sa¤l›kl› bir gelecek
‹Ç‹NDEK‹LER
Yönetim Kurulu 2
Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj› 4
Genel Müdür’ün Mesaj› 6
Konsolide Finansal Göstergeler 8
Yönetim Kadrosu ve ‹fltirakler 11
2005 Y›l› Faaliyetleri/‹laç 12
2005 Y›l› Faaliyetleri/Tüketim Ürünleri 30
2005 Y›l› Faaliyetleri/‹nflaat 36
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu 40
Konsolide Mali Tablolar ve Ba¤›ms›z Denetim Raporu 46

Temel Amac›m›z:
Uluslararas› kalitede ürünlerle, sa¤l›kl›
yaflama katk›da bulunmak.

Eczac›bafl› ‹laç Sanayi
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Eczac›bafl› ‹laç Sanayi için
2005 y›l›n›n önemli
geliflmelerinden biri de,
8 milyon Avro tutar›ndaki
Sefalosporin üretim tesisi
yat›r›m›n›n tamamlanarak
devreye al›nmas›yd›. Böylece
Sefalosporin üretim kapasitesi
iki kat›na ç›kar›lm›fl oldu.

Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, 2005 y›l›n› da baflar›l›
sonuçlarla kapatt›. Geçen çal›flma dönemimiz,
ekonomide ciddi dalgalanmalar›n
yaflanmad›¤›, istikrar›n sürdü¤ü bir ortamda
tamamland›. Büyüme, daha ›l›ml› ama yine de
yüksek bir düzeyde sürdü. Yüksek büyümeye
karfl›l›k, iflsizlikte kayda de¤er bir düflüfl
sa¤lanamad›. Di¤er yandan ekonominin zay›f
noktas› olan cari ifllemler hesab›ndaki aç›k,
h›zla genifllemeye devam etti. Ancak Ekim
ay›nda AB ile müzakerelere bafllanmas›,
Türkiye’yi özellikle yabanc› yat›r›mc›lar›n
gözünde yeni ve çekici bir konuma yükseltti.
IMF ile yeni bir anlaflman›n imzalanmas›n›n
ard›ndan gelen bu tarihi olay›n etkisiyle
yabanc› sermaye girifli h›zland›. Sonuçta, cari
ifllemler hesab›ndaki yüksek aç›¤a karfl›n,
Merkez Bankas›’n›n döviz rezervleri 14 milyar
Dolar kadar art›fl gösterdi. Bu do¤rultuda, en
az›ndan k›sa vadede aç›¤›n finansman›na
yönelik endifleler azal›rken, do¤rudan yabanc›
yat›r›mlar›n rekor düzeye ulaflmas›, orta vade
için de daha sa¤l›kl› bir finansman yap›s›na
yönelik umutlar› art›rd›. Uluslararas› kredi
derecelendirme kurulufllar›ndan gelen not
art›r›mlar› da bu tabloyu pekifltirdi.
Geliflmekte olan piyasalara genel olarak
bak›ld›¤›nda, 2006 y›l›nda temel riskler
sürmekle birlikte, genel olumlu havan›n
devam etmesi beklenmektedir. Özellikle
Amerikan Merkez Bankas›’n›n faiz art›r›m
sürecinin sonlar›na yaklaflt›¤›na yönelik

sinyallerini art›rmas› bu kan›y›
güçlendirmektedir. Buna ek olarak, uzun
vadeli Amerikan faizlerinin k›sa vadedeki
art›fllar› yans›tmayarak düflük seyretmesi,
geliflmekte olan piyasalara ilginin devam›n›
sa¤lamaktad›r.
2006 y›l›nda, Türkiye’de gözler yine a¤›rl›kla
AB ile iliflkilerin seyrinde olacakt›r. Bu alanda
özellikle ek protokolün TBMM’den geçirilmesi
ve limanlar›n K›br›s Rum kesiminin
kullan›m›na aç›lmas› konular› ön plana
ç›kabilecektir.
Ekonomide cari ifllemler hesab›ndaki aç›k, bir
risk kayna¤› oluflturmaya devam edecektir.
Ancak k›sa vadede döviz piyasalar›nda bir
s›k›nt› yaflanmamas›, büyük olas›l›k olarak
görünmektedir. Yüksek do¤rudan yat›r›m
giriflleri bu beklentiyi güçlendirmektedir.
2006 y›l›nda ›I›ml› büyümenin, enflasyonda
yavafllayarak da olsa düflüflün ve kamu borç
yükündeki gerilemenin, genel ekonomik
güçlenme ile birlikte sürmesini bekliyoruz.
Geçti¤imiz y›l, sektörümüz aç›s›ndan en
belirleyici geliflmeler, yeni fiyat kararnamesi
uygulamas› ve “geri ödeme kurumlar›” ile
yap›lan protokol çerçevesinde ilaç fiyatlar›nda
ortaya ç›kan gerileme oldu.
Öte yandan, Avrupa Birli¤i mevzuat› ile uyum
çal›flmalar› çerçevesinde haz›rlanan

Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n Mesaj›
Eczac›bafl› Özgün Kimya’n›n Alendronat adl› etken madde için gelifltirmifl oldu¤u proses,
ABD ve Avrupa Patent Ofisleri taraf›ndan tescil edildi.

Ruhsatland›rma Yönetmeli¤i ile de, ulusal ve
uluslararas› platformda tart›fl›lan münhas›riyet
konusu ak›lc› ve sa¤duyulu bir çözüme
kavuflturuldu.
Eczac›bafl› ‹laç Grubu ve kuruluflumuz ise,
2005 y›l›nda da geliflimini sürdürdü; ilaç
fiyatlar›ndaki düflüfle ve iskonto oranlar›ndaki
art›fla karfl›l›k, adetsel sat›fllardaki art›fl
sayesinde, Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’nin brüt sat›fl
tutar› yüzde 7 artarak 565 milyon YTL
düzeyine ç›karken, d›flsat›m tutar› yüzde 42
artarak 24,4 milyon Avro düzeyine ulaflt›.
D›flsat›m içinde, Avrupa ülkelerine yap›lan
sat›fllar›n pay› yüzde 76’ya yükseldi.
Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama’n›n 2004 y›l› sonunda
yüzde 4,82 olan IMS pazar pay› ise, 2005 y›l›
sonunda yüzde 4,94’e yükseldi. 2005 y›l›nda,
Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama 28, Eczac›bafl›-Baxter
Hastane Ürünleri ise 11 yeni ürünü pazara
sundu. Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri,
parenteral solüsyonlar, periton diyalizi
solüsyonlar›, p›ht›laflma bozuklu¤unda
kullan›lan ürünler ve nutrisyon ürünleri
alan›nda Türkiye’nin lider kuruluflu olmay›
sürdürdü. Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama, 2006
y›l›nda pazara sunaca¤› yeni ürünlerle birlikte,
içinde bulundu¤u tedavi alan› say›s›n› 85’e
yükseltmeyi planl›yor. 2006 y›l›nda, Eczac›bafl›
‹laç Pazarlama 30’un, Eczac›bafl›-Baxter
Hastane Ürünleri ise 20’nin üzerinde yeni
ürünü pazara sunmay› hedefliyor.

Kuruluflumuzda, yönetimi etkinlefltirme
çal›flmalar› kapsam›nda uygulanan VIP (De¤er
Gelifltirme Program›) ile, toplam üretim
de¤erinin yüzde 6,7’si oran›nda, 13,2 milyon
Dolar tutar›nda tasarruf sa¤land›.
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi için 2005 y›l›n›n önemli
geliflmelerinden biri de, 8 milyon Avro
tutar›ndaki Sefalosporin üretim tesisi
yat›r›m›n›n tamamlanarak devreye
al›nmas›yd›. Böylece Sefalosporin üretim
kapasitesi iki kat›na ç›kar›lm›fl oldu.
Kuruluflumuzun, Eczac›bafl› ‹laç Grubu’nun
di¤er kurulufllar› ile yürüttü¤ü yak›n iflbirli¤i,
çal›flmalar›m›z›n etkinli¤ini art›rd›. Bu
çerçevede Eczac›bafl› Özgün Kimya’n›n
Alendronat adl› etken madde için gelifltirmifl
oldu¤u proses, ABD ve Avrupa Patent Ofisleri
taraf›ndan tescil edildi. Yine Eczac›bafl› Özgün
Kimya’n›n Lisinopril adl› etken madde için
gelifltirmifl oldu¤u proses, Avrupa Patent Ofisi
taraf›ndan tescil edildi ve 2006 y›l› içinde ABD
Patent Ofisi taraf›ndan da tescil edilmesi
bekleniyor. Eczac›bafl› Özgün Kimya, iki yeni
ürün için daha patent baflvurusu yaparak,
toplam patent baflvuru say›s›n› 12’ye ulaflt›rd›.
Tüm bu geliflmeler, kuflkusuz, Eczac›bafl› ‹laç
Grubu bak›m›ndan bir dizi stratejik üstünlük
oluflturuyor. Eczac›bafl› Özgün Kimya, bu
çal›flmalar› sonucunda, Alendronat adl› etken
madde için gelifltirmifl oldu¤u üretim
prosesiyle, TÜB‹TAK, TTGV ve TÜS‹AD

taraf›ndan verilen “Teknoloji Ödülleri”
kapsam›nda “Teknoloji Büyük Ödülü”nü de
kazand›.
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, iflbirli¤i ortaklar›
arac›l›¤› ile üç yeni ürünün Fransa, Portekiz ve
‹sviçre’de ilk jenerik olarak ruhsatland›r›l›p
sat›fla sunulmas›n› sa¤lad›. Kuruluflumuz
ayr›ca, Avrupa normlar›na uygun olarak kendi
olanaklar›yla üç ürün dosyas› oluflturdu ve
bunlar için, Avrupa’da ilk jenerik olma hedefi
do¤rultusunda iflbirli¤i anlaflmalar› imzalad›.
‹leriye yönelik bu haz›rl›klar› ile Eczac›bafl› ‹laç
Grubu ve kuruluflumuzun, ekonomik ve politik
istikrar›n bekledi¤imiz gibi sürekli olmas› ile,
daha da yükselen bir performans grafi¤ine
ulaflaca¤›na eminiz.
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi yönetici ve çal›flanlar›na,
baflar›lar›n›n 2006 y›l›nda da sürece¤ine
güvenerek, teflekkür ediyorum.

Bülent Eczac›bafl›
Yönetim Kurulu Baflkan›
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2006 y›l›nda pazara sunmay›
planlad›¤›m›z 30’un üzerinde
yeni ürünün, artan rekabet ve
ürün fiyatlar›ndaki olumsuz
geliflmelere karfl› en önemli
avantaj›m›z olaca¤›na
inan›yoruz.

Bu y›l çal›flma raporumuzu olufltururken,
kuruluflumuzun yap›s›n› ve bu yap›da son
y›llarda meydana gelen de¤ifliklikleri göz
önüne alarak baz› düzenlemeler yapt›k.
Bunda, tamam›na sahip oldu¤umuz ve üretim
tesislerimizi devretti¤imiz Eczac›bafl› Sa¤l›k
Ürünleri’nin 2005 y›l›ndan itibaren
çal›flanlar›m›z› da devralarak tam bir üretici
kurulufl olarak faaliyete geçmesi paralelinde
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’nin üretici konumundan
ç›kmas› ve ‹fl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› ile
birlikte gerçeklefltirdi¤imiz Kanyon Projesi’nin
önemli bir faaliyet alan›m›z haline gelmesi
etkili oldu. Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, 2005 y›l›nda
Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri’ne iç ve d›fl pazarlar
için fason üretim yapt›rd›. Bu ve yukar›daki
geliflmeler sonucunda, faaliyetlerimizi ilaç,
tüketim ürünleri ve inflaat olarak üç ana bafll›k
alt›nda toplamay› ve raporumuzu buna göre
oluflturmay› uygun bulduk.
Ana faaliyet alan›m›z olan ilaç pazar›nda
geçti¤imiz y›l önemli geliflmeler yafland›. SSK’ya
ba¤l› hastalar›n ilaçlar›n› serbest eczanelerden

almas›n› sa¤layan düzenlemenin sonucunda,
kuruluflumuza tüm iç pazar sat›fllar›m›z için ek
olarak ortalama yüzde 10’luk bir iskonto yükü
geldi. Daha önce ihale yoluyla sadece SSK’ya
sat›lan baz› ilaçlar›m›z›, maliyet yap›lar›n›n
doktor ve eczanelere tan›t›m yap›lmas›na
olanak vermemesi nedeniyle, yo¤un rekabeti
de göz önüne alarak pazardan çekmek
durumunda kald›k. Yine baz› ilaçlar›m›z,
eczanelere yönelik sat›fllardaki yo¤un rekabet
nedeniyle, bir önceki y›la göre daha düflük net
fiyatlarla sat›labildi. Geri ödeme kurulufllar›n›n,
belirledikleri ürün gruplar›nda pazardaki en
düflük fiyatl› ürünün yüzde 30 fazlas›n› aflan
ürünleri geri ödeme kapsam› d›fl›nda b›rakmas›
ve bu düzenlemeye giren ilaçlar›n say›lar›n›n
giderek artmas› paralelinde, geri ödeme
band›na girmek amac›yla, 30 ürünümüzün
fiyat›n› geri çektik. Bunlara ek olarak,
2004 y›l›n›n bafl›nda uygulamaya konan ve
Türkiye’deki ilaç fiyatlar›n› Avrupa Birli¤i üyesi
befl ülkenin orijinal ürün fiyatlar›na ba¤layan
düzenleme kapsam›nda, ilaç fiyatlar› düflen
Avro kuruna paralel olarak Temmuz ay›nda

Genel Müdür’ün Mesaj›
2005 y›l› boyunca sürdürülen özverili çal›flmalar sonucunda, kuruluflumuz ABD pazar›na
girme hedefi do¤rultusunda haz›rl›k çal›flmalar›n› tamamlayarak, FDA’ya resmi olarak
baflvuruda bulundu.

yüzde 8,83 oran›nda düflürüldü. Söz konusu
düflüflün etkisi, kanaldaki stoklar›m›z için fiyat
farklar›n› karfl›lama zorunlulu¤u da eklenince
daha da artt›.
Tüm bu olumsuzluklara ra¤men, 2005 y›l›nda
üretim adetlerimizi önemli oranda art›rarak
200 milyon ambalaja ulaflt›k. Alt› önemli
üründe ilk jenerik olurken, 28 adet yeni
ürünle, geçen y›l pazara en çok yeni ürün
sunan kurulufl olma baflar›s›n› gösterdik. 2005
y›l›nda Geri Ödeme Kurulu’nun iflleyifli ile ilgili
s›k›nt›lar nedeniyle, yeni ürünlerimizin
sat›fl ve karl›l›¤›m›z üzerinde tam olarak
göremedi¤imiz etkisini, 2006 y›l›nda daha net
olarak görece¤iz. 2006 y›l›nda pazara sunmay›
planlad›¤›m›z 30’un üzerinde yeni ürünün de,
artan rekabet ve ürün fiyatlar›ndaki olumsuz
geliflmelere karfl› en önemli avantaj›m›z
olaca¤›na inan›yoruz. Bir di¤er önemli rekabet
avantaj›m›z› da, VIP ad› alt›nda son derece
sistematik bir yaklafl›mla sürdürerek, 2005
y›l›nda 13,2 milyon Dolar tasarruf sa¤lad›¤›m›z
De¤er Gelifltirme Program› oluflturacak.

