üzerinde istenmeyen yoğunlaşmalardan kaçınarak yönetmeye çalışmaktadır. Grup ayrıca gerekli 
gördüğü durumlarda müşterilerinden teminat almaktadır. 
 

f) Rayiç Değer 
 
Rayiç değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli 
taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir 
finansal aracın makul değerini en iyi yansıtan değerdir. 
 
Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar mali tabloların hazırlandığı günün yabancı para kur oranları 
üzerinden değerlendirilmektedir. 
 
Grup’un finansal araçlarının rayiç değerlerinin tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar 
kullanılmıştır: 
 
i) Finansal Varlıklar 

 
Bazı finansal varlıkların rayiç değerleri maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alıp nakit ve 
nakit benzerleri, bunların üzerindeki faiz tahakkukları ve diğer kısa vadeli finansal varlıkları 
içermektedir ve kısa vadeli olmalarından dolayı, rayiç değerlerinin taşınan değerlerine yakın olduğu 
düşünülmektedir. Ticari alacakların reeskont karşılığı ve şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten 
sonraki taşınan değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. 

 
ii) Finansal Yükümlülükler 

 
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle rayiç değerlerinin 
taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir 
ve işlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değişen piyasa 
koşulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin rayiç değerlerinin taşıdıkları değeri ifade 
ettiği düşünülmektedir. Reeskont karşılığı düşüldükten sonra kalan ticari borçların rayiç değerlerinin 
taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir. 
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3.20 Türev Enstrümanları ve Riskten Korunma Amaçlı Araçlar 
 

Grup, finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yabancı para ve faiz oranı riskine karşı korunmak için türev 
enstrümanları kullanmaktadır. Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile 
kullanılmakta ve kayda alınmalarını izleyen dönemlerde makul değer ile değerlenmektedir. Grup’un türev 
finansal araçlarını vadeli döviz alım-satım sözleşmeleri ile faiz oranı swap işlemleri oluşturmaktadır. 
 
Grup, belirli bir riskle ilişkisi kurulabilen ve bir varlık ya da yükümlülüğün veya gerçekleşmesi muhtemel 
olan işlemlerin, nakit akışlarında belirli bir riskten kaynaklanan ve kar/zararı etkileyebilecek değişmelere 
karşı korunmayı sağlayan riskten korunma amaçlı araçlar kullanmaktadır. 
 
Finansal riskten korunma amaçlı araçların makul değerleri ile raporlama tarihindeki defter değerleri 
arasındaki farklara ilişkin kazanç veya kayıplar konsolide gelir tablosu içerisinde muhasebeleştirilir. 
 

3.21 Bölümlere Göre Raporlama 
 

İşletme bölümü, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet grubunu sağlama veya 
risk ve getiri açısından Grup’un diğer işletme bölümlerinden farklı özelliklere sahip bölümleridir. 
 
Coğrafi bölüm, belirli bir ekonomik çevre içerisindeki belirli bir mal veya hizmeti sağlama veya risk ve getiri 
açısından diğer ekonomik çevreler içerisinde işleyen Grup’un diğer coğrafi bölümlerinden farklı özelliklere 
sahip bölümleridir. 
 

3.22 Hisse Başına Kazanç 
 
Konsolide gelir tablolarında belirtilen hisse başına kazanç, net karın, raporlama dönemleri boyunca piyasada 
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 
 
Türkiye’de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıllar kazançlarından ve yasal 
mali tablolarında taşıdıkları enflasyon düzeltme farklarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile 
artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş 
hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu 
hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur. 
 

3.23 Varsayımların Kullanılması 
 

Mali tabloların hazırlanması, yönetimin raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını ve raporlama tarihi 
itibariyle vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütlerin gösterimini etkileyecek varsayımlar ve tahminler 
yapmasını gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Varsayımlar düzenli 
olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltme kayıtları yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda 
yansıtılmaktadırlar. 
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NOT 4. HAZIR DEĞERLER 
 
  2007 2006 
   

Kasa 579 520 
Banka   
 - vadeli mevduat 271.247 316.429 
 - vadesiz mevduat 27.913 74.798 
Diğer hazır değerler 3.628 927 
   

 303.367 392.674 
 
Vadeli mevduatların tümü üç aydan kısa vadeli olup, Yeni Türk Lirası vadeli mevduatlara uygulanan yıllık faiz 
oranları %12,7 ile %19,0 arasında değişirken (2006 - %17,0 - %21,0), USD ve EURO vadeli mevduatlar için bu 
oranlar %3,4 ile %7,2 arasındadır (2006 - %1,0-%8,0). 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle 37.347 YTL tutarındaki mevduat, kredi kullanımı için Grup tarafından çeşitli 
bankalara teminat olarak gösterilmiştir (2006 – 72.260 YTL). 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle konsolide nakit akım tablosunda yer alan ve rayiç değerleri kayıtlı 
değerlerine eşit olan hazır değerler aşağıda gösterilmiştir: 
 
  2007 2006 
   

Hazır değerler 303.367 392.674 
Faiz geliri tahakkukları (-) (3.532) (866)
   

Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri 299.835 391.808 
 
 
NOT 5. MENKUL KIYMETLER 
 
  2007 2006 
   

Alternatifbank A.Ş. hisseleri - 40.865 
Yatırım fonları 3.874 2.803 
Devlet tahvilleri 271 321 
   

 4.145 43.989 
 
Ef-Pa’nın varlıklarında bulunan %7,46 oranındaki Alternatifbank A.Ş. (Alternatifbank) hisselerinin satışı ile ilgili 
olarak Yunanistan merkezli Alpha Bank A.E. ile 23 Kasım 2006 tarihinde anlaşma imzalanmıştı. Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK)’nun konuya ilişkin değerlendirmesi neticesinde, 7 Ağustos 2007 tarih ve 
2273 sayılı karar ile hisse devrine izin verilmediği kamuoyuna bildirilmiştir. Dolayısıyla, 31 Aralık 2006 tarihi 
itibariyle bir yıl içerisinde satılacağı düşünülerek cari varlıklar içerisindeki “menkul kıymetler”de sınıflandırılan 
ilgili hisseler, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle konsolide mali tablolarda “cari olmayan varlıklar” içerisindeki 
“finansal varlıklar” kaleminde “satılmaya hazır finansal varlık” olarak muhasebeleştirilmiştir (Not 16). 
 
Yatırım fonları ve devlet tahvilleri bilanço tarihindeki piyasa değeri ile konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. 
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NOT 6. FİNANSAL BORÇLAR 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle toplam finansal borçları (finansal kiralama işlemlerinden borçlar dahil), 1.051.135 YTL tutarındaki anapara borçları (2006 – 1.194.453 YTL) ile 7.275 
YTL tutarındaki faiz gideri tahakkukları (2006 – 19.045 YTL) oluşturmaktadır. 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle finansal borç tutarları ve etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir: 
 
 2007 2006 
 Sabit faiz aralığı Değişken faiz aralığı Sabit faiz aralığı Değişken faiz aralığı 
Kısa vadeli    
   

Finansal Borçlar     
     

Türk Lirası krediler 56.235 %16,7 - %17,5 - 37.473 %19,3 - %20,8 - 
Yabancı para krediler (USD) 45.527 %5,3 - %5,7 Libor+%0,5 - %2,5 108.879 %1,0 - %8,0 Libor+%0,5 - %2,8 
Yabancı para krediler (EURO) 11.568 - Euribor+%2,95 29.524 %4,3 - %5,3 Euribor+%2,5 - %2,95 

Yabancı para krediler (Diğer) 192.410 %6,8 - %11,0 Ruribor+%0,24 
Mosprime+%1,5 125.078 %7,9 - %11,5 Ruribor+%0,24 

     

 305.740  300.954  
     

Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları     
     

Yabancı para krediler (USD) 114.182 %6,0 Libor+%0,55 - %3,55 169.183 %5,9 - %6,4 Libor+%0,55 - %3,65 
Yabancı para krediler (EURO) 35.929 - Euribor+%0,55 - %0,9 329 - Euribor+%0,55 
     

 150.111  169.512  
     

Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 294 %8,5 - %14,5 - 270 %8,5 - %15,0 - 
     

 456.145  470.736  
     

Uzun vadeli     
     

Finansal Borçlar     
     

Yabancı para krediler (USD) 532.154 - Libor+%0,7 - %3,55 704.055 %5,9 - %6,4 Libor+%0,55 - %3,55 
Yabancı para krediler (EURO) 19.702 - Euribor+%0,88 - %0,9 38.382 - Euribor+%0,55 
Yabancı para krediler (Diğer) 50.113 %8,1 - - - - 
     

 601.969  742.437  
     

Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 296 %12,3 - %14,5 - 325 %8,5 - %15,0 - 
     

 602.265  742.762  
     

 1.058.410  1.213.498  
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NOT 6. FİNANSAL BORÇLAR 
 
Uzun vadeli kredilerin (finansal kiralamadan doğan yükümlülük hariç) geri ödeme planlarının dökümü aşağıdaki 
gibidir: 
 
  2007 2006 
   

2008 - 211.840 
2009 406.619 530.597 
2010 147.523 - 
2011 ve sonrası 47.827 - 
    

  601.969 742.437 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle toplam borçlanmaların 45.613 YTL’lik kısmı için (2006 – 100.994 YTL) Grup 
tarafından verilen teminatlar aşağıdaki gibidir: 
 
EBI ve bağlı ortaklıklarıyla ilgili olarak; 
 

 35.295 YTL tutarında nakit teminat (2006 – 70.405 YTL). 
 

 Efes Moscow ve Efes Karaganda’nın stoklar da dahil olmak üzere taşınabilir ve taşınmaz maddi varlıkları, Efes 
Moscow ve Efes Karaganda’nın maddi varlıkları üzerindeki sigorta tutarıyla ilgili hakları, Efes Moscow’un 
%43 oranındaki hisseleri, Efes Karaganda’nın EBI tarafından sahip olunan tüm hisseleri. 31 Aralık 2007 tarihi 
itibariyle, ilgili madde dahilindeki kredilerin toplam tutarı 11.084 YTL’dir (2006 – 30.589 YTL). 

 

 EBRD ile yapılan kredi anlaşması uyarınca Efes Karaganda’nın, hissedarı konumunda bulunan EBI’ya kar 
dağıtımı yapabilmesi EBRD’nin onayına tabidir. 

 

 
CCİ, bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarıyla ilgili olarak; 
 

 1.442 YTL tutarındaki maddi varlıklar (2006 – 1.740 YTL) (Not 19). 
 
 
NOT 7. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR 
 
KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 
 
  2007 2006 
   

Ticari alacaklar 350.675 359.455 
Çekler ve alacak senetleri 14.763 13.929 
Verilen depozito ve teminatlar 83 112 
Şüpheli alacak karşılığı (-) (20.660) (23.817) 
    

  344.861 349.679 
 
Şüpheli alacak karşılığının yıl içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 
 
  2007 2006 
   

1 Ocak bakiyesi 23.817 12.072 
Yıl içinde ayrılan karşılık 2.096 3.204 
Konusu kalmayan ve tahsil edilemeyen karşılıklar (2.840) (2.359) 
Müşterek yönetime tabi ortaklık oran değişikliği (*) - (81) 
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenen - 8.694 
Yabancı para çevrim farkı (2.413) 2.287 
    

31 Aralık bakiyesi 20.660 23.817 
 
(*) Müşterek yönetime tabi ortaklık nihai oran değişikliği, CCİ ile Efes Sınai Yatırım Holding A.Ş. (Efes Sınai)’nin yasal 

birleşmesi sonucunda Grup’un CCİ üzerindeki nihai oran değişiminin etkilerini içermektedir (Not 32). 
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NOT 7. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı) 
 
KISA VADELİ TİCARİ BORÇLAR 
 
  2007 2006 
   

Ticari borçlar, net 165.688 134.605 
Alınan depozito ve teminatlar 181 193 
    

  165.869 134.798 
 
 
NOT 8. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI 
 
Kiracı Olarak – Finansal Kiralama 
 
Grup tarafından finansal kiralama yolu ile elde edilen mülkler, binalar, makine ve ekipman, motorlu araçlar ve 
mobilya ve demirbaşlardan oluşmaktadır. Finansal kiralama ile ilgili kira ödemeleri dışındaki en önemli 
yükümlülükler mülklerin bakımı, sigorta ve vergilerdir. Finansal kiralama anlaşmalarının vadeleri genellikle 3 yıl ile 
25 yıl arasında değişmekte ve çeşitli vadelerde anlaşmaları yenileme opsiyonu bulunmaktadır. 
 
Finansal kiralama işlemlerinden doğan borçlar 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir: 
 
  2007 2006 
   

Kısa vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlar 294 270 
Uzun vadeli finansal kiralama işlemlerinden borçlar 296 325 
    

  590 595 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle finansal kiralama ile elde edilen maddi varlıkların maliyeti sırasıyla 
61.957 YTL ve 62.076 YTL olup bu tarihler itibariyle net defter değerleri sırasıyla 12.348 YTL ve 14.554 YTL’dir. 
 
Kiracı Olarak – Operasyonel Kiralama 
 
Efes Moscow’un bira fabrikalarından biri Moskova Şehri Yönetimi’nden 49 yıllığına kiralanan bir arsada kuruludur. 
Maddi varlıklar ve finansal kiralama anlaşmalarından doğan haklar, Efes Moscow’un EBRD ile yaptığı kredi 
anlaşmalarından doğan yükümlülüklerine karşı ipotek ettirilmiştir.  
 
Grup’un ayrıca ilişkili tarafı olan Çelik Motor Ticaret A.Ş. ile motorlu taşıtlar için operasyonel kiralama 
sözleşmeleri bulunmaktadır. 
 
 
NOT 9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 
a) İlişkili Taraflarla İlgili Bakiyeler 
 

i) İlişkili Taraflarla İlgili Banka ve Menkul Kıymet Bakiyeleri 
 

 2007 2006 
   

Alternatifbank (2) (5) 112.009 81.697 
Alternatif Yatırım A.Ş. (5) 4.145 2.963 
   

 116.154 84.660 
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NOT 9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 

 
a) İlişkili Taraflarla İlgili Bakiyeler (devamı) 

 
ii) İlişkili Taraflardan Alacaklar 

 
 2007 2006 
   

Alternatifbank (2) (5) 5.650 - 
Anadolu Sağlık Merkezi İktisadi İşletmesi (ASM) 1.540 375 
Turkmenistan CC (3) 101 122 
Mutena Maltery (2) 399 206 
Diğer 94 337 
   

7.784 1.040 
   

Personelden alacaklar 1.600 1.148 
   

9.384 2.188 
 

iii) İlişkili Taraflara Borçlar 
 

 2007 2006 
   

Mutena Maltery (2) 6.020 6.082 
Oyex Handels GmbH (5) 4.173 2.164 
AEH (1) (4) 3.002 4.611 
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. (2) (5) 1.857 1.946 
ASM - 2.037 
Diğer 1.979 1.631 
   

 17.031 18.471 
   

Personele borçlar 3.550 9.558 
   

20.581 28.029 
 

b) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler 
 

i) Mal Alımı ve Diğer Giderler 
 

 2007 2006 
   

Efes Pilsen Spor Kulübü 25.500 24.000 
Anadolu Vakfı 18.870 10.875 
Oyex Handels GmbH (5) 15.772 12.231 
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. (2) (5) 11.039 8.628 
Mutena Maltery (2) 10.401 5.688 
AEH (1) (4) 8.310 9.391 
Çelik Motor Ticaret A.Ş. (5) 3.600 2.219 
AEH Münih (5) 2.567 2.020 
Efes Turizm İşletmeleri A.Ş. (5) 3.082 1.747 
Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1) 1.079 864 
Diğer 2.345 2.077 
   

 102.565 79.740 
 

ii) Finansal Gelir / (Gider), Net 
 

 2007 2006 
   

Alternatifbank (2) (5) 13.299 10.133 
Diğer - (426)
   

 13.299 9.707 
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NOT 9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı) 

 
b) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler (devamı) 

 
iii) Diğer Gelir / (Gider), Net 

 
 2007 2006 
   

Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. (2) (5) 205 - 
Alternatifbank (2) (5) 202 137 
Anadolu Restaurant İşl. Ltd. Şti. (5) 40 148 
Diğer 359 354 
   

 806 639 
 
iv) Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Menfaatler 

 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle yönetim kurulu üyelerine yapılan kar payı ödemeleri sırasıyla 
8.512 YTL ve 6.379 YTL’dir. Kar payı ödemeleri dışında yönetim kurulu üyelerine sağlanan ücret, prim, 
ikramiye vb. niteliğinde sair menfaat bulunmamaktadır. 

 
(1) Yazıcılar Holding A.Ş. (hissedar)’nin ilişkili tarafı 
(2) Grup’un satışa hazır finansal varlığı 
(3) CCİ’nin ilişkili tarafı 
(4) Grup’un hissedarı 
(5) AEH (hissedar)’nin ilişkili tarafı 
 
 
NOT 10. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR 

 
a) Diğer Cari Alacaklar 
 

 2007 2006 
   

İndirilecek Katma Değer Vergisi (KDV) 42.808 59.555 
Satıcılara verilen avanslar 25.079 16.636 
Diğer 4.693 6.215 
   

 72.580 82.406 
 
b) Diğer Cari Olmayan Alacaklar 
 

 2007 2006 
   

Tecil ve terkini beklenen KDV ve diğer vergiler 8.055 5.757 
Diğer 574 1.101 
   

 8.629 6.858 
 
c) Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 
 

 2007 2006 
   

Satış opsiyonu yükümlülüğü (Not 31) 147.927 34.018 
Gelir vergisi haricinde ödenecek vergi ve harçlar 129.402 138.550 
Gider tahakkukları 19.326 14.183 
Alınan depozito ve teminatlar 25.169 19.591 
Hisse alımlarından kaynaklanan yükümlülük (Not 32) - 40.641 
Alım opsiyonu yükümlülüğü (Not 31) - 6.469 
Diğer 4.540 5.897 
    

 326.364 259.349 
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NOT 11. CANLI VARLIKLAR 
 
Yoktur (2006 - Yoktur). 
 
 
NOT 12. STOKLAR 
 
  2007 2006 
   

Mamul ve ticari emtia stokları 59.167 54.929 
Yarı mamul stokları 44.983 36.653 
Hammadde stokları  149.230 86.381 
Reklam, promosyon ve ambalaj malzemeleri 45.062 39.707 
Malzeme stokları 38.914 35.321 
Şişeler ve kaplar  56.450 44.011 
Yoldaki mallar 9.324 17.685 
Diğer 7.474 7.697 
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-) (18.627) (17.887)
   

  391.977 304.497 
 
Stok değer düşüklüğü karşılığının yıl içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 
 
  2007 2006
   

1 Ocak bakiyesi 17.887 13.466 
Yıl içinde ayrılan karşılık, net (Not 37) 4.037 2.605 
Müşterek yönetime tabi ortaklık oran değişikliği (*) - (17) 
Satın alınan bağlı ortaklık yoluyla eklenen - 570 
Satılan müşterek yönetime tabi ortaklık yoluyla çıkan - (443) 
Yabancı para çevrim farkı (3.297) 1.706 
    

31 Aralık bakiyesi 18.627 17.887 
 
(*) Müşterek yönetime tabi ortaklık nihai oran değişikliği, CCİ ile Efes Sınai’nin yasal birleşmesi sonucunda Grup’un CCİ 

üzerindeki nihai oran değişiminin etkilerini içermektedir (Not 32). 
 
 
NOT 13. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ 
 
Yoktur (2006 - Yoktur). 
 
 
NOT 14. ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 
  2007 2006 
   

Ertelenen vergi varlıkları 16.755 19.291 
Ertelenen vergi yükümlülüğü (-) (34.188) (38.124)
   

Ertelenen vergi yükümlülüğü, net (17.433) (18.833)
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NOT 14. ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı) 
 
Net ertelenen vergi yükümlülüğünün hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

Ertelenen vergi yükümlülüğü, net 2006 
Şirket satın 

alımı yoluyla 
edinilen 

Şirket satımı 
yoluyla çıkan 

Oran 
değişimi 

Öz sermayeye 
kaydedilen 

Konsolide  
gelir tablosuna

kaydedilen 

Yabancı para
çevrim farkı 2007 

         

Maddi varlıklar (52.854) - - - - (10.532) 4.943 (58.443) 
Stoklar (2.456) - - - - 3.470 (72) 942 
Taşınan zararlar 16.868 - - - - 1.866 (2.978) 15.756 
Kıdem tazminatı ve diğer haklar 6.212 - - - - 943 (40) 7.115 
Kullanılabilecek yatırım indirimi 4.863 - - - - (4.863) - - 
Diğer 8.534 - - - 82 9.843 (1.262) 17.197 
         

 (18.833) - - - 82 727 591 (17.433) 
 

Ertelenen vergi yükümlülüğü, net 2005 
Şirket satın 

alımı yoluyla 
edinilen 

Şirket satımı 
yoluyla çıkan 

Oran 
değişimi (*) 

Öz sermayeye 
kaydedilen 

Konsolide  
gelir tablosuna 

kaydedilen 

Yabancı para
çevrim farkı 2006 

         

Maddi varlıklar (63.510) 5.352 298 270 - 7.856 (3.120) (52.854) 
Stoklar (3.345) 188 - 47 - 612 42 (2.456) 
Taşınan zararlar 9.569 110 - (46) - 7.138 97 16.868 
Kıdem tazminatı ve diğer haklar 9.524 - - (54) - (3.258) - 6.212 
Kullanılabilecek yatırım indirimi 2.137 - - (93) - 2.819 - 4.863 
Diğer 7.959 (415) 151 (11) (1.373) 854 1.369 8.534 
         

 (37.666) 5.235 449 113 (1.373) 16.021 (1.612) (18.833) 
 
(*) Müşterek yönetime tabi ortaklık nihai oran değişikliği, CCİ ile Efes Sınai’nin yasal birleşmesi sonucunda Grup’un CCİ üzerindeki nihai oran değişiminin etkilerini içermektedir (Not 32). 
 



Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii Anonim Şirketi 
 
31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle 
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)  
(Birim – Aksi belirtilmedikçe bin Yeni Türk Lirası (YTL)) 
 

 (30)

NOT 15. DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 
 
a) Diğer Cari / Dönen Varlıklar 
 

 2007 2006 
   

Peşin ödenen giderler  30.091 22.963 
Peşin ödenen vergiler  17.568 13.589 
    

 47.659 36.552 
 
b) Diğer Cari Olmayan / Duran Varlıklar 
 

  2007 2006 
   

Peşin ödenen giderler 17.863 11.122 
Finansal kiralama ile ilgili yapılan peşin ödemeler - 250 
    

  17.863 11.372 
 
c) Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 
 

  2007 2006 
   

Alınan depozito ve teminatlar 84.495 77.523 
Tecil ve terkini beklenen KDV ve diğer vergiler 5.418 5.051 
Satış opsiyonu yükümlülüğü (*) - 145.294 
Diğer 716 1.106 
    

  90.629 228.974 
 

(*) Satış opsiyonu yükümlülüğü 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülük kapsamına girdiğinden “diğer kısa 
vadeli yükümlülükler” kalemi içerisinde yer almaktadır. 

 
 
NOT 16. FİNANSAL VARLIKLAR 
 
  2007 2006 
   

İştirakler 759 1.274 
Satılmaya hazır finansal varlıklar 44.701 5.919 
    

  45.460 7.193 
 
a) İştirakler 
 

Nihai oran  
İştirak 2007 2006 2007 2006 
    

Turkmenistan CC %16,71 %16,71 759 1.274 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Türkmenistan’da faaliyet gösteren ve ana faaliyet konusu Coca-Cola ürünlerinin 
üretimi, şişelenmesi, dağıtımı ve satışı olan Turkmenistan CC’nin Grup’un payı olan varlık toplamı 8.579 YTL 
(2006 – 8.618 YTL), toplam yükümlülükleri 6.296 YTL (2006 – 4.785 YTL) ve 31 Aralık 2007 tarihinde sona 
eren yıl itibariyle satışları 4.937 YTL (2006 – 3.273 YTL) ve net dönem zararı 997 YTL (2006 – 358 YTL)’dir. 
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NOT 16. FİNANSAL VARLIKLAR (devamı) 
 
a) İştirakler (devamı) 
 

İştiraklerin yıl içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

  2007 2006 
   

1 Ocak bakiyesi 1.274 1.354 
Grup’un, iştiraklerin net dönem kar / (zarar)larındaki payı (Not 38) (331) (119) 
Müşterek yönetime tabi ortaklık nihai oran değişikliği (*) - (24) 
Dönem içi yabancı para çevrim farkları (184) 63 
    

31 Aralık bakiyesi 759 1.274 
 

(*) Müşterek yönetime tabi ortaklık nihai oran değişikliği, CCİ ile Efes Sınai’nin yasal birleşmesi sonucunda Grup’un 
CCİ üzerindeki nihai oran değişiminin etkilerini içermektedir (Not 32). 

 
 
b) Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 

 
 Nihai oran   
 2007 2006 2007 2006 
     

Alternatifbank A.Ş. (*) %7,46 - 39.224 -
ZAO Mutena Maltery (Mutena Maltery)  %16,66  %16,66 4.679 5.043
Diğer   798 876
      

   44.701 5.919
 

(*) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, konsolide mali tablolarda “satılmaya hazır finansal varlık” olarak 
muhasebeleştirilmiştir (Not 5). 

 
Satılmaya hazır finansal varlıklar ile ilgili hisse senetleri (Alternatifbank hariç) herhangi bir borsada kote 
olmadığından ve bu yatırımların rayiç değerini ölçmek için herhangi bir alternatif metot olmamasından dolayı, 
bu yatırımlar maliyet değerleriyle yansıtılmıştır. 
 
İMKB’de işlem gören Alternatifbank hisseleri 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle borsa rayicinden değerlendirmeye 
tabi tutularak konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. Bu işlem sonucunda, cari dönemde ortaya çıkan 1.641 
YTL (2006 - 5.087 YTL pozitif) tutarındaki negatif değerleme farkı, ertelenmiş vergi varlığı etkisi olan 82 YTL 
(2006 - 1.373 YTL ertelenmiş vergi yükümlülüğü) ile netlenerek konsolide bilanço içerisindeki öz sermayede 
yer alan “özel yedekler” kalemi içerisindeki “satılmaya hazır finansal varlıklar değer artış fonu”nda 
izlenmektedir. 
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NOT 17. POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE 
 
Pozitif şerefiyenin yıl içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir: 
 
 2007 2006 
  

1 Ocak bakiyesi 900.767 589.316
Girişler (Not 32) 4.019 265.383
Müşterek yönetime tabi ortaklık nihai oran değişikliği (*) - (4.885)
Şerefiye değer düşüklüğü karşılığı (Not 32) (927) -
Dönem içi yabancı para çevrim farkları (88.053) 50.953
   

31 Aralık bakiyesi 815.806 900.767
 
(*) Müşterek yönetime tabi ortaklık nihai oran değişikliği, CCİ ile Efes Sınai’nin yasal birleşmesi sonucunda Grup’un CCİ 

üzerindeki nihai oran değişiminin etkilerini içermektedir (Not 32). 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle pozitif şerefiyenin işletme ve coğrafi bölümlerine göre dağılımı aşağıdaki 
gibidir: 
 

 2007 
 Bira Alkolsüz İçecek Grup 
    

Yurt içi 50.099 235.602 285.701 
Yurt dışı 513.995 16.110 530.105 
    

Grup 564.094 251.712 815.806 
 

 2006 
 Bira Alkolsüz İçecek Grup 
    

Yurt içi 50.099 235.602 285.701 
Yurt dışı 595.625 19.441 615.066 
    

Grup 645.724 255.043 900.767 
 
 
NOT 18. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER 
 
Yoktur (2006 - Yoktur). 
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NOT 19. MADDİ VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıla ait maddi varlıklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

Maliyet 2006 Girişler Çıkışlar Şirket satın 
alımı yoluyla edinilen

Yabancı 
para çevrim farkları Transferler(*) 2007 

        

Arsalar ve yerüstü düzenleri 88.569 9.372 (446) - (5.476) 11.220 103.239 
Binalar 671.077 25.981 (2.354) - (46.990) 49.295 697.009 
Makine ve ekipman 1.793.762 46.308 (27.213) - (89.181) 129.247 1.852.923 
Motorlu araçlar 67.688 6.630 (9.055) 395 (5.705) 5.304 65.257 
Mobilya ve demirbaşlar 578.667 82.054 (18.860) 896 (11.025) 5.154 636.886 
Özel maliyetler 2.849 - - - (180) 431 3.100 
Devam eden yatırımlar 70.040 205.668 (428) - (8.883) (190.922) 75.475 
Verilen avanslar 20.689 6.811 - - (590) (9.751) 17.159 

        

  3.293.341 382.824 (58.356) 1.291 (168.030) (22) 3.451.048 
 

Birikmiş amortisman (-) 2006 Girişler Çıkışlar Şirket satın 
alımı yoluyla edinilen

Yabancı 
para çevrim farkları 

Değer 
düşüklüğü 2007 

        

Arsalar ve yerüstü düzenleri 23.693 1.543 (97) - (664) - 24.475 
Binalar 205.882 18.565 (806) - (7.381) 302 216.562 
Makine ve ekipman 1.077.670 113.519 (19.057) - (33.388) (2.943) 1.135.801 
Motorlu araçlar 38.472 6.215 (7.265) - (2.771) - 34.651 
Mobilya ve demirbaşlar 411.263 61.446 (16.625) - (5.990) - 450.094 
Özel maliyetler 1.575 604 - - (117) - 2.062 

        

  1.758.555 201.892 (43.850)  (50.311) (2.641) 1.863.645 
        

Net defter değeri 1.534.786      1.587.403 
 
(*) Maddi olmayan varlıklara, 2007 yılı içerisinde 22 YTL tutarında transfer gerçekleşmiştir. 
 
 CCİ, bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarıyla ilgili olarak; 

 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, teminat amacıyla rehin olarak veya teminat olarak gösterilen 1.442 YTL tutarında maddi varlık bulunmaktadır (2006 – 1.740 YTL) (Not 6). 
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NOT 19. MADDİ VARLIKLAR (devamı) 
 

31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait maddi varlıklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

Maliyet 2005 Girişler Çıkışlar Şirket satın alımı 
yoluyla edinilen 

Şirket satımı 
yoluyla çıkan Oran değişimi (*) Yabancı para 

çevrim farkları Transferler (**) 2006 
          

Arsalar ve yerüstü düzenleri 63.337 3.176 (684) 12.650 - (389) 4.028 6.451 88.569 
Binalar 472.780 1.867 (281) 131.917 (19.862) (2.364) 44.849 42.171 671.077 
Makine ve ekipman 1.492.858 31.996 (23.003) 117.404 (46.462) (7.681) 83.983 144.667 1.793.762 
Motorlu araçlar 58.934 7.114 (8.776) 5.043 (368) (508) 3.730 2.519 67.688 
Mobilya ve demirbaşlar 527.600 67.108 (22.874) 5.325 (3.404) (3.694) 4.843 3.763 578.667 
Özel maliyetler 6.345 3 (3.991) - - (15) 191 316 2.849 
Devam eden yatırımlar 39.316 227.921 - 2.121 (1.977) (650) 3.431 (200.122) 70.040 
Verilen avanslar 2.595 18.379 - - - (238) (47) - 20.689 

          

  2.663.765 357.564 (59.609) 274.460 (72.073) (15.539) 145.008 (235) 3.293.341 
 

Birikmiş amortisman (-) 2005 Girişler Çıkışlar Şirket satın alımı 
yoluyla edinilen 

Şirket satımı 
yoluyla çıkan Oran değişimi (*) Yabancı para 

çevrim farkları 
Değer düşüklüğü 

karşılığı 2006 
          

Arsalar ve yerüstü düzenleri 22.039 1.538 (226) - - (63) 405 - 23.693 
Binalar 187.781 16.626 (124) - (4.980) (490) 7.069 - 205.882 
Makine ve ekipman 992.259 103.748 (18.535) - (21.546) (5.236) 25.447 1.533 1.077.670 
Motorlu araçlar 39.734 5.378 (7.519) - (239) (302) 1.420 - 38.472 
Mobilya ve demirbaşlar 378.491 56.509 (22.180) - (1.352) (2.493) 2.288 - 411.263 
Özel maliyetler 4.659 631 (3.842) - - (7) 134 - 1.575 