Di¤er taraftan, d›fl pazarlarda iflbirliklerimizi
gelifltirerek, Rusya’da yeniden yap›lanarak ve
Romanya’da ofis açarak, 2004 y›l›nda 17,3
milyon Avro olan d›flsat›m tutar›m›z› 2005
y›l›nda 24,4 milyon Avro’ya ç›kard›k. 2006
y›l›nda ise, bu tutar› 33,5 milyon Avro’ya
ulaflt›rmay› hedefliyoruz.

sürdürece¤i bask›n›n bilinciyle, pazara yeni
ürün sunma, verimlilik art›rma ve maliyet
iyilefltirme çal›flmalar›na büyük önem vermeye
devam edece¤iz. Di¤er taraftan, d›fl pazarlarda
etkinli¤imizi art›r›rken, FDA onay› alarak ABD
pazar›na ürün sunma yolunda son ad›m›m›z›
ataca¤›z.

2005 y›l› boyunca sürdürülen özverili
çal›flmalar sonucunda, kuruluflumuz ABD
pazar›na girme hedefi do¤rultusunda haz›rl›k
çal›flmalar›n› tamamlayarak, FDA’ya resmi
olarak baflvuruda bulundu. ‹laç Grubu
kurulufllar›n›n faaliyetlerini entegre edecek ve
karar alma mekanizmalar›n› h›zland›racak
SAP-Kurumsal Kaynak Planlama Çözümü, bir
y›l gibi k›sa bir sürede uygulamaya girdi.
Ayr›ca, d›fl pazarlardaki etkinli¤imizi art›rmak
amac›yla, 8 milyon Avro tutar›nda yat›r›m
yaparak, yeni Sefalosporin üretim tesisimizi
devreye ald›k.

Türkiye’nin lider ve en büyük ilaç grubu
olmay› sürdürmek ve uluslararas› pazarlarda
önemli bir oyuncu konumuna gelmek
amac›yla yürüttü¤ümüz çal›flmalarda çok
önemli pay sahibi olan tüm çal›flanlar›m›za
teflekkür ediyorum.

Erol Dönmez
Genel Müdür

2006 y›l›nda, iç pazarda artacak rekabet ile
geri ödeme ve fiyatland›rma sistemlerinin
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Konsolide Finansal Göstergeler
(YTL)
Net Sat›fllar
Brüt Esas Faaliyet Kar›
Net Esas Faaliyet Kar›
Faaliyet Kar›
Amortisman Gideri ve ‹tfa Paylar›
Amortisman Öncesi Net Esas Faaliyet Kar›
Toplam Varl›klar
Toplam Özsermaye
Toplam Dönen Varl›klar
Yat›r›m Harcamalar›
Dönem Sonu Piyasa De¤eri - ‹MKB

2005
847.858.100
276.814.860
26.423.936
44.181.718
30.506.868
56.930.804
1.300.936.093
945.678.656
412.009.328
77.042.862
793.074.240

2004
847.768.346
312.380.145
51.813.355
68.129.774
27.084.916
78.898.271
1.145.033.365
844.798.463
395.246.828
37.388.349
444.048.480

3.124
1.011
499
1.614

2.879
1.006
484
1.389

Dönem Sonu Personel Say›s›
- Üretim
- Yönetim
- Sat›fl

847.858.100

84.569.525

68.129.774

44.181.718

(Milyon YTL)

847.768.346

Konsolide Faaliyet Kar›

(Milyon YTL)

809.917.759

Konsolide Net Sat›fllar

2003

2004

2005

2003

2004

2005

2005

2004

Likidite Oranlar›
- Cari Oran
- Likidite Oran›

1,25
0,96

1,55
1,23

Mali Yap›ya ‹liflkin Oranlar
- Toplam Borçlar/ Toplam Varl›klar
- Konsolide Özsermaye/ Toplam Varl›klar
- Konsolide Özsermaye/ Toplam Borçlar

0,27
0,73
2,66

0,26
0,74
2,81

Karl›l›k Oranlar›
- Net Dönem Kar›/ Konsolide Özsermaye
- Net Dönem Kar›/ Toplam Varl›klar
- Net Dönem Kar›/ Net Sat›fllar

0,04
0,03
0,04

Ortakl›k Yap›s›
Kuruluflumuz sermayesinin, yüzde 10’undan fazlas›na sahip ortaklar afla¤›da gösterilmifltir:
Ortaklar
Eczac›bafl› Holding A.fi.
Eczac›bafl› Yat›r›m Holding Ortakl›¤› A.fi.
Ç›kar›lm›fl sermaye
Kay›tl› sermaye

Pay Tutar› (YTL)
92.322.122,78
34.256.615,64

Pay Oran› (%)
50,52
18,75

182.736.000 YTL
200.000.000 YTL

2005 y›l›nda sermaye art›r›m› yap›lmam›flt›r.

Ana Sözleflme De¤iflikli¤i
Kuruluflumuz, 2005 y›l› içinde ana sözleflmesinin 7. maddesinde YTL’ye geçifl nedeniyle de¤ifliklik yapm›flt›r. Bu de¤ifliklikle, kuruluflumuzun
200.000.000.000.000 TL olan kay›tl› sermayesi 200.000.000 YTL; 182.736.000.000.000 TL olan ç›kar›lm›fl sermayesi 182.736.000 YTL olarak
de¤ifltirilmifltir.

Da¤›t›lan Kar Pay› Oranlar›
2003 y›l›nda kar pay› da¤›t›lmam›flt›r. 2003 y›l›n›n kar pay› 2004 y›l›nda yüzde 15 nakit, 2004 y›l›n›n kar pay› ise 2005 y›l›nda yüzde 7 nakit olarak
da¤›t›lm›flt›r.

Kar Da¤›t›m Önerisi
3 Nisan 2006 tarihinde toplanan Yönetim Kurulu’muz, kuruluflumuzun, Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) mevzuat›na göre düzenlenen 31 Aral›k 2005
tarihli “Konsolide Mali Tablolar›”n› ve ayn› tarih itibariyle yasal kay›tlara göre düzenlenen “E‹S Mali Tablolar›”n› incelemifltir. Yap›lan inceleme
sonucunda SPK mevzuat›na göre haz›rlanan Konsolide Mali Tablolarda da¤›t›labilir net kâr olufltu¤u, E‹S’in yasal kay›tlar›na göre ise da¤›t›labilir net
kâr oluflmad›¤› görülerek, SPK’n›n halka aç›k flirketlerin kâr da¤›t›m›na iliflkin 25 fiubat 2005 tarih 7/242 say›l› karar› gere¤i, yasal kay›tlara göre ç›kan
mali tablolardaki zarar esas al›narak 2005 y›l›na ait kâr pay› da¤›t›lmamas› do¤rultusunda genel kurula öneri götürülmesine karar vermifltir.
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Yönetim Kadrosu
Ad› Soyad›
Erol Dönmez
M. Ülkü Kabaday›
Çi¤dem Kurtonur
Serhat F›rat
Muvaffak K›l›çeri
Münire Tu¤sal
‹dil Kesenci
Serdar Alpan

Görevi
Genel Müdür
Mali ‹fller Müdürü
Sat›n Alma Müdürü
Yard›mc› ‹fll. Müdürü
D›flsat›m Müdürü
D›flsat›m Müdürü
‹fl Gelifltirme Müdürü
‹fl Gelifltirme Müdürü

Mesle¤i
Endüstri Mühendisi
Ekonomist
Endüstri Mühendisi
Elektronik Yüksek Mühendisi
Ekonomist
Eczac›
‹flletmeci
Doç. Dr. T›p Doktoru

‹fltirakler
Unvan›
Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
EHP Eczac›bafl› Health Care Products Joint Stock Co.
E‹P Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama A.fi.
EÖS Eczac›bafl› Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.fi.
Eczac›bafl› ‹nflaat ve Ticaret A.fi.
Eczac›bafl› ‹laç Ticaret A.fi.
Eczac›bafl› ‹laç Cyprus Ticaret Ltd. fiti.
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
EBC Eczac›bafl›-Beiersdorf Kozmetik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.fi.
Giriflim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Eczac›bafl›-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.fi.
Eczac›bafl› Holding A.fi.
Ekom Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.
EB‹ Eczac›bafl› Bilgi ‹letim Sanayi ve Ticaret A.fi.
‹pek Ka¤›t Sanayi ve Ticaret A.fi.
Türk Pirelli Lastikleri A.fi.

Faaliyet Konusu
‹laç üretimi
‹laç sat›fl ve pazarlamas›
‹laç sat›fl ve pazarlamas›
‹laç hammaddesi üretimi
‹nflaat
‹laç sat›fl ve pazarlamas›
‹laç sat›fl ve pazarlamas›
‹laç, serum üretimi ve sat›fl›
Kiflisel bak›m ürünleri sat›fl›
Kiflisel bak›m ürünleri sat›fl ve pazarlamas›
Kiflisel bak›m ürünleri sat›fl›
‹fltirakte bulunmak
D›flsat›m hizmetleri yürütmek
Bilgi ifllem hizmetleri yürütmek
Temizlik ka¤›d› üretim ve sat›fl›
Motorlu araçlar lastik üretimi ve sat›fl›

Ortakl›k Pay› (%)
100,00
100,00
99,92
99,80
99,49
94,70
50,00
49,99
49,99
48,13
47,00
37,28
26,36
19,21
17,38
3,18

10

11

2005 Y›l› Faaliyetleri/‹laç

Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, 2005 y›l›nda pazara sundu¤u
yeni ürün say›s›ndaki önemli art›fl›, 2006 y›l›nda da
sürdürmeyi hedeflemektedir.
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I- ‹laç Pazar›na Genel Bak›fl
Sektördeki Geliflmeler
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n son y›llarda özellikle ilaç
ruhsatland›rma ve fiyatland›rma konular›nda
yapt›¤› önemli yap›sal de¤ifliklikler ve bu
de¤iflikliklerin sektörde yaratt›¤› sorunlar
sürerken, 2005 y›l›nda sektörü genelde
olumsuz yönde etkileyen geliflmeler oldu.

2006 y›l›nda, verimlilik art›fl›
projelerini ön plana ç›kararak
daha düflük maliyetlere ulaflmak,
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’nin ana
hedefi olacakt›r.

SSK hastaneleri Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilip,
SSK’ya ba¤l› hastalara serbest eczanelerden
ilaç temin etme olana¤› sa¤lan›rken, devletin
serbest eczanelerden yapt›¤› al›mlar için ilaç
üreticilerine yüzde 4 ile yüzde 11 aras›nda
de¤iflen “Devlet ‹skontosu” yükü getirildi. Yerli
hammadde kullan›larak üretilen ürünlerde
sa¤lanan yüzde 10’luk fiyat avantaj›n›n
kald›r›lmas›, yerli üreticileri olumsuz etkiledi.
Devlete ba¤l› tüm sosyal güvenlik kurulufllar›
için tek bir “Bütçe Uygulama Talimat›” ve “en
ucuz fiyat+yüzde 30” sistemi kapsam›nda geri
ödeme uygulamas›na baflland›. ‹ç piyasadan
temin edilen girdi fiyatlar› ve iflçilik giderleri

art›fl gösterirken, Avro’nun de¤er kaybetmesi
nedeniyle ilaç fiyatlar› Temmuz ay›nda yüzde
8,83 oran›nda düflürüldü.
Bu uygulamalar, ilaç flirketlerinin sat›fl gelirleri
ve karl›l›klar› üzerinde önemli olumsuz etkiler
yaratt›.
Ayr›ca, AB üyeli¤ine uyum süreci çerçevesinde
yürürlü¤e konan yeni ruhsatland›rma
yönetmeli¤i ile, ruhsat baflvurular›n›n Avrupa
normlar›na (CTD format›) uygun olarak
yap›lmas› zorunlulu¤u getirildi.

2006 Y›l›na Bak›fl
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, 2005 y›l›nda pazara
sundu¤u yeni ürün say›s›ndaki önemli art›fl›,
2006 y›l›nda da sürdürmeyi hedeflemektedir.
Ayr›ca, 2005 y›l›nda pazara sunulan ürünler
baflta olmak üzere, genifl ürün portföyünde yer
alan tüm ürünlerde, öngörülen sat›fl
tutarlar›na ulafl›larak, pazar pay›ndaki
büyümenin devam ettirilmesi
planlanmaktad›r.

Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, d›fl pazarlarda, 2005 y›l›nda ulaflt›¤› büyüme h›z›n›, bir taraftan mevcut
ve yeni iflbirli¤i anlaflmalar› çerçevesinde ürün ve ülke portföyünü geniflleterek, di¤er taraftan da
kendi yetkinlikleriyle gelifltirece¤i ürün dosyalar› ile yeni pazarlara aç›larak sürdürecektir.

2005 y›l›nda yaflanan ürün fiyatlar›ndaki
düflüfllerin maliyetler ve karl›l›¤›na getirdi¤i
yükün 2006 y›l›nda da etkilerini sürdürece¤i
göz önüne al›nd›¤›nda, verimlilik art›fl›
projelerini ön plana ç›kararak daha düflük
maliyetlere ulaflmak, Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’nin
ana hedefi olacakt›r.
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, d›fl pazarlarda, 2005
y›l›nda ulaflt›¤› büyüme h›z›n›, bir taraftan
mevcut ve yeni iflbirli¤i anlaflmalar›
çerçevesinde ürün ve ülke portföyünü
geniflleterek, di¤er taraftan da kendi
yetkinlikleriyle gelifltirece¤i ürün dosyalar› ile
yeni pazarlara aç›larak sürdürecektir.
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ayr›ca, ABD pazar›na
girme hedefi do¤rultusunda FDA (Food and
Drug Administration) denetiminden geçerek,
bu pazara ürün sunmaya haz›r hale gelmeyi
hedeflemektedir.

II- ‹laç Sektöründe Faaliyet Gösteren
Bafll›ca Kurulufllar
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi
Üretim ve Yat›r›mlar
1992 y›l›ndan bu yana üretim faaliyetlerini
Lüleburgaz’daki modern tesislerinde
gerçeklefltiren Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, söz
konusu tesisleri 2003 y›l› sonunda Eczac›bafl›
Sa¤l›k Ürünleri’ne ayni sermaye olarak devretti
ve 2004 y›l›nda üretimini bu tesislerde kirac›
olarak sürdürdü. 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren de, Lüleburgaz’da bulunan iflyeri
iflletilmek üzere Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri’ne
devredilirken, iflyerindeki mevcut ifl
sözleflmeleri de tüm hak ve borçlar› ile
Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri’ne aktar›ld›.
Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri, ayn› tarihten
itibaren söz konusu üretim tesislerinde üretim
faaliyetine bafllad› ve Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’nin
fason üreticisi konumuna geldi.

Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, 2004 y›l›n›n Haziran
ay›nda, bilgi sistemlerini gelifltirmek ve
entegre etmek amac›yla, ‹laç Grubu
kurulufllar›ndan Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama,
Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri, Eczac›bafl› Özgün
Kimya ve Eczac›bafl› ‹laç Ticaret’i de kapsayan
SAP Projesi’ni bafllatt›. 2,4 milyon Avro
tutar›nda bütçe ayr›lm›fl olan SAP Projesi’nde,
2005 y›l›n›n Ekim ay›ndan itibaren canl›
kullan›ma geçildi. SAP çözümleri, sat›n
almadan depoya, üretimden kalite denetime,
sat›fla ve mali ifllere kadar tüm süreçlerde
devreye al›nd›. Tedarik zinciri oluflturan
kurulufllar aras›ndaki mal ve de¤er ak›fl› SAP
içerisinden takip ediliyor. Ürün gelifltirme
aflamalar›n›n takip edilmesi ve veri ambar› ile
raporlama sisteminin kurulmas› da, SAP
Projesi kapsam›nda yer almaktad›r.
Dünya çap›nda tan›nm›fl ve çal›flmalar› FDA ve
EMEA (European Agency for the Evaluation of
Medicinal Products) taraf›ndan onaylanarak
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güvenilirli¤i kan›tlanm›fl araflt›rma kurulufllar›
ile iflbirli¤i içinde yap›lan klinik çal›flmalar
sonunda, Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’nin Türkiye
pazar›ndaki ürünlerinin biyoeflde¤erlikleri
Avrupa standartlar›na uygun olarak
tamamland›. Kurulufl, yeni gelifltirdi¤i
ürünlerin biyoeflde¤erlik çal›flmalar›n› da ayn›
titizlikle sürdürmektedir.

Araflt›rma-Gelifltirme
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’nde yeni ürün gelifltirme
çal›flmalar› her geçen gün daha sistemli ve
planl› bir flekilde takip ediliyor. Yerli ürün
gelifltirme temel süreci kapsam›nda, 2005
y›l›nda iç piyasaya 14 adet yeni ürün sunuldu
ve bunlar›n alt›s›nda ilk jenerik olarak pazara
ç›kma baflar›s› gösterildi. 2006 y›l›nda 18 adet
yeni ürünün iç pazara sunulmas›
hedeflenmektedir.
Ürün gelifltirme çal›flmalar› iç pazarda ilk
jenerik olma hedefi do¤rultusunda
sürdürülürken, iç ve d›fl pazarlar için
ruhsatland›rma prosedürlerinde öngörülen
tüm teknik çal›flmalar›n istenilen standartlarda
yap›lmas› konusundaki geliflmeler de sürekli
takip edilmektedir.

Kuruluflun yeni bir ürününün Fransa’da ilk
jenerik olarak ruhsatland›r›lmas› amac›yla
yap›lmas› gereken tüm çal›flmalar›n
planland›¤› flekilde gerçeklefltirilmesi, bu
konudaki deneyim ve tak›m çal›flmas›n›n bir
göstergesi oldu ve d›flsat›m hacmini çok
olumlu yönde etkiledi.
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ad›na, Türk Patent
Enstitüsü’ne ilk kez yap›lan Faydal› Model
baflvurusu sonucunda, kuruluflun
laboratuvarlar›nda kullan›lan yenilikçi tasar›m
için “Faydal› Model Belgesi” al›nd›.
Yarat›c›l›k konusundaki ikinci ad›m ise,
gelifltirilen yeni bir üründeki formülasyon
patentinin yeni bir formül bulunarak afl›lmas›
ve karfl›laflt›rmal› sonuçlarla orijinal ürüne
benzerli¤i gösterilerek, Eczac›bafl› ‹laç Sanayi
ad›na PCT Patent baflvurusu yap›lmas› oldu.
Ayr›ca, d›flsat›ma yönelik olarak,
co-development projeleri kapsam›nda yeni
ürün gelifltirme çal›flmalar›na da devam edildi.

Sat›fllar
2005 y›l›, ilaç piyasas›nda baz› sorunlar ve
belirsizliklerin yafland›¤› bir y›l oldu. SSK
hastanelerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤lanmas›
ve SSK eczanelerinin kapat›larak
mensuplar›n›n özel eczanelere
yönlendirilmesi, önemli bir yap›sal de¤iflime
yol açt›. Bu de¤iflim sonucunda, devlet
al›mlar›na verilen iskontolar›n artmas›,
Temmuz ay›nda Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan
ilaç fiyatlar›n›n yüzde 8,83 oran›nda
düflürülmesi ve kuruluflun baz› ilaçlar›n›n geri
ödeme listesine girmesi için fiyatlar›nda
indirime gidilmesi, sat›fllar› olumsuz yönde
etkiledi.
Tüm bu olumsuz geliflmelere karfl›n Eczac›bafl›
‹laç Sanayi, iç pazarda yükselen pazar pay› ve
d›fl pazarlarda yakalad›¤› baflar›l› ivme
sonucunda brüt sat›fllar›n› önceki y›la göre
yüzde 7 oran›nda art›rarak, 565 milyon YTL’ye
yükseltti. Kurulufl, 2005 y›l›nda 122,4 milyon
adet ürün sat›fl› gerçeklefltirdi.

Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, yerli ürün gelifltirme temel
süreci kapsam›nda, 2005 y›l›nda iç piyasaya 14 adet
yeni ürün sundu ve bunlar›n alt›s›nda ilk jenerik
olarak pazara ç›kma baflar›s›n› gösterdi.
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Avro baz›nda d›flsat›m tutarlar› afla¤›dad›r:

24.432.196

D›flsat›ma yönelik faaliyetlerini 2005 y›l›nda da
yo¤un biçimde sürdüren Eczac›bafl› ‹laç Sanayi,
Avrupa normlar›na göre gelifltirmekte oldu¤u
ürün dosyalar›ndan üçü için daha, Avrupal› ifl
ortaklar› ile iflbirli¤i anlaflmalar› imzalad›. Bu
ürünler ile Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, Avrupa’da ilk
jenerik olmay› hedeflemektedir.

Komflu ülkelerdeki sat›fl ve pazarlama
faaliyetlerini art›rma at›l›m› sonucunda, 2005
y›l› sonunda Romanya’da temsilcilik ofisi
aç›ld›, sat›fl ve pazarlama organizasyonu
kuruldu ve di¤er bölgelerdeki sat›fl ve tan›t›m
organizasyonlar›n› güçlendirici çal›flmalara h›z
verildi.

17.267.901

Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, d›flsat›mda hedeflerini
de aflan bir büyüme göstererek, geçen y›la
göre yüzde 42’lik bir art›fl sa¤lad›. Avrupa
ülkelerine yap›lan sat›fllar›n toplam d›flsat›m
tutar› içindeki pay› da yüzde 76’ya yükseldi.

14.765.672

D›flsat›mdaki Geliflmeler

2003

2004

2005

Sürdürülmekte olan bir iflbirli¤i projesi
kapsam›nda yeni bir ürünün Fransa’da ilk
jenerik olarak ruhsatland›r›l›p sat›fla sunulmas›
sa¤land› ve yine ayn› proje kapsam›nda
Portekiz’e iki yeni ürün sevk edildi.

D›flsat›ma yönelik faaliyetlerini
2005 y›l›nda da yo¤un biçimde
sürdüren Eczac›bafl› ‹laç Sanayi,
Avrupa normlar›na göre
gelifltirmekte oldu¤u ürün
dosyalar›ndan üçü için daha,
Avrupal› ifl ortaklar› ile iflbirli¤i
anlaflmalar› imzalad›.

Di¤er bir proje kapsam›nda yeni bir ürün
‹sviçre’de ilk jenerik olarak ruhsatland›r›l›p
sat›fla sunuldu ve sözleflmeli d›flsat›m
kapsam›nda da ‹ngiltere’ye, mevcut ürünlere
ek olarak üç yeni ürünün daha sevki
gerçeklefltirildi.

ECZACIBAfiI ‹LAÇ SANAY‹’N‹N ‹fiB‹RL‹⁄‹ YAPTI⁄I ULUSLARARASI KURULUfiLAR
• Alfred E. Tiefenbacher
• Astellas Pharma (Fujisawa)
• AstraZeneca
• Baxter International
• Beiersdorf
• Boehringer Ingelheim
• Bristol-Myers Squibb
• Chanelle Medical
• Chemagis (Perrigo)
• Chemo Iberica
• Crescent Pharma
• Dainippon-Sumitomo Pharma
• Genzyme
• Gerolymatos
• Helm AG
• IVAX Pharmaceuticals (TEVA)

• Johnson&Johnson
• Merck AG
• Novartis Pharmaceuticals
• Nycomed
• Pfizer
• Procter&Gamble
• Roche
• Sandoz
• Sanofi-Aventis
• Schering-Plough
• Schwarzkopf
• Siegfried Generics
• Solvay
• Sotex
• Welding GmbH
• Wockhardt

Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, d›flsat›mda hedeflerini de aflan bir
büyüme göstererek, geçen y›la göre yüzde 42’lik bir
art›fl sa¤lad›. Avrupa ülkelerine yap›lan sat›fllar›n toplam
d›flsat›m tutar› içindeki pay› da yüzde 76’ya yükseldi.
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‹nsan Kaynaklar›

Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama

Kurulufl stratejik hedefleri do¤rultusunda, “en
iyi insan kaynaklar› uygulamalar›yla
desteklenen mükemmel bir insan kayna¤›na
sahip olmak” amac›yla, bilgiye dayal› insan
kaynaklar› yönetiminin önemi göz önünde
bulundurularak yürütülen SAP HR çal›flmalar›,
yeni teknolojik uygulamalardan yararlan›larak
sürdürüldü.

Eczac›bafl› ‹laç Sanayi taraf›ndan üretilen ilaç
ve veteriner ürünlerinin yan› s›ra, Amgen, 3M,
Astellas Pharma (Fujisawa), Abbott, Chemagis
(Perrigo), Taro ve Sanofi-Aventis
kurulufllar›ndan ithal edilen befleri ilaçlar ve
Vetia ile LG Life Sciences kurulufllar›ndan ithal
edilen veteriner ürünlerinin Türkiye çap›nda
pazarlama, tan›t›m, sat›fl ve da¤›t›m
faaliyetlerini sürdüren Eczac›bafl› ‹laç
Pazarlama, 2005 y›l›nda adetsel olarak 104
milyon kutu, tutarsal olarak ise 372 milyon
YTL’lik sat›fl gerçeklefltirdi.

Topluluk e-Dönüflüm projesi kapsam›nda
Topluluk Kurumsal Portali üzerinde hayata
geçirilen ‹nsan Kaynaklar› Portali (e-insan) ile,
tüm çal›flanlar kariyer, performans yönetimi,
e¤itim ve di¤er geliflme programlar›n›
kendileri takip edebilecek ve ilgili tüm insan
kaynaklar› bilgilerine ulaflabilecek duruma
geldi.
1 Ocak 2005-31 Aral›k 2006 çal›flma dönemini
kapsayan Toplu ‹fl Sözleflmesi, 4 Mart 2005
tarihinde Petrol-‹fl Sendikas› ile imzaland›.
‹mzalanan Toplu ‹fl Sözleflmesi’nin hükümleri,
1 Ocak 2005 tarihi itibariyle mevcut tüm
haklar›yla Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri’ne
devredilen sendikal› çal›flanlara y›l boyunca
uyguland›.

Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama, bu paralelde, 2004
y›l› sonunda tutarsal olarak yüzde 4,82 olan
IMS pazar pay›n› 2005 y›l› sonunda yüzde
4,94’e ç›kararak, önemli bir pazar pay› art›fl›
sa¤lad› ve bu art›fl sonucunda, pazar pay›
s›ralamas›nda 6. s›radan 4. s›raya yükseldi.
Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama, 2005 y›l›nda da,
Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararas› ilaç
kurulufllar›ndan Schering-Plough, Solvay ve
AstraZeneca’ya depolama ve da¤›t›m hizmeti
vermeyi sürdürdü.

2005 y›l›nda t›bbi tan›t›m sorumlusu say›s›n›n
art›r›lmas› paralelinde, 34.000 doktor ve
10.200 eczanenin periyodik olarak ziyaret
edilmesi sa¤land›. Bu ziyaretler, Saha Gücü
Otomasyonu Projesi kapsam›nda düzenli
olarak izlenmektedir.
Kurulufl, 2005 y›l›nda diabet ürünleri alan›nda
Glirid ve Novade’yi, antiobezite alan›nda
Zelium’u, böbrek yetmezli¤i ve anemi tedavi
alan›nda Aranesp’i, koroner arter hastal›klar›
ürünleri alan›nda Pingel’i, antiepilepsi
alan›nda Teril’i, a¤r›-kemik ürünleri alan›nda
ise Calsynar’› pazara sundu. Ayr›ca, asit pompa
inhibütörleri alan›nda Helicol, hiperkolesterol
tedavi alan›nda Kolestor, antibiyotikler
alan›nda Sefuroks, osteoporoz ürünleri
alan›nda ise Osalen’in yeni formlar› t›bb›n
hizmetine sunuldu.
Veteriner ürünleri alan›nda ise Vetia’dan ithal
edilen D-Prestolyne ve Sultramisin’in
500 ml’lik formunu kullan›ma sunan
kuruluflun 2005 y›l›nda pazara sundu¤u
toplam yeni ürün say›s› 28’e ulaflt›.

Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama, 2004 y›l› sonunda
tutarsal olarak yüzde 4,82 olan IMS pazar pay›n›
2005 y›l› sonunda yüzde 4,94’e ç›kararak, önemli bir
pazar pay› art›fl› sa¤lad› ve bu art›fl sonucunda,
pazar pay› s›ralamas›nda 6. s›radan 4. s›raya yükseldi.
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‹ki yeni kurulufl ile da¤›t›m ve sat›fl anlaflmas›
imzalayarak, rekabet avantaj› yaratma ve
gelifltirme stratejisi do¤rultusunda çok önemli
ad›mlar atan Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama, farkl›
alanlarda pazara sunaca¤› ürünlerin bir
k›sm›n›n ruhsatland›rma çal›flmalar›n›
tamamlayarak sat›fl izinlerini alm›fl olup, bir
k›sm›na yönelik ruhsatland›rma çal›flmalar›n›
da halen sürdürmektedir.
2006 y›l›nda pazara sunaca¤› yeni ürünlerle
birlikte, içinde bulundu¤u tedavi alan› say›s›n›
85’e yükseltecek olan Eczac›bafl› ‹laç
Pazarlama, söz konusu tüm alanlarda rekabet
gücünü art›rmaya devam edecektir.

Eczac›bafl› ‹laç Ticaret

2006 y›l›nda pazara sunaca¤›
yeni ürünlerle birlikte, içinde
bulundu¤u tedavi alan› say›s›n›
85’e yükseltecek olan Eczac›bafl›
‹laç Pazarlama, söz konusu tüm
alanlarda rekabet gücünü
art›rmaya devam edecektir.

Ürün portföyü, Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri’nin
fason olarak üretti¤i ve kendi ad›na ithal etti¤i
Aventis Pharma S.A. ve Chugai-Aventis ad›na
lisansl› ürünlerden oluflan Eczac›bafl› ‹laç
Ticaret, net sat›fllar›n› bir önceki y›la göre
yüzde 33,8 oran›nda art›rarak 51,9 milyon
YTL’ye yükseltti.

Eczac›bafl› ‹laç Ticaret ürünlerinin 2004 y›l›nda
yüzde 0,35 olan IMS pazar pay›, yüzde 80
oran›nda artarak 2005 y›l›nda yüzde 0,63’e
ç›kt›.
Kurulufl, 2005 y›l›nda a¤r› alan›nda
Bi-Profenid, hematoloji alan›nda ise Granocyte
adl› yeni lisansl› ürünleri t›p kullan›m›na
sundu.

Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri
Üretim
Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri, 17 Aral›k 2003
tarihinde Eczac›bafl› ‹laç Sanayi taraf›ndan
Lüleburgaz fabrikas›na ait bina, makine ve
tesislerin ayni sermaye olarak devredilmesiyle
kuruldu. Kuruluflun fiili faaliyeti, insan
sa¤l›¤›yla ilgili ilaçlar, veteriner ilaçlar› ve
kiflisel sa¤l›k bak›m ürünlerinin sat›fl ve
pazarlama faaliyetini yürüten flirketlere fason
üretim hizmeti sa¤lamakt›r. Sat›fllar›n›n büyük
bölümünü hisselerinin yüzde 100’üne sahip
olan orta¤› Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’ne yapmakta

olan kurulufl, Eczac›bafl› Toplulu¤u d›fl›ndaki
ilaç flirketlerine de fason üretim yapmaktad›r.
Kurulufl, 2005 y›l›nda Topluluk d›fl› kurulufllara
73,3 milyon adet fason sat›fl› gerçeklefltirdi.

süreçlerini valide ederek, ça¤dafl teknoloji ve
ekipmanlarla gerçeklefltirdi¤i üretim miktar›,
2005 y›l› sonunda 200 milyon kutuya ulaflt›.

Kalite
Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri’nin fason üretim
yapt›¤› Topluluk d›fl› kurulufllar afla¤›dad›r:
•AstraZeneca
•Bristol-Myers Squibb
•Johnson&Johnson
•Merck AG
•Novartis Pharmaceuticals
•Pfizer
•Roche
•Sanofi-Aventis
•Schering-Plough
•Solvay
Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri’nin, yabanc› Sa¤l›k
Bakanl›klar›’n›n yan› s›ra, fason üretim yapt›¤›
çok uluslu ilaç kurulufllar› ve lisansör
kurulufllar taraf›ndan da denetlenerek ve her
aflamas› kontrol alt›nda tutulan üretim

Kuruluflun kalite politikas›, ürünleri, ulusal ve
uluslararas› kalite standartlar›na ve müflteri
gereksinimlerine uygun olarak, ilgili tüm
süreçlerin yarat›c› ve yenilikçi yaklafl›mlarla
sürekli olarak iyilefltirilmesini temel alan Kalite
Güvence Sistemi’nin gerekliliklerini tüm
çal›flanlar›n›n kat›l›m›yla yerine getirerek
üretmek ve izlemeyi öngörmektedir.
Temel Amac› “uluslararas› kalitede ürünlerle,
sa¤l›kl› yaflama katk›da bulunmak” olan
Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri için, Dünya Sa¤l›k
Örgütü (WHO) ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n ilaç
üretiminde uluslararas› standartlar› sa¤lamak
amac›yla öngördü¤ü ‹yi Üretim Uygulamalar›
(cGMP) ve ‹yi Laboratuvar Uygulamalar› (cGLP)
kurallar›na tümüyle uymak, yaflamsal düzeyde
önem tafl›maktad›r.

Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri’nin üretim
faaliyetlerini sürdürmekte oldu¤u modern
tesisler, 2005 y›l›nda da gerek kalite, gerekse
çevre yönetim sistemleri aç›s›ndan hem yurtiçi
ve yurtd›fl› sa¤l›k otoriteleri, hem de ad›na
üretim yap›lan yurtiçi ve yurtd›fl› kurulufllar
taraf›ndan denetlendi. Bu çerçevede, ‹ngiltere
Sa¤l›k Bakanl›¤› (MHRA) ve Almanya Sa¤l›k
Bakanl›¤› (BfArM) taraf›ndan gerçeklefltirilen
gözetim denetimleri baflar›yla sonuçland›r›ld›.
Y›l boyunca yap›lan ve toplam 31 iflgünü süren
16 ayr› denetim sonras›nda denetçiler
taraf›ndan, üretim tesislerinin tasar›m, bak›m
ve temizlik aç›s›ndan yüksek standartlara
sahip oldu¤u, kalite güvence ve çevre yönetim
sistemlerinin etkin olarak iflletildi¤i ve
çal›flanlar›n e¤itim ve yetkinlik düzeyleri ile
iflbirli¤ine aç›k yaklafl›mlar›n›n sürekli geliflim
aç›s›ndan önemli katk›lar sa¤lad›¤› belirtildi.
Bilgi yönetimine yönelik olarak, Eczac›bafl› ‹laç
Grubu bünyesinde etkinlik ve bütünlü¤ü
sa¤lamak amac›yla bafllat›lan SAP Projesi, bir
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Giderek artan ifl hacmini karfl›lamak ve geliflen
teknolojileri uygulamaya koymak amac›yla,
2006 y›l›nda da makine ve ekipman yat›r›mlar›
sürdürülecektir.

dan›flmanl›k firmas› ile çal›flmalar bafllat›ld› ve
kalite güvence sistemi tüm süreçleriyle birlikte
gözden geçirildi. Kurulufl, ürünlerini ABD’de
pazara sunabilmenin ilk ad›m› olan baflvuru
dosyas›n› haz›rlayarak, Aral›k ay›nda FDA’ya
resmi olarak baflvuruda bulundu. Bu sürecin
son ad›m› olan FDA denetiminin 2006 y›l›
içinde gerçekleflmesi ve FDA onay›n›n al›nmas›
hedeflenmektedir.

FDA Çal›flmalar›

Eczac›bafl› Özgün Kimya
Eczac›bafl› Özgün Kimya, Eczac›bafl› ‹laç
Grubu’nun ilaç aktif maddeleri ve ara
maddeleri üretimi ile teknik dosya haz›rlama
konusunda uzmanlaflm›fl kurulufludur.

Yat›r›mlar

Tüm validasyon çal›flmalar›n› bir çat› alt›nda
toplayarak, gerek FDA, gerekse AB normlar›na
uygun bir dokümantasyon yap›s› oluflturmak
ve bunun yan› s›ra, yeni ürünlerde ticari
üretim boyutuna geçifl aflamas› ve sonras›nda
üretim birimlerine teknik destek sa¤lamak
amac›yla, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren
faaliyete geçmek üzere, “Teknik Operasyonlar”
ad› alt›nda bir birim kuruldu.

2004 y›l›nda bafllanan, Sefalosporin grubu
antibiyotiklerin üretiminin gerçeklefltirilece¤i
ek tesis yat›r›m›, 2005 y›l› sonunda
tamamland›. 8 milyon Avro tutar›nda yat›r›m
harcamas›yla devreye al›nan, 6.600
metrekarelik kapal› alana sahip tesiste 242

Kuruluflun stratejik hedefleri do¤rultusunda,
ürünlerinin ABD pazar›nda pazarlanabilmesi
amac›yla bafllat›lan çal›flmalar h›zla
sürdürülmektedir. Bu kapsamda kuruluflun ifl
orta¤›yla birlikte ürünler belirlenerek, bir

y›l gibi k›sa bir süre içinde tamamlanarak,
güvenilir ve h›zl› bir bilgi paylafl›m a¤›
oluflturuldu.
Kuruluflun 2005 y›l›ndaki önemli projelerinden
biri olan yeni Sefalosporin üretim tesisinin
devreye al›nmas›yla, yurtiçi ve yurtd›fl› müflteri
taleplerinin daha k›sa sürede ve daha ileri
teknoloji ile karfl›lanabilmesine olanak
tan›nd›.
Tüm kaynaklar›n etkin ve verimli kullan›m›
yoluyla maliyet üstünlü¤ü sa¤lanmas›
amac›yla oluflturulan VIP (De¤er Gelifltirme
Program›) kapsam›ndaki çal›flmalar, 2005
y›l›nda da baflar›yla sürdürüldü ve kuruluflun
rekabet avantaj› yaratmas›na önemli
katk›larda bulunuldu.

farkl› sunum flekliyle, 37 adet ürün
üretilecektir. Yeni tesisle birlikte Sefalosporin
ürün grubu üretim kapasitesi iki kat›na ç›km›fl
bulunmaktad›r.

Üretim ve Yat›r›mlar
Eczac›bafl› Özgün Kimya, 2005 y›l›nda 43 ton
üretim yapt›.
2005 y›l›nda toplam 2,7 milyon Avro tutar›nda
yat›r›m gerçeklefltiren kurulufl, bir taraftan
Ar-Ge laboratuvar ve cihaz kapasitesini
art›r›rken, di¤er taraftan da Sefalosporin grubu
ürünlerini ba¤›ms›z tesislerde üretme
olana¤›na kavufltu.

Sefalosporin grubu antibiyotiklerin üretiminin
gerçeklefltirilece¤i ek tesis yat›r›m›, 2005 y›l› sonunda
tamamland›. 8 milyon Avro tutar›nda yat›r›m
harcamas›yla devreye al›nan, 6.600 metrekarelik
kapal› alana sahip tesiste 242 farkl› sunum
flekliyle, 37 adet ürün üretilecektir.
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Araflt›rma-Gelifltirme
Eczac›bafl› Özgün Kimya, 2005 y›l›nda iki yeni
ürün için daha patent baflvurusu yaparak,
toplam patent baflvuru say›s›n› 12’ye ulaflt›rd›.
Alendronat adl› ürün için yap›lan proses
patenti baflvurular› ABD ve Avrupa’da,
Lisinopril proses patenti baflvurusu ise
Avrupa’da tescillendi. Lisinopril proses patenti
baflvurusunun, 2006 y›l› içinde ABD’de de
tescillenmesi beklenmektedir.
2005 y›l›nda befl yeni ürün pazara sunuldu.
2006 y›l›nda üçü yurtiçi ve ikisi yurtd›fl› için
olmak üzere, toplam befl yeni ürünün daha
üretime haz›r hale getirilmesi
hedeflenmektedir.

Eczac›bafl› Özgün Kimya,
teknoloji gelifltirme yolunda
harcad›¤› yo¤un çaban›n
karfl›l›¤›nda da, TÜB‹TAK, TTGV
ve TÜS‹AD taraf›ndan 6. kez
organize edilen “Teknoloji Büyük
Ödülü”nü kazand›.

Proje baz›nda yap›lan çal›flmalar için,
TÜB‹TAK-T‹DEB ve TTGV’den 1,1 milyon
Avro’luk Ar-Ge teflviki sa¤land›. Eczac›bafl›
Özgün Kimya, teknoloji gelifltirme yolunda
harcad›¤› yo¤un çaban›n karfl›l›¤›nda da,
TÜB‹TAK, TTGV ve TÜS‹AD taraf›ndan 6. kez
organize edilen “Teknoloji Büyük Ödülü”nü
kazand›.
Kurulufl, 2005 y›l›nda de¤iflik Avrupa
ülkelerine DMF (Drug Master File/‹laç Ana
Dosyas›) sa¤lay›p, Amlodipin Mesylate ürünü

için Danimarka ve Hollanda sa¤l›k
otoritelerinden onay ald›. Alendronat ürünü
için Hollanda, Çek Cumhuriyeti ve ‹ngiltere’ye
ruhsat baflvurusu yap›lm›fl olup, 2006 y›l›n›n
ilk çeyre¤inde onay al›nmas› beklenmektedir.
Ayr›ca, Alendronat ve Amlodipin Besylate
ürünleri için, Avrupa Uygunluk Sertifikas› (CEP)
baflvurusu yap›ld›.

Kalite
Kuruluflta, “Kalite” bafll›¤› alt›nda, önem
s›ras›na göre flu faaliyetler yürütülmektedir:
-Sa¤l›k Bakanl›¤› Befleri ve T›bbi Ürünler
‹malathaneleri Yönetmeli¤i’ne Uygun Kalite
Sistemi
‹laç hammadde üreticilerini de içine alan
Bakanl›¤›n ilgili yönetmelikleriyle uyumlu
‹yi Üretim Uygulamalar› (cGMP), kuruluflun
üretim izni almas›ndan bafllayarak, üretim ve
kalite kontrol faaliyetlerini kapsayacak flekilde,
yasa ve denetimlere dayal› olarak
sürdürülmektedir.
-FDA Onay› Haz›rl›klar›
Önemli d›flsat›m hedeflerinden biri olan, ABD
pazar›na girebilmek için FDA onay› almak
amac›yla, kalite ve üretim sistemlerine yönelik
haz›rl›k çal›flmalar›na devam edilmektedir.

-ISO Belgeleri
Kuruluflun uluslararas› ISO 9001:2000 Kalite ve
ISO 14001:1996 Çevre Yönetim Sistemi
belgeleri mevcuttur. Söz konusu sistem
belgeleri, her y›l düzenli olarak yap›lan izleme
denetimleri çerçevesinde yenilenmektedir.
Eczac›bafl› Özgün Kimya, 2005 y›l›nda ‹stanbul
Sanayi Odas›’n›n “Sektör Çevre Ödülü”nü
kazand› ve bu ödül ile, Haziran 2006’da
“Avrupa Birli¤i Çevre Ödülleri” için Brüksel’de
düzenlenecek olan “Yeflil Hafta”da Türkiye’yi
temsil etme hakk›n› elde etti.

Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri
Parenteral solüsyonlar ve periton diyalizi
solüsyonlar›nda pazar lideri olan
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri, net
sat›fllar›n› bir önceki y›la göre yüzde 10
oran›nda art›rarak 223 milyon YTL’ye yükseltti.
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri, bu
solüsyonlar›n yan› s›ra, p›ht›laflma
bozuklu¤unda kullan›lan ürünler, nutrisyon ve
di¤er baz› hastane ürünleri alan›nda da
Türkiye’nin lider kuruluflu olmay› sürdürdü.
RTS Renal Tedavi Hizmetleri’nin diyaliz
merkezleri yat›r›mlar›na 2005 y›l›nda da

devam edildi ve iki yeni merkezin daha
kat›lmas›yla birlikte, merkez say›s› 13’e
yükseldi. Diyaliz hastalar›na kaliteli bir yaflam
sunma hedefi do¤rultusunda ilerleyen RTS’nin,
halen Türkiye’nin on ilinde faaliyet gösteren
merkezlerinde 1.900 hemodiyaliz ve 500
periton diyalizi hastas› tedavi görmektedir.

Biyolojik Ürünler grubunda Endobulin S/D adl›
intravenöz immünoglobülin preparat›, Faktör
VIII preparatlar› ve FEIBA’n›n tan›t›m›na a¤›rl›k
verildi. Amicus Çift Doz Trombosit Toplama
stratejisi 2005 y›l›nda yayg›nlaflt›r›larak aferez
pazar›nda pazar pay› art›fl› sa¤land› ve 2004
y›l› sonunda pazara sunulan Alyx ve Filtreli
Kan Torbalar›’n›n pazar pay› yükseltildi.

Üretim ve Yat›r›mlar
65 milyon adetlik kurulu kapasitesinin
yüzde 90’›n› kullanan Eczac›bafl›-Baxter
Hastane Ürünleri, 180 de¤iflik kodda
parenteral solüsyon, aminoasit ve tekli, çiftli
periton diyalizi solüsyonu gibi özel solüsyonlar
ve bunlara ek olarak, yüzde 83’ünü kulland›¤›
30 milyon adetlik kapasitesiyle de infüzyon ve
transfüzyon seti üretmektedir.
Renal Ürünler grubunda, 2004 y›l› Kas›m
ay›nda pazara sunulan Renagel adl› ürünün
tan›t›m›na a¤›rl›k verilerek, IMS pazar pay›
art›r›ld›. Diyaliz öncesi hastalar›n böbrek
yetmezli¤i tedavi seçenekleri hakk›nda
bilgilendirilmesini amaçlayan ve 11 pilot
merkezde uygulanmaya bafllanan DÖEP
(Diyaliz Öncesi E¤itim Program›) ve RTS
yat›r›mlar› ile, PD penetrasyonu 2005 y›l›nda
yüzde 13 olarak gerçekleflti.

Hastane Ürünleri grubunda, solüsyon YTL
sat›fl› 2004’e göre yüzde 18 oran›nda artt›.
Toplam Hastane Ürünleri YTL sat›fllar› 2004’e
göre yüzde 17 artarken, Dolar baz›ndaki
sat›fllar yüzde 24 art›fl gösterdi.
Anestezi, Yo¤un Bak›m ve Onkoloji Ürünleri
grubunda, Suprane adl› ürünün 2005 y›l›
içinde yüzde 25’lik bir pazar pay›na
ulaflmas›yla, k›sa zamanda büyük bir baflar›
sa¤land›. Di¤er önemli bir ürün olan Brevibloc
ise, yüzde 70’lik pazar pay›yla, bulundu¤u
segmentin lideri konumuna yerleflti. Anestezi,
Yo¤un Bak›m ve Onkoloji grubu, 2005 y›l›nda
ürün gelifltirme faaliyetlerine h›z vererek,
gelecek y›llarda pazara sunulmas› planlanan
ürünler için ruhsatland›rma çal›flmalar›na
bafllad›.

Parenteral solüsyonlar ve periton diyalizi solüsyonlar›nda
pazar lideri olan Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri,
net sat›fllar›n› bir önceki y›la göre yüzde 10 oran›nda
art›rarak 223 milyon YTL’ye yükseltti.
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RTS Renal Tedavi Hizmetleri’nde, 2006 y›l›
içinde gerek yeni flehirlerde yap›lacak
yat›r›mlar, gerekse mevcut diyaliz
merkezlerinde yap›lacak geniflleme
çal›flmalar›yla büyümenin sürdürülmesi ve
DÖEP ve RTS yat›r›mlar›na devam edilerek, PD
penetrasyonunun 2006 y›l›nda yüzde 14 olarak
gerçekleflmesi planlanmaktad›r.
Biyolojik Ürünler grubunda ise, 2006 y›l›nda
Intercept patojen inaktivasyon sisteminin
pazara sunulmas› hedeflenmektedir.

Araflt›rma-Gelifltirme
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri’nin 2005
y›l›nda pazara sundu¤u yeni ürün say›s› 11’e
ulaflt›.

Eczac›bafl›-Baxter Hastane
Ürünleri’nin 2005 y›l›nda pazara
sundu¤u yeni ürün say›s› 11’e
ulaflt›.

Kurulufl, Hastane Ürünleri, Renal Ürünler,
Biyolojik Ürünler, Kan Bankas› Ürünleri,
Anestezi, Yo¤un Bak›m ve Onkoloji Ürünleri
gruplar›nda pazara 22 yeni ürün ve sistem
sunarak, 2006 y›l›nda net sat›fllar›n› 250
milyon YTL’ye yükseltmeyi hedeflemekte ve PD
tedavisinde kal›fl süresini uzatmak amac›yla flu
anda dünyada bilinen en biyouyumlu
solüsyon olan Physioneal’i y›l›n ilk çeyre¤inde
pazara sunmay› planlamaktad›r.

Biyolojik Ürünler grubunda, 2006 y›l› ilk
çeyre¤inde rekombinant Faktör VIII
konsantresi Recombinate’in pazara sunulmas›
ve Faktör VIII pazar pay›n›n art›r›lmas›
hedeflenmektedir. 2006 y›l›nda Biyocerrahi
Ürünleri grubunun eklenmesiyle birlikte,
Tisseel için odaklan›lm›fl olan cerrahi alan›na
genifl bir ürün portföyü ile h›zl› ve güçlü bir
girifl yap›lmas› planlanmaktad›r.

Kalite
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri, verimlili¤i
yükseltmek ve maliyetleri düflürmek amac›yla
oluflturulan VIP (De¤er Gelifltirme Program›)
kapsam›ndaki çal›flmalar›na 2005 y›l›nda da
baflar›yla devam etti.
Kurulufl, 2005 y›l›nda Eczac›bafl› Toplulu¤u
Yarat›c›l›k ve Yenilikçilik Ödülleri kapsam›nda
“Özde¤erlendirme Süreklilik Ödülü”nün yan›
s›ra, ‹hale Takip Program› ile “En Yarat›c›
e-Dönüflüm Ödülü”nü ve Baxter kurulufllar›
aras›nda da 2005 y›l›nda ilk defa verilen
“Periton Diyalizinde En ‹yi Büyüme Projesi
Ödülü”nü kazand›.

Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri; Hastane Ürünleri, Renal Ürünler, Biyolojik Ürünler,
Kan Bankas› Ürünleri, Anestezi, Yo¤un Bak›m ve Onkoloji Ürünleri gruplar›nda pazara 22 yeni
ürün ve sistem sunarak, 2006 y›l›nda net sat›fllar›n› 250 milyon YTL’ye yükseltmeyi hedefliyor.

III- ‹laç Faaliyet Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi
Bölüm sonuçlar› (YTL):
Sat›fl gelirleri
Sat›fllar›n maliyeti (-)

2005
513.160.627
(293.248.478)

Brüt esas faaliyet kar›

219.912.149

Faaliyet giderleri (-)
- Araflt›rma ve gelifltirme giderleri
- Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri
- Genel yönetim giderleri

(197.266.753)
(7.407.829)
(114.077.258)
(75.781.666)

Net esas faaliyet kar›

22.645.396

Amortisman öncesi net esas faaliyet kar›

50.979.370

Brüt esas faaliyet karl›l›¤› (%)

42,9

Net esas faaliyet karl›l›¤› (%)

4,4

Varl›klar
Yükümlülükler

538.601.536
(189.186.878)

Net varl›klar

349.414.658

Yat›r›m harcamalar›

44.092.055

Nakit ç›k›fl› gerektirmeyen giderler:
- Amortisman ve itfa paylar›
- Di¤er

28.333.974
12.279.034
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2005 Y›l› Faaliyetleri/Tüketim

Ürünleri

2005 y›l›nda, temizlik ka¤›d› grubu ürünlerinde yüzde 20,
kozmetik ve kiflisel bak›m grubu ürünlerinde ise yüzde 10
oran›nda büyüme sa¤land›.
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I- Tüketim Ürünleri Pazar›na
Genel Bak›fl
Tüketim ürünleri pazar›nda yer alan Topluluk
kurulufllar›n›n ürünleri, genel olarak temizlik
ka¤›d›, kozmetik ve kiflisel bak›m ürünlerinden
oluflmaktad›r. 2005 y›l›nda, temizlik ka¤›d›
grubu ürünlerinde yüzde 20, kozmetik ve
kiflisel bak›m grubu ürünlerinde ise yüzde 10
oran›nda büyüme sa¤land›.
Tüketim ürünleri pazar›nda faaliyet gösteren
Topluluk kurulufllar›n›n sat›fl ve pazarlamas›n›
yapt›¤› ürünlerden temizlik ka¤›d›, cilt bak›m›
ürünleri ve saç boyalar›, pazarda lider
konumundad›r.

Tüketim ürünleri pazar›nda
faaliyet gösteren Topluluk
kurulufllar›n›n sat›fl ve
pazarlamas›n› yapt›¤›
ürünlerden temizlik ka¤›d›,
cilt bak›m› ürünleri ve saç
boyalar›, pazarda lider
konumundad›r.