          

  1.624.963 184.430 (52.426) - (28.117) (8.591) 36.763 1.533 1.758.555 
          

Net defter değeri 1.038.802        1.534.786 
 

(*) Oran değişimi, müşterek yönetime tabi ortaklık olan CCİ’nin Efes Sınai ile birleşmesi sonucunda nihai kontrol oranında oluşan değişikliği göstermektedir (Not 32). 
(**) Maddi olmayan varlıklara, 2006 yılı içerisinde 235 YTL tutarında transfer gerçekleşmiştir. 
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NOT 20. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 
 
31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan varlıklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

Maliyet 2006 Girişler Çıkışlar Şirket satın alımı 
yoluyla edinilen 

Yabancı para 
çevrim farkları Transferler (*) 2007 

        

Şişeleme ve dağıtım anlaşmaları 129.146 - - - (21.949) - 107.197 
Markalar 126.047 - - - (18.177) - 107.870 
Haklar 13.579 68 (9) - (8) 22 13.652 
Diğer kalemler 14.106 3.080 (52) 3 (1.558) - 15.579 
        

 282.878 3.148 (61) 3 (41.692) 22 244.298 
 

Birikmiş itfa payı (-) 2006 Girişler Çıkışlar Şirket satın alımı 
yoluyla edinilen 

Yabancı para 
çevrim farkları Transferler 2007 

        

Şişeleme ve dağıtım anlaşmaları - - - - - - - 
Markalar - - - - - - - 
Haklar 6.188 1.366 (1) - (1) - 7.552 
Diğer kalemler 7.795 1.278 (52) - (853) - 8.168 

        

 13.983 2.644 (53) - (854) - 15.720 
        

Net defter değeri 268.895      228.578 
 
(*) Maddi varlıklardan, 2007 yılı içerisinde 22 YTL tutarında transfer gerçekleşmiştir. 
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NOT 20. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR (devamı) 
 
31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan varlıklar hareket tablosu aşağıdaki gibidir: 
 

Maliyet 2005 Girişler Çıkışlar Şirket satın alımı 
yoluyla edinilen 

Şirket satımı 
yoluyla çıkan Oran değişimi (*) Yabancı para 

çevrim farkları Transferler (**) 2006 
          

Şişeleme ve dağıtım anlaşmaları 125.696 - - - - (2.474) 5.924 - 129.146 
Markalar - - - 110.097 - - 15.950 - 126.047 
Haklar 7.640 798 (118) 5.118 - (96) 2 235 13.579 
Diğer kalemler 10.805 2.748 (33) - (88) (87) 761 - 14.106 
          

 144.141 3.546 (151) 115.215 (88) (2.657) 22.637 235 282.878 
 

Birikmiş itfa payı (-) 2005 Girişler Çıkışlar Şirket satın alımı 
yoluyla edinilen 

Şirket satımı 
yoluyla çıkan Oran değişimi (*) Yabancı para 

çevrim farkları Transferler 2006 
          

Şişeleme ve dağıtım anlaşmaları - - - - - - - - - 
Markalar - - - - - - - - - 
Haklar 4.860 1.334 - - - (6) - - 6.188 
Diğer kalemler 6.260 1.048 (33) - (87) (40) 647 - 7.795 

          

 11.120 2.382 (33) - (87) (46) 647 - 13.983 
          

Net defter değeri 133.021        268.895 
 
(*) Oran değişimi, müşterek yönetime tabi ortaklık olan CCİ’nin Efes Sınai ile birleşmesi sonucunda nihai kontrol oranında oluşan değişikliği göstermektedir (Not 32). 
(**) Maddi varlıklardan, 2006 yılı içerisinde 235 YTL tutarında transfer gerçekleşmiştir. 
 
2006 yılı Şubat ayı içerisinde EBI tarafından satın alınan KV Grubu’nun UFRS 3 kapsamında makul değer esasına göre hazırlanan konsolide mali tablolarında KV 
Grubu’nun elinde bulunan markalarını temsil eden, 110.097 YTL tutarında maddi olmayan varlıklar yaratılmıştır (Not 32). 
 
2006 yılı Mart ayı içerisinde CCİ tarafından satın alınan Mahmudiye’nin, UFRS 3 kapsamında makul değer esasına göre hazırlanan mali tablolarında, Grup’a ait 5.118 YTL 
tutarında su kaynaklarını temsil eden ve haklar içerisinde sınıflandırılmış, maddi olmayan varlıklar yaratılmıştır. Söz konusu su kaynakları 6 adet olup, bunlardan memba 
suyu kaynağı olan 1 tanesi, CCİ’ye ait özel mülkiyetli arsa üzerinde olduğundan ruhsata tabi değildir ve kaynağın ekonomik ömrü 40 yıl olarak belirlenerek itfaya tabi 
tutulmuştur. Ruhsata tabi olan diğer 5 adet kaynak suyu ise, orman arazisinde olduğu için, bu kaynaklar Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden 10 yıllığına kiralanmış ve 
ruhsat sürelerinin bitimine kadar kalan aylar üzerinden itfaya tabi tutulmuşlardır.  
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NOT 21. ALINAN AVANSLAR 
 
 2007 2006 
   

Alınan avanslar 1.612 1.428
   

 
 
NOT 22. EMEKLİLİK PLANLARI 
 
Yoktur (2006 - Yoktur). 
 
 
NOT 23. BORÇ KARŞILIKLARI 
 
a) Kısa Vadeli Borç Karşılıkları 
 

 2007 2006 
   

Kurumlar vergisi karşılığı 17.141 8.743 
Diğer 2.955 1.988 
    

 20.096 10.731 
 
b) Uzun Vadeli Borç Karşılıkları 
 

 2007 2006 
   

Kıdem tazminatı yükümlülüğü 23.676 20.385 
Ücretli izin karşılığı 12.198 9.784 
Uzun vadeli teşvik planı karşılığı 1.876 1.311 
    

 37.750 31.480 
 

Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü 
 
Mevcut iş kanunu gereğince, Grup’un Türkiye’de faaliyet gösteren şirketleri, emeklilik nedeni ile işten ayrılan 
veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı 
ödemekle yükümlüdürler. Bu ödemeler, 30 günlük ücret üzerinden çalışılan yıl başına, çalışanın ayrıldığı tarihte 
geçerli olan ücretle hesaplanır (31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde kıdem tazminatı tavanı sırasıyla 2,0302 
YTL ve 1,8574 YTL’dir). Grup, 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle konsolide mali tablolarında, kıdem 
tazminatını projeksiyon metodunu kullanarak ve tahmin edilen enflasyon oranlarına ve personelin işten ayrılması 
veya işine son verilmesi ile ilgili şirketin kendi deneyimlerinden doğan bilgilere dayanarak ve hak kazanılan 
menfaatlerin bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranlarını kullanarak indirgenmiş net değerinden 
hesaplamıştır. 
 
Bilanço tarihindeki yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan başlıca aktüer varsayımları aşağıdaki gibidir: 

 
 2007 2006 

   

İskonto oranı %11 %11 
Beklenen ücret / limit artış oranları %5 %5 
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NOT 23. BORÇ KARŞILIKLARI (devamı) 
 

Konsolide mali tablolarda yer alan kıdem tazminatı karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

 2007 2006 
 

1 Ocak bakiyesi 20.385 24.618 
Ödemeler (2.881) (2.096) 
Faiz gideri 2.242 2.954 
Yıl içinde ayrılan karşılık 3.930 1.276 
Müşterek yönetime tabi ortaklık nihai oran değişikliği (*) - (139) 
Aktüeryal kazanç (Not 38) - (6.228) 
   

31 Aralık itibariyle 23.676 20.385 
 

(*) Müşterek yönetime tabi ortaklık nihai oran değişikliği, CCİ ile Efes Sınai’nin birleşmesi sonucunda Grup’un CCİ 
üzerindeki nihai oran değişiminin etkilerini içermektedir (Not 32). 

 
 
NOT 24. ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR / ANA ORTAKLIK DIŞI KAR / (ZARAR) 
 
Ana ortaklık dışı paylardaki değişimler aşağıdaki gibidir: 
 
 2007 2006 
   

1 Ocak bakiyesi 341.128 214.227 
Ana ortaklık dışı paylara ait karlar 15.569 12.059 
Ana ortaklık dışı paylardan yapılan alımlar (633) (32.329) 
Ana ortaklık dışı paylar tarafından yapılan sermaye artışı - 129.780 
Kar dağıtımı ödemeleri (525) (864) 
Şirket satın alımı yoluyla edinilen - 3.833 
Şirket satımı yoluyla çıkan - (3.486) 
Müşterek yönetime tabi ortaklık nihai oran değişikliği (*) - (167) 
CCİ ile Efes Sınai’nin birleşme etkisi (Not 32) - (23.423) 
Yabancı para çevrim farkı (38.124) 41.498 
   

31 Aralık itibariyle 317.415 341.128 
 
(*) Müşterek yönetime tabi ortaklık nihai oran değişikliği, CCİ ile Efes Sınai’nin birleşmesi sonucunda Grup’un CCİ 

üzerindeki nihai oran değişiminin etkilerini içermektedir (Not 32). 
 
 
NOT 25. SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ 
 
 2007 2006 
Her bir hisse için 0,001 tam YTL nominal değer (Tarihsel)  
Kayıtlı sermaye tavanı 900.000 200.000
Çıkarılmış sermaye 450.000 112.877
 
Anadolu Efes’in kayıtlı sermaye tavanının 200.000 YTL’den 900.000 YTL’ye çıkartılması SPK’nın 12 Nisan 2007 
tarih ve 14/409 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmüştür. Anadolu Efes, 7 Eylül 2007 tarihinde çıkarılmış 
sermayesini 92.030 YTL’si iştirak hisseleri satış karından, 245.093 YTL’si öz sermaye enflasyon düzeltme 
farklarından karşılanmak suretiyle 112.877 YTL’den 450.000 YTL’ye artırmıştır (Not 26 – 27 – 28). 
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NOT 25. SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ (devamı) 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Şirket’in hissedarları ve sahip oldukları hisse oranları aşağıdaki gibidir: 
 

 2007 2006 
 Tutar % Tutar % 
     

Yazıcılar Holding A.Ş. 139.082 30,91 34.887 30,91 
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş. 78.746 17,50 19.720 17,47 
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. 35.292 7,84 8.853 7,84 
Halka açık ve diğer 196.880 43,75 49.417 43,78 
     

Çıkarılmış sermaye 450.000 100,00 112.877 100,00 
     

Enflasyon düzeltme etkisi 63.583  277.158  
     

 513.583  390.035  
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle sermayeyi temsil eden imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. 
Sermayeyi temsil etmeyen kurucu intifa senetleri, ana sözleşme gereği dağıtılabilir kardan çıkarılmış sermayenin 
%10’u kadar bir miktar düşüldükten sonra kalan meblağın %2’si kadar kardan pay almaktadır. İntifa senedi 
sahiplerinin payları düşüldükten sonra kalanın %5’i Yönetim Kurulu üyelerine eşit dağıtılmaktadır. 
 
 
NOT 26 - 27 - 28. SERMAYE YEDEKLERİ, KAR YEDEKLERİ, GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk 
Ticaret Kanunu’na göre, birinci tertip yasal yedekler Şirket’in ödenmiş sermayesinin (SPK’nın yayınladığı 
tebliğlere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net dönem 
karının (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmiş kar) %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş 
sermayenin (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret 
Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için 
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 
 
Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlemesi sonucunda öz sermaye 
kalemlerinden “sermaye, emisyon primi, yasal yedekler, statü yedekleri ve olağanüstü yedekler” kalemlerine 
bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin dönüştürülmüş değerleri arasındaki farklara toplu 
halde “öz sermaye enflasyon düzeltme farkları” hesabında yer verilir. 
 
Halka açık şirketler, kar dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar: 
 
Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ Kısım 15 madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denkleştirme 
işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararları”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri 
çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi 
olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararları”nda izlenen söz konusu tutarın, varsa 
dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıllar karlarına mahsup edilmesi, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü 
yedek akçeler, yasal yedek akçeler, öz sermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden 
kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır. 
 
Seri: IV, No: 27 sayılı tebliğ uyarınca SPK Muhasebe Standartları’na uygun olarak hazırlanan mali tablolar esas 
alınarak hesaplanan yıllık faaliyetlerinden elde edilen karlar üzerinden hesaplanan birinci temettü tutarı dağıtılabilir 
karın en az %20’si olmak zorundadır. Bu dağıtım, şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak nakit, 
bedelsiz hisse senedi, belirli oranda nakit belirli oranda bedelsiz hisse senedi şeklinde gerçekleştirilebilecektir. 
Ayrıca şirketler genel kurullarında alacakları karar doğrultusunda birinci derece temettüyü nakit ya da hisse senedi 
olarak dağıtmadan olağanüstü yedek akçelerine ekleme hakkına sahiptirler. 
 
Net dağıtılabilir karın hesaplanmasında konsolide mali tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı ortaklık, 
müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve iştiraklerden ana ortaklığın konsolide mali tablolarına intikal eden, ancak 
genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmamış olanların kar tutarları dikkate alınmaz. 
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NOT 26 - 27 - 28. SERMAYE YEDEKLERİ, KAR YEDEKLERİ, GEÇMİŞ YILLAR KARLARI (devamı) 
 
Seri:XI, No:25 sayılı tebliğ kapsamında konsolidasyona dahil bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ve 
iştiraklerin genel kurullarında kar dağıtım kararı alınmış olması durumunda, söz konusu işletmelerin anılan 
düzenlemelere göre düzenlenmiş mali tabloları çerçevesinde, ana ortaklığın konsolide mali tablosuna intikal eden 
kar üst sınır olmak üzere, genel kurullarda alınan kar dağıtım kararına bağlı olarak söz konusu işletmelerden ana 
ortaklığa intikal edecek kar tutarı, ana ortaklığın dağıtılabilir karında dikkate alınır. 
 
Ayrıca, 25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir 
kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca, hesaplanan kar dağıtım 
tutarının, tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın 
tamamının, karşılanamaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamı dağıtılacaktır. 
SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde net dönem zararı 
olması durumunda ise kar dağıtımı yapılmayacaktır. 
 
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle öz sermaye kalemlerinin nominal değerleri, öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 
ve dönüştürülmüş  değerleri aşağıdaki gibidir: 
 

  Nominal değerler Öz sermaye enflasyon 
düzeltmesi farkları 

Dönüştürülmüş 
değerler 

    

Sermaye 450.000 63.583 513.583 
Yasal yedekler 60.419 74.697 135.116 
Olağanüstü yedekler 159.353 26.091 185.444 
    

 669.772 164.371 834.143 
    

Özel yedekler   26.293 
Yabancı para çevrim farkları   (155.019) 
Birikmiş karlar   1.116.136 
    

Toplam öz sermaye   1.821.553 
 
Sermaye artırımı nedeniyle, Not 2’de belirtilen alternatif metod hükümlerine göre düzenlenen konsolide mali 
tablolarda yer alan “geçmiş yıllar karları”, öz sermayenin denkliğini sağlamak üzere, yasal kayıtlarda sermayeye 
ilave edilen 92.030 YTL’lik iştirak hissesi kazancı ile aynı tutarda borçlandırılmıştır. 
 
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle öz sermaye kalemlerinin nominal değerleri, öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları 
ve dönüştürülmüş değerleri aşağıdaki gibidir: 
 

  Nominal değerler Öz sermaye enflasyon 
düzeltmesi farkları 

Dönüştürülmüş 
değerler 

    

Sermaye 112.877 277.158 390.035 
Yasal yedekler 50.190 106.215 156.405 
Olağanüstü yedekler 80.241 30.301 110.542 
    

 243.308 413.674 656.982 
    

Özel yedekler   26.404 
Yabancı para çevrim farkları   (37.283) 
Birikmiş karlar   1.027.505 
    

Toplam öz sermaye   1.673.608 
 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle özel yedeklerin tamamı satılmaya hazır finansal varlıkların değer artış 
fonundan oluşmaktadır. 
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NOT 29. YABANCI PARA POZİSYONU 
 
Grup’un 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir: 
 
2007 USD EURO Diğer Toplam 
     

Hazır değerler 51.509 13.677 4.098 69.284 
Ticari alacaklar 3.830 1.722 1.810 7.362 
İlişkili taraflardan alacaklar 3.626 105 136 3.867 
Diğer alacaklar 58 14.320 5.708 20.086 
     

Yabancı para varlıkları 59.023 29.824 11.752 100.599 
     

Kısa vadeli finansal borçlar (113.148) (38.171) (3.192) (154.511) 
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı (40.696) (36.126) - (76.822) 
Ticari borçlar (2.645) (27.360) (5.514) (35.519) 
İlişkili taraflara borçlar (2.871) (4.499) - (7.370) 
Diğer yükümlülükler (452) (848) (2.133) (3.433) 
Uzun vadeli finansal borçlar (165.015) (20.570) - (185.585) 
     

Yabancı para yükümlülükleri (324.827) (127.574) (10.839) (463.240) 
      

Net yabancı para varlığı / (yükümlülüğü) (265.804) (97.750) 913 (362.641) 
 
 
2006 USD EURO Diğer Toplam 
     

Hazır değerler 63.342 40.201 2.654 106.197 
Ticari alacaklar 3.392 1.914 2.309 7.615 
İlişkili taraflardan alacaklar 8.426 174 198 8.798 
Diğer alacaklar 1.020 6.152 9.603 16.775 
     

Yabancı para varlıkları 76.180 48.441 14.764 139.385 
     

Kısa vadeli finansal borçlar (90.175) (22.763) (2.564) (115.502) 
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısmı (157.158) (766) - (157.924) 
Ticari borçlar (2.814) (17.892) (4.150) (24.856) 
İlişkili taraflara borçlar (19.314) (2.747) (300) (22.361) 
Diğer yükümlülükler (185) (2.143) (3.203) (5.531) 
Uzun vadeli finansal borçlar (299.692) (71.261) - (370.953) 
     

Yabancı para yükümlülükleri (569.338) (117.572) (10.217) (697.127) 
      

Net yabancı para varlığı / (yükümlülüğü) (493.158) (69.131) 4.547 (557.742) 
 
 
NOT 30. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI 
 
Grup’un yatırım harcamaları ile ilgili çeşitli yatırım teşvikleri bulunmaktadır. Bu kapsamda yürürlükten kaldırılmış 
olan yatırım indirimi uygulamasına yönelik geçiş hükümlerine dayalı ve gerçekleşen yatırım harcamalarına ilişkin 
%40 oranında yatırım teşviği mevcuttur. 
 
Grup’un yatırım indiriminden yararlanmayı tercih eden şirketlerinde 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yılda 
değişmiş bulunan yatırım indirimi mevzuatının geçiş hükümleri çerçevesinde yatırım indiriminden yararlanılmıştır.  
31 Aralık 2007 itibariyle yararlanılan yatırım indirimi tutarı 16.209 YTL olup, gelecek yıllarda vergi matrahından 
düşülebilecek yatırım indirimi teşviği kalmamıştır (2006 – 16.209 YTL). 
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NOT 31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER  
 
Anadolu Efes, Ef-Pa ve Tarbes 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle bankalara, satıcılara ve gümrüklere verilmiş olan teminat mektuplarının 
tutarı sırasıyla 4.903 YTL ve 6.620 YTL’dir. 
 
EBI ve Bağlı Ortaklıkları 
 
a) Hisse Senedi Satış Opsiyonları 
 

EBRD’ye, EBI tarafından EBRD’nin Efes Moscow’un sermayesine ilk katılımının 7. ve 10. yıl dönümleri 
arasında (2008 ve 2011) uygulanabilir olmak üzere bir hisse senedi satış opsiyonu tanınmıştır. Bu hisse senedi 
satış opsiyonu ile EBRD, elindeki Efes Moscow hisselerini bağımsız bir değerlendirme yaptırılarak belirlenen 
bir fiyattan EBI’ya satma hakkını elinde bulundurmaktadır. 

 
UMS 32 “Finansal Araçlar”da yapılan düzenlemeye paralel olarak, yukarıda belirtilen hisse satış opsiyonu, 
makul değerini gösterecek biçimde, Grup’un konsolide mali tablolarında yükümlülük olarak kaydedilmiştir. 
Çeşitli değerleme teknikleri ve varsayımlara göre belirlenen ve makul değeri 119.739 YTL olan satış opsiyonu 
yükümlülüğü, konsolide bilançoda “diğer kısa vadeli yükümlülükler” kalemi içerisinde gösterilmiştir. 