Tüketici taleplerini en iyi flekilde
karfl›layabilmek için ürünlerin iç piyasaya
da¤›t›m›, ulusal da¤›t›m kanallar›n›n
liderlerinden Giriflim Pazarlama taraf›ndan
yap›lmaktad›r. 2005 y›l›nda ekonomideki
olumlu geliflmeler sonucunda, tüketicilerin
markalaflm›fl ürünlere olan taleplerinde art›fl
gözlenmekte olup, önümüzdeki y›llarda global
markalar›n Türkiye pazar›na girmesi
beklenmektedir. Kay›td›fl› ekonominin yaratt›¤›
haks›z rekabet, bu sektörde faaliyet gösteren
ciddi ve kalite anlay›fl› yüksek kurulufllar
aç›s›ndan en büyük tehlike olmaya devam
edecektir.

II- Tüketim Ürünleri Pazar›nda
Faaliyet Gösteren Bafll›ca Kurulufllar
Giriflim Pazarlama
Giriflim Pazarlama, tüketim ürünlerinin sat›fl
ve da¤›t›m› ile, profesyonel temizlik
ürünlerinin üretimini gerçeklefltirmektedir.
Da¤›t›m Kanallar›: - Geleneksel Kanal
- Zincir Ma¤azalar
- Ev D›fl› Kullan›m
- Kuaför Kanal›
- ‹nternet
Giriflim Pazarlama, ‹pek Ka¤›t
(temizlik grubu, ev d›fl› kullan›m ürünleri),
Eczac›bafl›-Beiersdorf Kozmetik Ürünler,
Eczac›bafl›-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri
kurulufllar›n›n ürünlerinin yan› s›ra ‹nsektisit
ürünleri (Detan, Racumin), Okey ürünleri,
3M ev temizlik ve vücut bak›m ürünleri,
profesyonel temizlik ürünleri (Maratem),
difl bak›m ürünleri (Jordan), Selin kolonya
ürünleri ve Egos saç flekillendiricilerini
pazarlamaktad›r.
Giriflim Pazarlama, 2005 y›l› sonunda 2.900
ton üretim ve 63,3 milyon adet sat›fl miktar›na
ulaflt›.

Sat›fl ve Da¤›t›m Hizmeti Verilen
Kurulufllar

Eczac›bafl›-Schwarzkopf
Kuaför Ürünleri

‹pek Ka¤›t
Eczac›bafl›-Beiersdorf Kozmetik Ürünler
Eczac›bafl›-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi
Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama
3M

Eczac›bafl›-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri,
profesyonel kuaför ürünlerinin ithalat, ihracat,
dahili toptan ticareti ve üretimini yapmakta
olup, bafll›ca ürünleri, saç boyalar›, saç bak›m
ürünleri, saç flekillendiricileri ve perma
ürünlerinden oluflmaktad›r.

Eczac›bafl›-Beiersdorf Kozmetik Ürünler

Kurulufl, Giriflim Pazarlama ve bayileri
arac›l›¤›yla, tüm Türkiye’deki kad›n ve erkek
kuaförlerine hizmet vermektedir. Boya ve
flekillendirici ürünlerde pazar lideri, bak›m
ürünleri grubunda ise pazar ikincisi
konumunda bulunan kurulufl, 2006 y›l›nda
sat›fllar›n› Avro baz›nda yüzde 13 oran›nda
art›rmay› hedeflemektedir.

Eczac›bafl›-Beiersdorf Kozmetik Ürünler, Nivea,
8x4 ve Hansaplast markal› kozmetik
ürünlerinin ithalat ve pazarlama faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Kuruluflun ana ürün gruplar›, cilt bak›m›,
deodorant, günefl koruma ve bebek bak›m
ürünleri olup, tüm ürünleri Giriflim Pazarlama
arac›l›¤›yla da¤›t›lmaktad›r. Bu flekilde 2005
y›l›nda sat›lan toplam ürün say›s› 21 milyon
adettir.
Kurulufl, 2006 y›l›nda, içinde bulundu¤u ve
ço¤unda lider oldu¤u pazarlarda daha da
büyümeyi ve yeni ürünlerle pazardaki
konumunu daha da güçlendirmeyi
hedeflemektedir.

Boya ve flekillendirici ürünlerde pazar lideri, bak›m
ürünleri grubunda ise pazar ikincisi konumunda bulunan
Eczac›bafl›-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri, 2006 y›l›nda
sat›fllar›n› Avro baz›nda yüzde 13 oran›nda art›rmay›
hedeflemektedir.
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III- Tüketim Ürünleri Faaliyet Sonuçlar›n›n De¤erlendirilmesi
Bölüm sonuçlar› (YTL):
Sat›fl gelirleri
Sat›fllar›n maliyeti (-)

2005
346.092.403
(288.997.626)

Brüt esas faaliyet kar›

57.094.777

Faaliyet giderleri (-)
- Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri
- Genel yönetim giderleri

(51.929.969)
(39.658.468)
(12.271.501)

Net esas faaliyet kar›

5.164.808

Amortisman öncesi net esas faaliyet kar›

7.306.474

Brüt esas faaliyet karl›l›¤› (%)

16,5

Net esas faaliyet karl›l›¤› (%)

1,5

Varl›klar
Yükümlülükler

79.160.372
(58.451.788)

Net varl›klar

20.708.584

Yat›r›m harcamalar›

3.219.101

Nakit ç›k›fl› gerektirmeyen giderler:
- Amortisman ve itfa paylar›
- Di¤er

2.141.666
461.630

Giriflim Pazarlama, 2005 y›l› sonunda 2.900 ton üretim
ve 63,3 milyon adet sat›fl miktar›na ulaflt›.
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2005 Y›l› Faaliyetleri/‹nflaat

Türkiye ve Avrupa’n›n günümüzdeki en büyük ev,
ofis ve al›flverifl-e¤lence merkezlerinden biri olmaya aday
konumundaki Kanyon’un 2006 y›l› May›s ay›nda
tamamlanmas› beklenmektedir.
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‹nflaat Faaliyetleri
‹fl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› ile
yüzde 50-yüzde 50 ortakl›k halinde yürütülen
Kanyon Projesi ve yüzde 99,49 pay›na sahip
olunan Eczac›bafl› ‹nflaat, inflaat faaliyetleri
kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.

Eczac›bafl› ‹nflaat
Eczac›bafl› ‹nflaat, Lüleburgaz üretim tesislerini
ve Eczac›bafl› Toplulu¤u’nda yer alan baz›
kurulufllar›n üretim tesislerinin inflaat›n›
gerçeklefltirdi. Eczac›bafl› ‹nflaat, baflta
Eczac›bafl› Toplulu¤u kurulufllar› olmak üzere,
fabrika ve bina yat›r›m› yapan kurulufllara
dan›flmanl›k hizmeti vermektedir. Kurulufltan,
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’nin Kanyon Projesi ve
Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri’nin Sefalosporin
Projesi’nde dan›flmanl›k hizmeti al›nd›.

Kanyon Projesi
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve ‹fl Gayrimenkul
Yat›r›m Ortakl›¤› taraf›ndan (yüzde 50-yüzde
50 ortakl›kla) 2001 y›l›nda bafllanan,
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’nin ‹stanbul Levent’teki
arsas› üzerinde hayata geçirilen ve dünyaca
ünlü mimarl›k, mühendislik ve tasar›m
firmalar› ile iflbirli¤i yap›larak oluflturulan
Kanyon Projesi, Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’nin bu
alandaki ilk giriflimi oldu.

Türkiye ve Avrupa’n›n günümüzdeki en büyük
ev, ofis ve al›flverifl-e¤lence merkezlerinden biri
olmaya aday konumundaki Kanyon’un 2006
y›l› May›s ay›nda tamamlanmas› ve yaklafl›k
200 milyon Dolar’a mal olmas›
beklenmektedir.
250 bin metrekarelik kapal› alana sahip olan
Kanyon, “Yafla, Yarat, Keflfet” slogan›yla, ifl, ev
ve e¤lence aras›nda bir sinerji yaratmakta
olup, her yönüyle insana de¤er veren ve
yaflam kalitesini öne ç›karan konseptiyle
benzer projelerden ayr›lmaktad›r.
2005 y›l› sonu itibariyle konutlar›n tümünün
sat›fl› tamamlanarak, sat›fl bedelleri avans
olarak tahsil edildi. Al›flverifl-e¤lence
merkezindeki kiralanmas› söz konusu
bölümleri kiralamak üzere, yurtiçi ve yurtd›fl›
birçok seçkin kurulufl talepte bulunmufl olup,
görüflmeler sürdürülmektedir.
Kanyon Projesi tamamland›ktan sonra mevcut
binalar›n iflletme ve yönetim hizmetleri,
Eczac›bafl› Holding ile ‹fl Gayrimenkul Yat›r›m
Ortakl›¤›’n›n yüzde 50-yüzde 50 ortak oldu¤u
Kanyon Yönetim ‹flletim ve Pazarlama Ltd. fiti.
taraf›ndan yürütülecektir.

250 bin metrekarelik kapal› alana sahip olan Kanyon,
“Yafla, Yarat, Keflfet” slogan›yla ifl, ev ve e¤lence aras›nda
bir sinerji yaratmaktad›r.
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E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Uyum Raporu:
1 Ocak 2005-31 Aral›k 2005 faaliyet dönemi içinde, Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan yay›mlanan Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde yer alan
prensiplerin baz›lar› uygulanm›fl, baz›lar› uygulanamam›fl olup, detayl› aç›klamalar›m›z ilgili bölümlerde yer almaktad›r.
BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ‹le ‹liflkiler Birimi:
E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’de pay sahipleri ile iliflkiler, 1993 y›l›nda Mali ‹fller Müdürlü¤ü’ne ba¤l› olarak kurulmufl Sermaye Piyasas› ve
Ortaklarla ‹liflkiler Birimi taraf›ndan yürütülmektedir. Y›l içinde pay sahibi ortaklardan birime befl adet yaz›l› baflvuru olmufl, gelen sorular SPK ve
‹MKB’nin koydu¤u s›n›rlamalar çerçevesinde derhal cevapland›r›lm›flt›r. Ayr›ca, ortaklar›m›z›n telefonla veya bizzat kurulufla gelerek almak istedikleri
bilgiler, ayn› çerçeve içinde kendilerine iletilmifltir.
Ortakl›k ‹liflkileri Sorumlusu ile ilgili iletiflim bilgileri:
Ad› Soyad›
: Zeynep Ça¤la Erkip
Telefon
: (0212)-350 85 20
Faks
: (0212)-350 85 33
e-posta adresi: cagla.erkip@eczacibasi.com.tr
Ortakl›k ‹liflkileri Birimi, y›l içinde, pay sahibi ortaklar, ‹MKB, SPK, Takasbank ve MKK ile olan yaz›l› ve sözlü iletiflimi sa¤lamaktad›r.
Dönem içinde yürütülen bafll›ca faaliyetler:
- Telefon ile gelen bilgi talepleri yan›tlanm›flt›r. Ayr›ca yaz›l› olarak befl adet faaliyet raporu talebi derhal yerine getirilmifltir.
- Genel kurul toplant›s›n›n, yürürlükteki mevzuata, ana sözleflmeye ve di¤er flirket içi düzenlemelere uygun olarak yap›lmas› sa¤lanm›flt›r.
- Genel kurulda pay sahiplerinin yararlanabilece¤i doküman haz›rlanm›flt›r.
- Oylama sonuçlar›n›n kayd› tutulmufltur. Pay sahiplerinden, bu kay›tlar› talep eden olmam›flt›r.
- Talep edenlere Genel Kurul Tutana¤› verilmifltir.
- Mevzuat gere¤i, kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü husus gözetilmifl ve izlenmifltir.
- Hisselerin kaydi sistemde takip edilmesine iliflkin olarak, Merkezi Kay›t Kuruluflu’nun öngördü¤ü ifllemler yap›lm›flt›r.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›:
Y›l içinde dört kiflinin sermaye art›r›m ve temettü ifllemlerine yönelik yaz›l› sorusu ayn› gün içinde yaz›l› olarak cevaplanm›fl, üç kifli ve iki kuruluflun
faaliyet raporu talepleri de ayn› gün postaya verilerek yerine getirilmifltir. Pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›m›n› etkileyecek geliflmeler, ‹MKB yoluyla
yap›lan aç›klamalar ile duyurulmaktad›r. Dönem içinde elektronik ortam bu amaçla kullan›lmam›flt›r. Ana sözleflmede özel denetçi atanmas›
hakk›nda bir düzenleme yoktur. Bu konuda dönem içinde herhangi bir talep olmam›flt›r.
4. Genel Kurul Bilgileri:
Dönem içinde ola¤an genel kurul toplant›s› yap›lm›flt›r. Bu toplant› yüzde 80 nisap ile gerçekleflmifltir. Toplant›ya, halka aç›k hisse senedi
sahiplerinden 11 kifli kat›lm›flt›r. Medyadan kat›l›m olmufltur. Davet, ‹MKB bülteni ve bas›n yoluyla yap›lm›flt›r.
Genel kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar, ana sözleflme, kar da¤›t›m önerisi, flirket merkezinde incelemeye aç›k tutulmufltur. Genel kurulda
pay sahipleri soru sorma haklar›n› kullanm›fllard›r. Sorular, konular›na göre Yönetim Kurulu Üyeleri veya Genel Müdür taraf›ndan cevaplanm›flt›r.
Bölünme, önemli miktarda mal varl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi konularda, kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan al›nmas› konusunda ana
sözleflmede hüküm yoktur. Ancak bu tür önemli konular, genel kurul gündemine getirilmektedir.

Genel kurula kat›l›m› kolaylaflt›rmak amac›yla toplant›lar flehir merkezinde yap›lmakta, genel kurula ça¤r› ilan›, pay sahiplerinin yo¤un flekilde takip
etti¤i düflünülen gazetede yay›nlanmaktad›r. Genel kurul tutana¤› ‹MKB ve SPK’ya gönderilmekte; ayr›ca, flirket merkezinde incelemeye aç›k
tutulmaktad›r.
5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›:
Oy hakk›nda imtiyaz yoktur. Kuruluflumuz sermayesinin yüzde 50’den fazla pay›na sahip olan ve karfl›l›kl› ifltirak içinde oldu¤umuz Eczac›bafl› Holding
A.fi., genel kurulda oy kullanmaktad›r. Tüm ifltiraklerin genel kurullar›na kat›l›nm›fl ve oy kullan›lm›flt›r. Bugüne kadar az›nl›k pay›na sahip oldu¤unu
belirten hak sahibi olmam›flt›r. Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktad›r.
6. Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›:
Yönetim Kurulumuz, 15 Mart 2006 tarihli toplant›s›nda “Kurumsal Yönetim ‹lkeleri” kapsam›nda afla¤›daki anlay›fl çerçevesinde bir kar da¤›t›m
politikas› uygulanmas›n› benimsemifltir:
- Ana sözleflmemizde, kardan pay alma konusunda imtiyazl› hisse, kurucu intifa senedi ile yönetim kurulu üyelerimize ve çal›flanlar›m›za kar pay›
verilmesi uygulamas› ile kar pay› avans› da¤›t›lmas›n› öngören özel bir düzenleme bulunmamaktad›r.
- Kuruluflumuzun ana sözleflmesinde, da¤›t›labilir kardan SPK taraf›ndan saptanan oran ve miktarda birinci temettü da¤›t›lmas› esas› benimsenmifltir.
- Yönetim Kurulumuzun genel kurulumuzun onay›na sundu¤u kar da¤›t›m teklifleri, kuruluflumuzun mevcut karl›l›k durumu, pay sahiplerimizin olas›
beklentileri ile kuruluflumuzun öngörülen büyüme stratejileri aras›ndaki hassas dengeler dikkate al›nmak suretiyle haz›rlanmaktad›r.
- Kar pay› ödemelerimizin (nakit ve/veya bedelsiz pay), yasal süreler içerisinde ve en geç mevzuatta öngörülen sürenin sonuna kadar olmak üzere en
k›sa sürede yap›lmas›na özen gösterilmektedir.
7. Paylar›n Devri:
Ana sözleflmemizde pay devrini k›s›tlayan hüküm bulunmamaktad›r.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
8. fiirket Bilgilendirme Politikas›:
Kamuya aç›klanm›fl her türlü bilginin, talep olmas› halinde ilgili kifliye en k›sa sürede ulaflt›r›lmas›, temel prensip olarak benimsenmifltir. Bunun
d›fl›nda, bas›ndan, pay sahiplerinden ya da potansiyel yat›r›mc›lardan bilgi talebi oldu¤u takdirde de, flirket yetkilileri taraf›ndan yaz›l› ya da sözlü
bilgilendirme yap›lmaktad›r.
9. Özel Durum Aç›klamalar›:
Y›l içinde, SPK düzenlemesi uyar›nca 35 adet özel durum aç›klamas› zaman›nda yap›lm›flt›r. Bu aç›klamalar hakk›nda, SPK ve ‹MKB taraf›ndan ek
aç›klama istenmemifltir. Hisse senetlerimiz yurtd›fl› borsalarda kote de¤ildir. Özel durum aç›klamalar› zaman›nda yap›ld›¤› için, SPK’n›n bu konuda bir
yapt›r›m› olmam›flt›r.
10. fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i:
fiirketimizin internet sitesi, Nisan 2005 itibariyle aktif olarak kullan›mdad›r. Böylelikle, kuruluflumuz ile ilgili bilgiler, ald›¤› onay ve ödüller, iflbirli¤i
yapt›¤› kurulufllar, denetimler, anlaflmalar, ziyaretçiler, üretilen ürünler ve ürünlere ait bilgiler, çevreye ve kaliteye verdi¤i önem, toplumun bilgisine
aç›lm›flt›r. Ayr›ca kuruluflumuz, eleman/stajyer al›m› ile ilgili politikalar›n bulundu¤u “‹nsan Kaynaklar›” bölümü ve ziyaretçilerin düflünce ve
sorular›n› iletebilece¤i “Bilgi Formu” bölümü ile, toplumla olan iliflkilerin güçlendirilmesini sa¤lam›flt›r.
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11. Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›:
Bilindi¤i üzere, kuruluflumuz Eczac›bafl› Toplulu¤u’na ba¤l› bir kurulufl olarak faaliyette bulunmakta olup, bu konuda bir çal›flmas› bulunmamaktad›r.
12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›:
‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kifliler, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetimde görev alan kiflilerdir ve bu kiflilerin isimleri çal›flma
raporumuzda yer almaktad›r.
BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
Menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi, SPK mevzuat› kapsam› içinde kalmak kayd›yla genel kurul, tedarikçi ve müflteri toplant›lar› ile, çal›flanlar›n
bilgilendirilmesi ise Stratejik Planlama, Genel Müdür Bilgilendirme ve yay›l›m toplant›lar› (Bu toplant›larda, hedef paylafl›mlar›, ücret, sosyal hak,
harc›rah vb. de¤ifliklikler duyurulmakta, memnuniyet anketleri yap›lmaktad›r) ile gerçeklefltirilmektedir. Müflteri ve tedarikçilerle her konuda bilgi
al›flverifli yap›lmakta, süreçleri iyilefltirmek için ortak çal›flmalar sürdürülmektedir. Bu toplant›lar, çal›flanlarla y›lda iki kez, tedarikçilerle bir kez ve
pazarlama faaliyetini yürüten E‹P Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama A.fi. ile de 12 kez yap›lmaktad›r.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›:
Menfaat sahiplerinden pay sahiplerinin genel kurulda, çal›flanlar›n stratejik planlama toplant›lar›nda, tedarikçilerin tedarikçi toplant›lar›nda,
müflterilerin de müflteri ziyaretleri ve toplant›lar›nda yönetim konusunda kat›l›mlar› sa¤lanmaktad›r.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›:
Çal›flanlar ile iliflkileri, ‹nsan Kaynaklar› Müdürü Fuat Yamak yürütmektedir.
‹nsan Kaynaklar› Politikas›
Eczac›bafl› de¤erleri temelinde, insan›, rekabet üstünlü¤ü sa¤layan en önemli unsur olarak tüm faaliyetlerinin oda¤›na yerlefltiren insan kaynaklar›
politikam›z, afla¤›daki esaslara dayan›r:
- Kurulufl Stratejik Plan› ve Hedefleri do¤rultusunda, organizasyonel olarak esnek ve de¤iflim gerekliliklerine aç›k bir yap›lanma sa¤lamak,
- ‹nsan kaynaklar›n›n, Kurulufl Hedefleri do¤rultusunda etkin ve verimli kullan›lmas›n› sa¤lamak,
- ‹nsan kaynaklar› süreç ve sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyilefltirmek,
- Ö¤renme faaliyetlerinin özendirilmesi ve çal›flanlar›n bilgi, beceri ve davran›fllar›n›n gelifltirilmesi yoluyla birey, tak›m ve kurulufl düzeyinde
performans› art›rmak,
- Kuruluflumuzun gereksinimleri ve performans de¤erlendirme çal›flmalar› sonuçlar›yla uyumlu olarak, çal›flanlara kiflisel geliflim ve kariyer gelifltirme
f›rsatlar› yaratmak,
- Çal›flanlar›n memnuniyet alg›lamalar›n›n ve ilgili di¤er performans göstergelerinin ölçümlenmesi paralelinde gerekli iyilefltirmeleri yaparak,
memnuniyet düzeyini sürekli gelifltirmek,
- Kuruluflumuza, iflin gerektirdi¤i yetkinliklere sahip, yarat›c› ve yenilikçi, kat›l›mc›, de¤iflimlere aç›k, giriflimci, iletiflimi güçlü, fleffaf, enerjik, kendini
ve iflini gelifltirmeyi hedefleyen, yetkin insan yetifltiren, de¤erlerimizi benimseyip yaflatacak kiflileri kazand›rmak.
Bugüne kadar çal›flanlardan ayr›mc›l›kla ilgili herhangi bir flikayet al›nmam›flt›r.
16. Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler:
Alt›flar ayl›k devreler halinde, hem perakende, hem de toptan kanalda yap›lan müflteri memnuniyeti anketleri de¤erlendirilmektedir. Kuruluflumuzun
yaz›l› “Tedarikçi Politikas›” mevcut olup, tüm tedarikçilere duyurulmufltur. Tedarikçilerimizle y›lda bir kez “Tedarikçi Günü” düzenlenmekte ve bu
günde çeflitli kategorilerde baflar›l› tedarikçilerimize plaket verilmektedir. Ayr›ca, tedarikçilerimize belli plan dahilinde kuruluflumuzda çeflitli
konularda e¤itim verilmekte, kalite belgesi alma çal›flmalar›nda destek sa¤lanmakta ve kuruluflumuzu toplu halde ziyaret etmeleri için düzenlemeler
yap›lmaktad›r.