 
OAO Krasny Vostok Agro’ya EBI tarafından, 2007 ve 2009 yılları arasında uygulanabilir olmak üzere bir hisse 
senedi satış opsiyonu tanınmıştır. Bu hisse senedi satış opsiyonu ile OAO Krasny Vostok Agro, elinde bulunan 
%6,7 oranındaki KV Grubu hisselerini, hisse sayısının 0,395 USD ile çarpılması ve opsiyon gününden 
tamamlanma gününe kadarki Libor + %4,9 faiz oranıyla hesaplanan faiz tahakkukunun üzerine eklenmesiyle 
veya KV Grubu’nun, faiz, amortisman ve vergi öncesi karının (FAVÖK) dokuz çarpanıyla çarpılması ve bu 
tutardan net borçluluğun düşülmesiyle belirlenen bir fiyattan EBI’ya satma hakkını elinde bulundurmaktadır. 
Çeşitli değerleme teknikleri ve varsayımlara göre belirlenen ve makul değeri 28.188 YTL olan satış opsiyonu 
yükümlülüğü, konsolide bilançoda “diğer kısa vadeli yükümlülükler” kalemi içerisinde gösterilmiştir. 

 
b) Hisse Senedi Satın Alma Opsiyonları 
 

EBI’ya EL&EL Ltd. tarafından, belirli bir süre sınırlaması olmaksızın bir hisse senedi satın alma opsiyonu 
tanınmıştı. Bu hisse senedi alım opsiyonu ile EBI, EL&EL Ltd.’nin elinde bulunan %0,39 oranındaki Efes 
Moscow hissesinin tamamını ya da bir kısmını satın alma hakkını elinde bulundurmaktaydı. Söz konusu 
hisseler, 2007 Mart ayı içerisinde 6.461 YTL bedel karşılığında EBI tarafından satın alınmış ve “diğer kısa 
vadeli yükümlülükler” kalemi içerisinde muhasebeleştirilen “alım opsiyonu yükümlülüğü” ortadan kalkmıştır. 

 
c) Vergi ile İlgili ve Yasal Konular  
 

Grup’un yurt dışında faaliyette bulunduğu bölgelerin çoğunda, vergilendirme ve yabancı para ile yapılan 
işlemlerle ilgili yasalar ve düzenlemeler, hükümetlerin planlı ekonomiden pazar ekonomisine geçiş ile ilgili 
yaptığı çalışmaların sonucunda gelişme göstermeye devam etmektedir. Çeşitli yasalar ve düzenlemeler her 
zaman yazılı olarak ifade edilmemiştir ve bu düzenlemelerin uygulanması yerel, bölgesel ve milli vergi 
otoriteleri, Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı’nın yorumuna tabidir. Vergi beyanları ve diğer yasal alanlar 
(örneğin gümrükler ve para birimi kontrolü), yasalarla ceza kesme ve faiz oranı uygulama hakkı verilmiş çeşitli 
otoriteler tarafından gözden geçirme ve incelemeye tabidir. Bu, Grup’un yurt dışında ağırlıklı olarak faaliyette 
bulunduğu bölgelerde, daha gelişmiş vergi sistemleri olan ülkelerde görülmeyen vergi ile ilgili riskler 
yaratmaktadır. 
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NOT 31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı) 
 
CCİ, Bağlı ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları 
 
Teminat Mektupları 
 
CCİ’nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, çeşitli kuruluşlara verdiği 2.345 YTL tutarında teminat mektubu 
bulunmaktadır (2006 – 2.161 YTL). 
 
Operasyonel Kiralama 
 
CCİ’nin 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, iptal edilemeyecek operasyonel kiralama sözleşmeleri kapsamında gelecek 
dönemlere ait ödenmesi gereken en az yükümlülük tutarı 3.666 YTL’dir (2006 - 3.648). 
 
NOT 32. İŞLETME BİRLEŞMELERİ 
 
2007 Yılı ile İlgili İşlemler 
 
Anadolu Efes’in müşterek yönetime tabi ortaklığı olan CCİ, 25 Nisan 2007 tarihinde Suriye’de kurulu Syrian SD’de 
AEH’nin sahibi olduğu %50 oranındaki hisseyi satın almıştır. Satın alımla ilgili nakit çıkışının Grup’a düşen payı 
117 YTL’dir. İşlem sonucu oluşan pozitif şerefiyenin Grup’a düşen payı olan 927 YTL konsolide mali tablolara 
yansıtılmıştır. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle söz konusu şerefiyenin tamamı için değer düşüklüğü karşılığı 
ayrılmıştır. 
 
EBI, Efes Weifert’ın %6,25 oranındaki hissesini, 2007 yılı Ekim ayı içerisinde 3.724 YTL karşılığında satın 
almıştır. Satın alım sonucunda ortaya çıkan 3.092 YTL tutarındaki şerefiye, konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. 
 
2006 Yılı ile İlgili İşlemler 
 
a) Satın Almalar 

 
EBI, Rusya’da faaliyet gösteren KV Grubu hisselerinin %92,34’ünü 2006 yılı Şubat ayı içerisinde 480.822 YTL 
karşılığında satın almıştır. Satın alım sonucunda ortaya çıkan 112.092 YTL tutarındaki şerefiye ve KV 
Grubu’nun elinde bulunan markaların makul değer esasına göre muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan 110.097 
YTL tutarındaki marka değeri, konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. 
 
KV Grubu’nun yukarıda bahsedilen hisse alımına ek olarak, %0,51 oranındaki hissesi, 2006 yılı Haziran ayı 
içerisinde EBI tarafından 2.608 YTL karşılığında satın alınmış ve ortaya çıkan 15 YTL tutarındaki şerefiye de 
konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. 
 
Amsterdam Breweries International B.V.’ye EBI tarafından, Efes Moscow’un, Amstar’ın sahibi olarak 
kaydedilmesinin 2. ve 4. yıl dönümleri (2005 ve 2007) arasında uygulanabilir olmak üzere bir hisse senedi satış 
opsiyonu tanınmıştı. Bu hisse senedi satış opsiyonu ile Amsterdam Breweries International B.V., elindeki Efes 
Moscow hisselerini bağımsız bir değerleme yaptırılarak belirlenen bir fiyattan EBI’ya satma hakkını elinde 
bulundurmaktaydı. Hisselerle ilgili satış opsiyonu, 2006 yılı Şubat ayı içerisinde 142.811 YTL karşılığında 
gerçekleştirilmiştir ve oluşan 970 YTL tutarındaki şerefiye konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. 
 
EBI, Efes Moscow’un %7,50 oranındaki hissesini, EL&EL Ltd.’den 2006 yılı Ekim ayı içerisinde 132.493 YTL 
karşılığında satın almıştır. Satın alım sonucunda ortaya çıkan 101.897 YTL tutarındaki şerefiye, konsolide mali 
tablolara yansıtılmıştır. 
 
CCİ, doğal kaynak suyu alanında faaliyet gösteren Mahmudiye’nin %99,99 hissesini, 2006 yılı Mart ayı 
içerisinde satın almıştır. Satın alma maliyetiyle Mahmudiye’nin makul değer esasına göre hazırlanmış mali 
tabloları üzerinden hesaplanan net varlık değeri arasındaki 394 YTL tutarındaki fark, negatif şerefiye olarak 
konsolide gelir tablosunda “diğer faaliyetlerden gelir ve karlar” içerisinde muhasebeleştirilmiştir. 
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NOT 32. İŞLETME BİRLEŞMELERİ (devamı) 
 
a) Satın Almalar (devamı) 

 

Grup’un 2006 yılı içerisinde satın aldığı şirketlerin makul değer esasına göre hazırlanmış net varlıklarının rayiç değeri ve ana ortaklık dışı paylardan yapılan alımlarla ilgili 
bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

  KV Grubu Mahmudiye KV Grubu azınlık payı Efes Moscow azınlık payı Toplam 
       

Hazır değerler 65.739 - - - 65.739 
Ticari alacaklar 3.501 31 - - 3.532 
İlişkili taraflardan alacaklar 1.696 - - - 1.696 
Stoklar 36.246 - - - 36.246 
Diğer cari/dönen varlıklar 21.316 122 - - 21.438 
Maddi varlıklar 271.419 3.041 - - 274.460 
Maddi olmayan varlıklar 110.097 5.118 - - 115.215 
Ertelenen vergi varlıkları 6.568 - - - 6.568 
Diğer cari olmayan/duran varlıklar 13 - - - 13 
Finansal borçlar (81.666) (302) - - (81.968) 
Ticari borçlar (6.181) (51) - - (6.232) 
İlişkili taraflara borçlar (2.366) - - - (2.366) 
Ertelenen vergi yükümlülüğü - (1.333) - - (1.333) 
Diğer yükümlülükler (27.064) (627) - - (27.691) 
      

Satın alınan varlıkların rayiç değeri 399.318 5.999 - - 405.317 
Satın alınan hisse oranı %92,34 %99,99 %0,51 %19,87  
Satın alınan varlıkların Grup payı 368.730 5.997 2.593 172.437 549.757 

 

Toplam nakit satın alma maliyeti 480.822 5.603 2.608 275.304 764.337 
Satın alınan varlıkların Grup payı (368.730) (5.997) (2.593) (172.437) (549.757) 
      

Satın alımlardan kaynaklanan şerefiye 112.092 15 102.867 214.974 
Satın alımlardan kaynaklanan negatif şerefiye  (394)   (394) 
Sermaye artışından kaynaklanan şerefiye (i)    2.505 
Satış opsiyonu yükümlülüğünden kaynaklanan şerefiye (ii)    4.982 
Satış opsiyonu yükümlülüğü değerlemesinden kaynaklanan şerefiye (iii)    37.624 
Satın alma opsiyonu yükümlülüğünden kaynaklanan şerefiye (iv)    5.298 
      

Toplam nakit satın alma maliyeti 480.822 5.603 2.608 275.304 764.337 
Satın alınan şirketten elde edilen nakit (-) (65.739) - - - (65.739) 
Hisse alımlarından kaynaklanan yükümlülük (-) (Not 10) - - - (40.641) (40.641) 
      

Satın almadaki net nakit çıkışı 415.083 5.603 2.608 234.663 657.957 
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NOT 32. İŞLETME BİRLEŞMELERİ (devamı) 
 
a) Satın Almalar (devamı) 
 

i) EBI, bağlı ortaklığı Efes Weifert’te yapılan sermaye artırımına katılmış ve bu şirketteki ana ortaklık dışı 
pay sahiplerinden bazılarının rüçhan haklarını kullanmaması sonucunda oluşan 2.505 YTL tutarındaki 
şerefiyeyi konsolide mali tablolarına yansıtmıştır. 

 
ii) OAO Krasny Vostok Agro’ya EBI tarafından, 2007 ve 2009 yılları arasında uygulanabilir olmak üzere 

tanınan KV Grubu hisselerini satış opsiyonunun (Not 31), konsolide mali tablolarda muhasebeleştirilmesi 
sonucunda 4.982 YTL tutarında şerefiye oluşmuştur . 

 
iii) EBRD’ye EBI tarafından, 2008 ve 2011 yılları arasında uygulanabilir olmak üzere tanınan elindeki Efes 

Moscow hisselerini satış opsiyonunun (Not 31) değerlemesinden kaynaklanan 37.624 YTL tutarındaki 
şerefiye, konsolide mali tablolara yansıtılmıştır. 

 
iv) EBI’ya EL&EL tarafından, belirli bir süre sınırlaması olmaksızın tanınan hisse senedi satın alma 

opsiyonunun (Not 31) muhasebeleştirilmesi sonucunda oluşan 5.298 YTL tutarındaki şerefiye konsolide 
mali tablolara yansıtılmıştır. 

 
b) Yasal Birleşmeler 

 
CCİ ve bağlı ortaklıklarından Efes Sınai’nin, 18 Aralık 2006 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, 
CCİ ve Efes Sınai’nin 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle düzenlenen denetlenmiş konsolide mali tabloları esas 
alınarak, Efes Sınai’nin mevcut tüm varlık ve yükümlülüklerinin, bir kül halinde CCİ tarafından devir alınması 
suretiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 451. maddesi, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17., 18., 19., 20. 
maddeleri ve SPK’nın “Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar” tebliği hükümleri uyarınca birleşmesine karar 
verilmiş olup, 25 Aralık 2006 tarihi itibariyle birleşme işlemleri tamamlanmıştır. 
 
CCİ’nin Efes Sınai’yi devir alma suretiyle birleşme işlemi çerçevesinde, CCİ’nin sermayesi 4.782 YTL 
tutarında artırılmış ve artırılan sermayeyi temsil eden beheri 1 Ykr nominal bedelli 4. tertip C Grubu 
478.101.200 adet hamiline yazılı CCİ hissesinin tamamı 27 Aralık 2006 tarihinden itibaren Efes Sınai’nin CCİ 
dışındaki devir tarihindeki mevcut ortaklarına payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Söz konusu 
birleşme işlemi neticesinde Efes Sınai infisah etmiş olup, pay değişimi başlangıç tarihinden itibaren Efes Sınai 
payları İMKB’de işlem görmemektedir.  
 
Efes Sınai’nin mevcut tüm varlık ve yükümlülüklerinin bir kül halinde CCİ tarafından 25 Aralık 2006 tarihi 
itibariyle devir alınması suretiyle, 40.949 YTL tutarındaki ana ortaklık dışı paylar, öz sermaye grubunun altında 
sınıflandırılmıştır.  
 
İlgili sermaye artırımı sonrasında, Grup’un CCİ üzerindeki nihai kontrol oranı %51,22’den %50,26’ya inmiştir. 
Müşterek yönetime tabi ortaklık olan CCİ’nin Efes Sınai ile birleşmesi ve nihai kontrol oranında oluşan 
değişiklik sonrasında, birleşme etkisinin Grup’a düşen payı olan 15.252 YTL tutarındaki gelir, UMS 27’nin 
“Ana Şirket Uzantısı Yöntemi” uyarınca, konsolide mali tablolarda, önceki dönemlerde CCİ hisselerinin satın 
alımları sırasında oluşan olan şerefiye rakamının nihai kontrol oranı değişikliği sonucu gider yazılan bölümü 
olan 4.513 YTL ile netlenerek, 10.739 YTL olarak konsolide gelir tablosunda yer alan “diğer faaliyetlerden 
gelir ve karlar” hesabına kaydedilmiştir. 
 

c) Satılan Şirketler 
 
Grup, sahibi olduğu ve Interbrew Efes sermayesinin %50’sini temsil eden hisselerin tamamını, şirketi müşterek 
yönettiği ortağı olan InBev S.A.’ya 39.704 YTL karşılığında 2006 yılı Ağustos ayında satmış ve satış 
sonucunda ortaya çıkan 2.671 YTL tutarındaki kar oluştuğu dönemde, konsolide gelir tablosunda yer alan 
“diğer faaliyetlerden gelir ve karlar” içerisinde sınıflandırılmıştır. Interbrew Efes’in satış tarihine kadar 
konsolide gelir tablosuna satış gelirleri ve net dönem karı olarak sırasıyla 19.953 YTL ve 2.134 YTL olumlu 
etkisi vardır. 
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NOT 33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 
 
a) İşletme Bölümü 

 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle işletme bölümlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 
  2007 
 Bira Alkolsüz İçecek Dağıtılmamış Grup 
Satışlar 2.069.864 964.369 - 3.034.233 
Bölüm içi satışlar (3.814) (60) - (3.874) 
      

Satış gelirleri (net) 2.066.050 964.309 - 3.030.359 
     

Brüt esas faaliyet karı 1.139.152 396.544 (966) 1.534.730 
 

Varlıklar 4.018.290 831.994 (956.576) 3.893.708 
İştirakler - 759 - 759 
      

Toplam varlıklar 4.018.290 832.753 (956.576) 3.894.467 
     

Toplam yükümlülükler 1.263.170 347.239 145.090 1.755.499 
     

Yatırım harcamaları (Not 19, 20) 250.890 135.082 - 385.972 
 

Net esas faaliyet karına ilişkin nakit çıkış gerektirmeyen giderler  
     

Amortisman ve itfa payları 158.758 45.386 - 204.144 
Kıdem tazminatı karşılığı (Not 23) 4.560 1.612 - 6.172 
Ücretli izin karşılığı 2.406 1.298 - 3.704 
Diğer 1.560 1.436 2.101 5.097 
      

 167.284 49.732 2.101 219.117 
 
 

  2006 
 Bira Alkolsüz İçecek Dağıtılmamış Grup 
Satışlar 1.758.527 844.742 - 2.603.269 
Bölüm içi satışlar (8.641) (583) - (9.224) 
      

Satış gelirleri (net) 1.749.886 844.159 - 2.594.045 
     

Brüt esas faaliyet karı 983.177 266.362 66 1.249.605 
 

Varlıklar 3.931.281 719.028 (690.436) 3.959.873 
İştirakler - 1.274 - 1.274 
      

Toplam varlıklar 3.931.281 720.302 (690.436) 3.961.147 
     

Toplam yükümlülükler 1.556.291 276.432 113.688 1.946.411 
     

Yatırım harcamaları (Not 19, 20) 256.445 104.665 - 361.110 
 

Net esas faaliyet karına ilişkin nakit çıkış gerektirmeyen giderler  
     

Amortisman ve itfa payları 143.688 43.124 - 186.812 
Kıdem tazminatı karşılığı (Not 23) 2.660 1.570 - 4.230 
Ücretli izin karşılığı 2.306 388 - 2.694 
Diğer 2.023 756 850 3.629 
      

 150.677 45.838 850 197.365 
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NOT 33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı) 
 
b) Coğrafi Bölüm 

 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle coğrafi bölümlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

  2007 
 Yurt içi Yurt dışı Dağıtılmamış Grup 
Satışlar 1.769.636 1.272.058 - 3.041.694 
Bölüm içi satışlar (11.335) - - (11.335) 
      

Satış gelirleri (net) 1.758.301 1.272.058 - 3.030.359 
 

Varlıklar 2.910.110 1.944.869 (961.271) 3.893.708 
İştirakler - 759 - 759 
      

Toplam varlıklar 2.910.110 1.945.628 (961.271) 3.894.467 
     

Toplam yükümlülükler 717.701 895.029 142.769 1.755.499 
     

Yatırım harcamaları (Not 19, 20) 172.910 213.062 - 385.972 
 
 

  2006 
 Yurt içi Yurt dışı Dağıtılmamış Grup 
Satışlar 1.529.999 1.073.100 - 2.603.099 
Bölüm içi satışlar (9.054) - - (9.054) 
      

Satış gelirleri (net) 1.520.945 1.073.100 - 2.594.045 
 

Varlıklar 2.819.950 2.138.797 (998.874) 3.959.873 
İştirakler - 1.274 - 1.274 
      

Toplam varlıklar 2.819.950 2.140.071 (998.874) 3.961.147 
     

Toplam yükümlülükler 821.349 1.013.177 111.885 1.946.411 
     

Yatırım harcamaları (Not 19, 20) 153.107 208.003 - 361.110 
 
 
NOT 34. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR 
 
EBI, 2008 yılının Ocak ayında Heineken International B.V. (Heineken) ile birlikte Özbekistan’da bira fabrikası 
almak sureti ile bira pazarına ortaklaşa yatırım yapmak için müşterek yönetime tabi bir ortaklık kurmak üzere 
anlaşma imzalamıştır. Yapılan anlaşma uyarınca söz konusu ortaklıkta EBI’nın %60 ve Heineken’in %40 oranında 
payı olacak ve şirket yönetimi EBI’da bulunacaktır. 
 
EBI ayrıca Ocak 2008’de Heineken ile beraber Kazakistan ve Sırbistan bira pazarlarına yönelik alınmış olan 
stratejik işbirliği niyetini de duyurmuştur. Kazakistan'da gerçekleşecek yeni yapılanma sonrasında EBI'nın, EBI ile 
Heineken'in Kazakistan'daki faaliyetlerinin tamamının %72'sine ve yönetim kontrolüne sahip olması, Heineken'in de 
%28 paya sahip olması planlanmaktadır. Benzer şekilde Sırbistan'da gerçekleşecek yeni yapılanma sonrasında 
Heineken'in, EBI ile Heineken'in Sırbistan'daki faaliyetlerinin tamamının %72'sine ve yönetim kontrolüne sahip 
olması, EBI'nın da %28 paya sahip olması planlanmaktadır. 
 
CCİ, 2008 yılının Ocak ayında The Coca-Cola Company (TCCC) ile Doğadan Gıda Ürünleri Sanayi ve Pazarlama 
A.Ş. (Doğadan)’nin %50 hissesini satın almak üzere görüşmelere başladığını açıklamıştır. 
 
EBI, Şubat 2008’de Gürcistan'da faaliyet gösteren Lomisi J.S.C. (Lomisi)’nin %100’ünü satın alma işlemini 
tamamlamış ve tüm hisseler EBI’ya transfer edilmiştir. 
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NOT 35. DURDURULAN FAALİYETLER 
 
Yoktur (2006 - Yoktur). 
 
 
NOT 36. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 
 
 
Satış Gelirleri   2007 2006 
   

Yurt içi gelirler 1.758.301 1.520.945 
Yurt dışı gelirler 1.272.058 1.073.100 
   

Toplam Satış Gelirleri (net) 3.030.359 2.594.045 
   

Satışların Maliyeti (-)   
   

Envanterdeki değişim, net 1.150.813 1.024.885 
Maddi ve maddi olmayan varlıklara ait amortisman ve itfa giderleri 110.162 102.795 
Personel giderleri 90.336 82.317 
Yakıt, su, enerji giderleri 63.946 61.931 
Kıdem tazminatı karşılığı 1.361 1.632 
Diğer giderler 79.011 70.880 
   

Toplam Satışların Maliyeti 1.495.629 1.344.440 
    

Brüt Esas Faaliyet Karı 1.534.730 1.249.605 
 
1 Ocak – 31 Aralık 2007 ve 2006 hesap dönemlerinde, Grup’un Türkiye’deki bira satışlarından kaynaklanan toplam 
satış vergisi (ÖTV) tutarı sırasıyla 860.331 YTL ve 793.434 YTL’dir. 
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NOT 37. FAALİYET GİDERLERİ 
 
 
 2007 2006 
   

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 757.954 626.787 
Genel yönetim giderleri 261.020 227.432 
   

 1.018.974 854.219 
 
a) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 
 

 2007 2006 
   

Reklam, satış ve pazarlama giderleri 345.081 272.282 
Personel giderleri 134.050 114.399 
Nakliye ve dağıtım giderleri 124.053 104.199 
Maddi ve maddi olmayan varlıklara ait amortisman ve itfa giderleri 80.239 71.380 
Elektrik, su ve haberleşme giderleri 15.230 16.232 
Tamir ve bakım giderleri 5.971 5.642 
Kira giderleri 5.635 5.909 
Stok değer düşüklüğü karşılığı, net 4.037 2.605 
Kıdem tazminatı karşılığı 1.600 814 
Diğer giderler 42.058 33.325 
   

 757.954 626.787 
 
b) Genel yönetim giderleri 
 

 2007 2006 
   

Personel giderleri 120.765 99.169 
Dışarıdan sağlanan fayda, hizmetler ve danışmanlık giderleri 43.309 42.705 
Vergi (gelir vergisi hariç) giderleri 15.849 14.831 
Maddi ve maddi olmayan varlıklara ait amortisman ve itfa giderleri 13.745 12.637 
İşletme ve haberleşme giderleri 8.245 7.820 
Tamir ve bakım giderleri 3.627 4.350 
Sigorta giderleri 2.175 3.951 
Toplantı ve seyahat giderleri 3.945 2.473 
Ücretli izin karşılığı 3.290 2.434 
Kıdem tazminatı karşılığı 3.211 1.784 
Diğer giderler 42.859 35.278 
   

 261.020 227.432 
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NOT 38. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / GİDER VE KAR / ZARARLAR 
 

a) Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar 
 
  2007 2006 
      

Kur farkı geliri 33.875 29.945 
Faiz gelirleri 33.966 29.900 
Hurda ve diğer malzeme satış gelirleri 8.819 8.081 
Maddi varlık satış karı 6.139 6.548 
Alkolsüz içecek marka satış karı 5.211 - 
Maddi varlık değer düşüklüğü iptali 3.160 - 
CCİ ve Efes Sınai birleşme etkisi karı - 10.739 
Aktüeryal kazanç - 6.228 
Müşterek yönetime tabi ortaklık satış karı - 2.671 
Negatif şerefiye geliri - 394 
Diğer gelirler 10.025 8.858 
   

 101.195 103.364 
 

b) Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar 
 
  2007 2006 
     

Kur farkı gideri (60.592) (29.878) 
Bağışlar (19.389) (14.270) 
Maddi varlık satış zararı (5.388) (3.161) 
Maddi varlık değer düşüklüğü karşılığı (518) (1.533) 
Şerefiye değer düşüklüğü zararı (927) - 
İştirak zararı (331) (119) 
Diğer karşılık giderleri (2.693) (717) 
Diğer giderler (8.367) (9.719) 
   

 (98.205) (59.397) 
 
 

NOT 39. FİNANSMAN GİDERLERİ 
 
  2007 2006 
   

Faiz giderleri (85.935) (79.132)
Kur farkı karı / (zararı), net 87.141 (13.386)
Türev işlemlerinden kaynaklanan gider (8.617) (1.575)
Diğer finansman giderleri (9.883) (3.940)
   

 (17.294) (98.033)
 
 
NOT 40. NET PARASAL POZİSYON KAR / ZARARI 
 
SPK duyurusuyla, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesi uygulamasına son 
verildiğinden, 1 Ocak – 31 Aralık 2007 ve 2006 hesap dönemleri için net parasal pozisyon kar / zararı 
oluşmamaktadır. 
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NOT 41. VERGİLER 
 
Grup, faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerin vergi kanunları ile diğer mevzuatlar dahilinde vergilendirmeye tabidir. 
 
Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (2006 - %20). Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu 
takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek seferde 
ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden %20 (2006 - %20) 
oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan 
vergiden mahsup edilmektedir. 
 
2003 ve daha önceki yıllarda kurumlar vergisi enflasyona göre düzenlenmemiş yasal gelir vergi matrahından 
hesaplanmaktaydı. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren ise vergiye tabi kazanç enflasyona göre düzenlenmiş mali 
tablolar üzerinden hesaplanmaktaydı. Bu çerçevede 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle hazırlanan bilançonun ilk defa 
enflasyon muhasebesine göre düzenlemesi çerçevesinde ortaya çıkan geçmiş yıl karı vergiye tabi tutulmamış, aynı 
yolla ortaya çıkan cari dönem veya geçmiş yıl zararları ise vergisel açıdan indirime tabi zarar olarak kabul 
edilmemişti. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren ise gerekli koşulların oluşmamasından dolayı enflasyon düzeltmesi 
uygulamasına başvurulmamaktadır. 
 
Türkiye’deki vergi mevzuatı uyarınca, mali zararlar oluştukları yılı takip eden en fazla beş yıl boyunca ileriye 
taşınabilirler. Ayrıca vergi beyanları ve ilgili muhasebe kayıtları vergi idaresince beş yıl içerisinde 
incelenebilmektedir. 
 
2005 ve önceki dönemlerde uygulanan bir vergi teşviği olan “Yatırım İndirimi” yapılan bir yasal düzenleme ile 1 
Ocak 2006 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Yatırım indirimi, mal ve hizmetlerin üretimi ile doğrudan 
ilişkili olan ve bir ekonomik ömrü bulunan yeni maddi varlık alımları bedelinin %40’ı oranında kurumlar vergisi 
matrahından indirim hakkı sağlamaktaydı. Geçiş hükümleri gereği, tamamlanamayan yatırımlar nedeniyle 31 Aralık 
2005'ten sonraki harcamalardan doğanlar ile önceki dönemlerde doğmuş olup henüz yararlanılamayan yatırım 
indirimleri 31 Aralık 2008 tarihine kadar taşınabilecektir. Aradaki yıllarda tercihe bağlı olarak kullanılmayan 
yatırım indirimleri daha ileriki yıllara taşınamayacaktır. Ancak, yatırım indiriminden yararlanılan yıllarda 
uygulanacak kurumlar vergisi oranı %20 yerine %30 olacaktır. Türkiye’de faaliyet gösteren Grup şirketlerinden 
CCİ, devreden yatırım indirimi tutarının tümünü 31 Aralık 2007 itibariyle kullanmıştır. 
 
Türkiye’deki vergi mevzuatı, konsolide vergi beyannamesi verilmesine izin vermemektedir. Bu nedenle, konsolide 
mali tablolardaki vergi karşılığı, konsolide edilen her bir şirket için ayrı ayrı hesaplanmıştır. 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle vergi gelir ve giderlerinin ana bileşenleri aşağıdaki gibidir: 
 
 
  2007 2006
   

Cari dönem vergi gideri (112.128) (76.262)
Ertelenen vergi geliri / (gideri), net 727 16.021
    

  (111.401) (60.241)
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NOT 41. VERGİLER (devamı) 
 
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Anadolu Efes’in faaliyette olduğu ülkede kullanılan vergi oranı ile teorik 
olarak hesaplanan vergi tutarı ile toplam gelir vergisinin mutabakatı aşağıdaki gibidir: 
 
  2007 2006 
   

Vergi öncesi konsolide edilmiş kar 485.883 329.261 
Vergi oranı %20 %20 
Vergi karşılığı (97.177) (65.852) 
Kanunen kabul edilmeyen giderler (3.403) (5.016) 
Vergiye tabi olmayan gelirler 4.269 6.273 
Yatırım teşvik indirimi - 11.328 
Geçmiş yıllar zararlarının kullanılması 98 3.041 
Yıl içindeki zararına ertelenmiş vergi varlığı ayrılmayan bağlı ortaklıkların etkisi (4.261) (4.838) 
Raporlanan sonuçlar ile yasal sonuçlar arasındaki kalıcı farklar (9.798) (10.274) 
Farklı vergi oranlarının etkisi (1.129) 5.097 
  

 (111.401) (60.241) 
 
 
NOT 42. HİSSE BAŞINA KAZANÇ 
 
Hisse başına kazanç, sermayedarlara atfedilebilen cari dönem net kar / (zarar)ının hesap dönemi boyunca işlem 
gören hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesiyle hesaplanır. 
 
Aşağıdaki tablo, hisse başına kazanç hesaplamasında kullanılan net dönem karı ve hisse senedi bilgilerini 
yansıtmaktadır. 
 
 
  2007 2006 
   

Net dönem karı 374.482 269.020 
Ağırlıklı ortalama hisse sayısı 450.000.000.000 450.000.000.000 
Hisse başına net kar (tam YTL) 0,00083 0,00060 

 
Bedelsiz sermaye artışı, öz sermaye kalemlerinden yapıldığından ve herhangi bir nakit girişi bulunmadığından 31 
Aralık 2007 tarihi itibariyle ağırlıklı ortalama hisse sayısı olarak bilanço tarihindeki hisse sayısı kullanılmıştır (Not 
3.22). 
 
Mali tablo tarihi ve bu konsolide mali tabloların onaylanma tarihi arasında, hisse senetleri veya potansiyel hisse 
senetlerini içeren başka işlemler gerçekleşmemiştir. 
 
Kar Dağıtımı 
 
Anadolu Efes, 2007 yılı içerisinde, 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin olarak hisse başına 
brüt 0,00085 tam YTL, kurucu hissedarlara ve yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler de dahil toplam 107.931 
YTL (2006 – hisse başına brüt 0,00085 tam YTL, kurucu hissedarlara ve yönetim kurulu üyelerine yapılan 
ödemeler de dahil toplam 104.927 YTL) tutarında kar dağıtımı yapmıştır. 
 
NOT 43. NAKİT AKIM TABLOSU 
 
Nakit akım tablosu, konsolide mali tablolar içerisinde ayrıca gösterilmiştir. 
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NOT 44. DİĞER HUSUSLAR 
 
a) Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklardaki Paylar 
 

Konsolidasyon düzeltmeleri ve sınıflandırmaları öncesi, müşterek yönetime tabi ortaklıkların oransal 
konsolidasyon metoduyla konsolide mali tablolara dahil edilen bakiyelerine ilişkin özet finansal bilgiler 
aşağıdaki gibidir: 

 
  2007 2006
   

Cari / dönen varlıklar 265.313 203.780
Cari olmayan / duran varlıklar 577.495 529.051
   

Toplam varlıklar 842.808 732.831
   

Kısa vadeli yükümlülükler 208.384 195.040
Uzun vadeli yükümlülükler 169.854 102.534
Ana ortaklık dışı paylar 6.745 8.720
Öz sermaye 457.825 426.537
   

Toplam öz sermaye ve yükümlülükler 842.808 732.831
 

 2007 2006 
   

Net dönem karı / (zararı) 77.225 47.448 
 
b) Net Faiz Gelirleri / (Giderleri) 
 

 2007 2006 
   

Faiz gelirleri (Not 38) 33.966 29.900 
Faiz giderleri (Not 39) (85.935) (79.132) 
Kredilerle ilgili diğer giderler (3.444) (4.587) 
   

 (55.413) (53.819) 
 

................................ 