17. Sosyal Sorumluluk:
Kuruluflumuz taraf›ndan, Eczac›bafl› Toplulu¤u’nun prensipleri kapsam›nda sosyal, kültürel ve baz› sportif faaliyetler desteklenmektedir. Çevreye
verilen zararlardan dolay› kuruluflumuz aleyhine aç›lan herhangi bir dava yoktur. Kuruluflumuzca çevre kirlili¤i en önemli sosyal sorumlulu¤umuz
olarak benimsenmifl olup, çevre politikam›z yay›nlanarak tüm çal›flanlar›m›za duyurulmufltur.
Çevre Politikas›
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, mükemmellik hedefi do¤rultusunda çevreyi korumak ve çevre koruma bilincini sistemli bir biçimde yayg›nlaflt›rmak amac›yla
afla¤›daki hedef ve ilkeleri benimser:
- Çevre duyarl›l›¤›n›n oluflturulmas› ve sürekli olarak gelifltirilmesi için tüm çal›flanlar, iflbirli¤i yap›lan kurulufllar ve yerel toplumu bilinçlendirmek,
- Hammadde, malzeme ve enerji verimlili¤ini art›r›c› çal›flmalar yaparak, ilgili tüm süreçleri sürekli olarak iyilefltirmek,
- Her türlü kirlili¤in azalt›lmas›, at›klar›n geri dönüflümünün sa¤lanmas›, geri kazan›lamayan at›klar›n ise uygun tekniklerle giderilmesi yoluyla, çevre
üzerinde oluflabilecek olumsuz etkileri en aza indirgemek,
- ‹çinde bulunulan çevrenin do¤all›¤›n›n korunmas›na özen göstermek,
- Resmi kurulufllar ve toplumun, çevrenin korunmas›na yönelik giriflimlerine destek vermek,
- ‹flçi sa¤l›¤› ve ifl güvenli¤ine yönelik uygulamalar› sürekli olarak izlemek ve gelifltirmek.
Bu hedef ve ilkeler do¤rultusunda; toplumsal sorumluluklar›m›z› yerine getirece¤imizi, çevreye olabilecek olumsuz etkilerimizi iyilefltirip
performans›m›z› sürekli yükseltece¤imizi, sürdürülebilir bir gelecek için çevrenin ve do¤al kaynaklar›n korunmas›na yönelik tüm yasa, yönetmelik ve
standartlara uyaca¤›m›z› ve örnek bir yaklafl›m sergileyece¤imizi Eczac›bafl› ‹laç Sanayi çal›flanlar› ad›na taahhüt ve kamuoyuna ilan ederiz.
Çevresel Konular
Kuruluflumuz, çevre konusunda gerekli tüm yat›r›mlar› yapmaktad›r. Tesisin kuruluflundan itibaren yap›lan yat›r›m tutar›, yaklafl›k 3 milyon Dolar’d›r.
Tehlikeli At›klar›n Kontrolü Yönetmeli¤i’nin listelerinde belirtilen zararl› at›klar, tesis içinde ayr› bir yerde toplanmakta, ‹ZAYDAfi at›k ar›tma tesisine
lisansl› tafl›y›c› ile gönderilmekte ve bertaraf edilmektedir.
Üretime bafllad›¤›m›z 1992 y›l›ndan itibaren at›ksu ar›tma tesisimiz faaliyettedir. Tesiste oluflan endüstriyel ve evsel at›ksular, at›ksu ar›tma tesisinde
ar›t›ld›ktan sonra bal›k havuzundan geçmektedir. At›ksu ar›tma tesisinden ç›kan çamurlar, burada bulunan filtre preste su giderimi sa¤land›ktan
sonra bertaraf edilmek üzere (depolama) ‹ZAYDAfi’a gönderilmektedir. Bu kurulufl taraf›ndan çamur analizleri yap›lm›fl ve evsel nitelikli ar›tma
çamuru raporu verilmifltir.
Kuruluflumuzda ç›kan tüm at›k ya¤lar, bertaraf edilmek üzere ‹ZAYDAfi’a gönderilmektedir.
Fabrikam›zda üretim tamam›yla kapal› ortamlarda yap›ld›¤›ndan, d›fl ortam için herhangi bir gürültü kirlili¤i oluflmamaktad›r.
‹lgili Yetkililerle ‹liflkiler
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’nin Sa¤l›k Bakanl›¤›, Maliye Bakanl›¤›, Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›, Tar›m ve Köy ‹flleri Bakanl›¤›, Çevre Bakanl›¤›, TSE,
TÜB‹TAK, ‹l ve ‹lçe Resmi Kurulufllar›, Yerel Yönetimler, Türk Tabipleri Birli¤i, Türk Eczac›lar› Birli¤i, Türk Difl Hekimleri Birli¤i, Üniversitelerin T›p ve
Eczac›l›k Fakülteleri ile do¤rudan iliflkileri vard›r.
‹çinde bulundu¤umuz sektörle ilgili standartlar›n oluflturulmas›nda, kuruluflumuzun görüfl ve önerileri sürekli olarak ilgili kurulufllarca al›nmaktad›r.
E¤itim ve Ö¤retim Faaliyetlerine Kat›l›m
‹stekte bulunan üniversite ö¤rencilerinin ödev ve araflt›rmalar›na yard›m edilmekte ve kaynak sa¤lanmaktad›r.
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, üniversite ve e¤itim hastanelerinin yürüttükleri bilimsel araflt›rmalar için gerek duyulan baz› etken ve yard›mc› maddeleri, ilgili
kurulufllara sa¤lamaktad›r.
Çeflitli e¤itim ve ö¤retim kurulufllar›na, bilgi teknolojileri kapsam›nda bilgisayar ve çevre donan›m ba¤›fl› yap›lmaktad›r.
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, meslek lisesi ve üniversite ö¤rencilerine staj olana¤› sa¤layarak destek vermektedir.
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Sa¤l›k ve Refah Konular›nda Destek
Ülkemizin t›p ve eczac›l›k alanlar›n›n geliflimine katk›da bulunmak amac›yla, 1959 y›l›nda Eczac›bafl› T›p Ödülleri ve Bilimsel Araflt›rma Destekleri,
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi’nin sponsorlu¤unda hizmete sunulmufltur. 1959-2001 döneminde, üniversite ö¤retim üyelerinden oluflan bilimsel jürilerin
uygun gördü¤ü 168 bilimsel araflt›rma projesi için gerekli finansman Eczac›bafl› ‹laç Sanayi taraf›ndan sa¤lanarak 30 Bilim Ödülü, 31 de Teflvik Ödülü
verilmifltir.
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi, TÜB‹TAK MAM ile ortak proje çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
Çevre sa¤l›k kurulufllar›na, kurulufl ve çal›flanlar› ad›na yard›m ve restorasyon çal›flmalar› yap›lmaktad›r.
K›z›lay Kan Haftas› paralelinde, kan ba¤›fl›nda bulunulmaktad›r.
Yerel bölgede meydana gelen acil durumlarda, kuruluflun ambulans› devreye al›nmaktad›r.
Spor ve E¤lence Faaliyetlerine Destek
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi olarak katk›da bulundu¤umuz Eczac›bafl› Spor Kulübü yurtiçi ve yurtd›fl›nda flampiyonluklar ve çeflitli baflar›lar kazanm›fl; Türk
Sporu’nun geliflim ve tan›t›m›nda büyük rol oynam›flt›r.
1999’dan itibaren il ve ilçe spor kulüplerine ba¤›fl yap›lmaktad›r.
Sporu sevdirmek, spor kültürü ve ahlak›n› benimsetmek amac›yla, Eczac›bafl› Spor Kulübü önderli¤inde Lüleburgaz’da 7-14 yafl grubu k›z çocuklar›na
yönelik voleybol okulu aç›lm›flt›r.
Kuruluflumuz, sponsorluk anlaflmalar› ile çeflitli spor kulüplerine maddi katk›larda bulunmufltur.
Gönüllü Çal›flmalar ve Hay›r ‹flleri
Trakya Makine Mühendisleri Odas›’n›n organize etti¤i Çevre Sempozyumu’na, Eczac›bafl› ‹laç Sanayi 1999’dan beri sponsorluk yapmaktad›r.
Lüleburgaz Halk E¤itim Müdürlü¤ü’ne, yol ve park yap›lmas› için Lüleburgaz Belediyesi’ne, Muratl› Do¤ay› ve Çevreyi Koruma Derne¤i’ne, Lüleburgaz
Sosyal Yard›mlaflma ve Dayan›flma Fonu’na ba¤›fl yap›lm›flt›r.
Çeflitli spor müsabakalar›na giden çevre ö¤retim kurulufllar› ö¤rencilerine, servis ve erzak yard›m› yap›lmaktad›r.
BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluflumu ve Ba¤›ms›z Üyeler:
Bülent Eczac›bafl›
‹crac› Olmayan
Faruk Eczac›bafl›
‹crac› Olmayan
Dr. Erdal Karamercan
‹crac› Olmayan
Sedat Birol
‹crac› Olmayan
Sacit Basmac›
‹crac› Olmayan
Erol Dönmez
Genel Müdür
Yönetim Kurulumuzda ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. Çünkü bu konuda bir talep ve/veya gerek görülmedi¤i gibi, halk ortaklar›n görüflleri yak›ndan
takip edilmekte ve bir d›flsal bak›fl aç›s›na ihtiyaç oldu¤u durumlarda da d›flar›dan dan›flmanl›k hizmeti al›nmaktad›r.
Yönetim Kurulu üyeleri Eczac›bafl› Toplulu¤u’na ba¤l› flirketlerde görev alabilirler, prensip olarak Topluluk d›fl›nda görev alamazlar.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:
Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümü’nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan
niteliklerle örtüflmektedir. Buna iliflkin esaslar, ana sözleflmede yer almamaktad›r.

20. fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:
fiirket ana sözleflmesinin amaç ve konu maddeleri oldukça kapsaml› olarak düzenlenmifltir ve flirket bu kapsam dahilinde çal›flmaktad›r.
Kuruluflumuzun Temel Amac› belirlenmifl olup, Stratejik Hedefleri, Politikalar› ve Stratejileri her y›l belirlenip, gözden geçirilmektedir.
21. Risk Yönetim ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›:
Bu konuda, Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin oluflturdu¤u Denetim Komitesi’nden, Holding bünyesindeki Mali ‹fller Koordinatörlü¤ü’nden ve tam
tasdik sözleflmesi imzalanan YMM firmas›ndan destek al›nmaktad›r. Duran varl›klar için risk analizi (d›flar›dan), güvenlik, acil durum ve riskli varl›klar
pozisyonu de¤erlendirmesi, Yönetim Kurulu toplant›lar›nda yap›lmaktad›r.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›:
Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklar›, ana sözleflmede aç›kça belirlenmifltir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›:
Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi, Yönetim Kurulu Baflkan›’n›n kendisine verdi¤i görev ile Genel Müdür taraf›ndan belirlenmektedir. Dönem
içinde Yönetim Kurulumuz 27 toplant› yapm›flt›r. Toplant›lar, üyelerin yüzde 82’sinin kat›l›m›yla gerçekleflmifltir. Ça¤r›lar, telefon ve/veya e-posta
yoluyla yap›lmaktad›r. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirme ve iletiflimi sa¤lama, Genel Müdür taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Dönem içinde yap›lan Yönetim Kurulu toplant›lar›nda kararlar, muhalefet flerhi olmaks›z›n al›nm›flt›r. SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin IV.
Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu üyeleri toplant›lara fiilen kat›lm›fllard›r.
Yönetim Kurulu üyelerinin a¤›rl›k oy hakk› ve veto hakk› yoktur.
24. fiirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›:
Yönetim Kurulu üyelerimize, yasalar çerçevesinde genel kurul taraf›ndan flirketle ifllem yapma yetkisi verilmifl olmakla beraber, Eczac›bafl›
Toplulu¤u’nun genel prensipleri do¤rultusunda Yönetim Kurulu üyeleri flirket ile ifllem yapmamaktad›r.
25. Etik Kurallar:
Eczac›bafl› Toplulu¤u taraf›ndan oluflturulmufl bulunan etik kurallar uygulanmaktad›r. Bu kurallar flirket çal›flanlar›na yaz›l› olarak bildirilmifl, ancak
kamuya aç›klanmam›flt›r.
26. Yönetim Kurulunda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›:
Kuruluflumuzda, Denetimden Sorumlu Komite d›fl›nda, Kurumsal Yönetim Komitesi bulunmamaktad›r. Yönetim Kurulu’nun görev ve
sorumluluklar›n› sa¤l›kl› olarak yerine getirebilmesi amac›yla gerekli dan›flmanl›k ve hizmetler, gerekti¤inde d›flar›dan sat›n al›nd›¤›ndan Kurumsal
Yönetim Komitesi oluflturulmam›flt›r.
27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar:
Yönetim Kurulu üyelerine, genel kurul kararlar› do¤rultusunda herhangi bir ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbiri, flirket ile ilgili
herhangi bir mali ifllem yapmam›flt›r. Performansa dayal› bir ödül sistemi yoktur. fiirket, 2005 y›l›nda hiçbir Yönetim Kurulu üyesi veya yöneticisine
kefalet veya borç vermemifl, kredi kulland›rmam›flt›r.
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E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.
31 Aral›k Tarihleri ‹tibariyle
Konsolide Bilançolar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

VARLIKLAR
Dönen varl›klar
Haz›r de¤erler
Menkul k›ymetler, net
Ticari alacaklar, net
Finansal kiralama alacaklar›, net
‹liflkili taraflardan alacaklar, net
Di¤er alacaklar, net
Canl› varl›klar, net
Stoklar, net
Devam eden inflaat sözleflmelerinden alacaklar, net
Ertelenen vergi varl›klar›
Di¤er dönen varl›klar
Toplam dönen varl›klar
Duran varl›klar
Ticari alacaklar, net
Finansal kiralama alacaklar›, net
‹liflkili taraflardan alacaklar, net
Di¤er alacaklar, net
Finansal varl›klar, net
Pozitif/negatif flerefiye, net
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller, net
Maddi varl›klar, net
Maddi olmayan varl›klar, net
Ertelenen vergi varl›klar›
Di¤er duran varl›klar
Toplam duran varl›klar
Toplam varl›klar

Notlar

2005

Yeniden
Düzenlenmifl
2004

4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15

18.816.078
206.360.301
18.051.973
70.745.730
95.042.103
2.993.143
412.009.328

28.920.538
238.375.509
17.861.849
26.126.306
81.952.743
2.009.883
395.246.828

7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15

13.145
9.632
534.838.962
3.733.489
6.778.256
278.558.317
30.791.950
33.404.569
798.445
888.926.765
1.300.936.093

8.821
9.632
453.893.605
3.388.795
7.057.542
240.575.834
22.628.007
22.024.520
199.781
749.786.537
1.145.033.365

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle sona eren döneme ait konsolide mali tablolar 10 Nisan 2006 tarihinde Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›flt›r.

Takip eden notlar dönem konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar, net
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›, net
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar, net
Di¤er finansal yükümlülükler, net
Ticari borçlar, net
‹liflkili taraflara borçlar, net
Al›nan avanslar
Devam eden inflaat sözleflmeleri hakedifl bedelleri, net
Borç karfl›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Di¤er yükümlülükler, net
Toplam k›sa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar, net
Finansal kiralama ifllemlerinden borçlar, net
Di¤er finansal yükümlülükler, net
Ticari borçlar, net
‹liflkili taraflara borçlar, net
Al›nan avanslar
Borç karfl›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Di¤er yükümlülükler, net
Toplam uzun vadeli yükümlülükler
Toplam yükümlülükler
ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karfl›l›kl› ifltirak sermaye düzeltmesi
Sermaye yedekleri
Hisse senetleri ihraç primleri
Hisse senedi iptal karlar›
Yeniden de¤erleme fonu
Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›
Kar yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Ola¤anüstü yedekler
Özel yedekler
Sermayeye eklenecek ifltirak hisseleri ve gayrimenkul sat›fl kazançlar›
Yabanc› para çevrim farklar›
Net dönem kar›
Geçmifl y›llar karlar›
Toplam özsermaye
Toplam yükümlülükler, ana ortakl›k d›fl› paylar ve özsermaye
fiarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler

Notlar

2005

Yeniden Düzenlenmifl
2004

6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
10

55.659.381
201.945
62
57.736.248
150.849.629
44.316.638
3.898.713
18.080.152
330.742.768

43.215.960
95.055
2.017
86.693.547
107.944.560
34.702
4.991.090
11.680.877
254.657.808

6
8
10
7
9
21
23
14
10

3.593.400
288
400.964
15.079.012
5.291.185
149.820
24.514.669
355.257.437

3.925.386
134
21.504
22.173.103
13.862.383
5.378.969
215.615
45.577.094
300.234.902

24

15.215.408

10.046.865

25
25
26

182.736.000
541.806.417
345.278.500
196.527.917
75.753.996
14.704.978
58.929.063
2.061.194
58.761
36.761.293
93.405.542
930.463.248
1.300.936.093

182.736.000
470.268.823
273.595.384
196.673.439
43.663.757
8.763.048
32.031.688
2.869.021
138.083.018
834.751.598
1.145.033.365

28
27

28
31

Takip eden notlar dönem konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.
31 Aral›k 2005 Tarihinde Sona Eren Y›la Ait
Konsolide Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

Esas faaliyet gelirleri
Sat›fl gelirleri, net
Sat›fllar›n maliyeti (-)
Hizmet gelirleri, net
Esas faaliyetlerden di¤er gelirler

Notlar

2005

36
36
36
36

847.858.100
(571.043.240)
-

Brüt esas faaliyet kar›

276.814.860

Faaliyet giderleri (-)

37

Net esas faaliyet kar›

26.423.936

Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar
Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar (-)
Finansman gelirleri, net

38
38
39

Faaliyet kar›

27.373.544
(9.642.756)
26.994
44.181.718

Net parasal pozisyon kar›/ (zarar›)

40

Ana ortakl›k d›fl› paylar ve vergi öncesi kar
Ana ortakl›k d›fl› paylar

44.181.718

24

Vergi öncesi kar

(2.762.938)
41.418.780

Vergiler (-)

41

Net dönem kar›

(4.657.487)
36.761.293

Beheri 1 YKr nominal de¤erindeki hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi
Hisse bafl›na kazanç

(250.390.924)

18.273.600.000
42

Takip eden notlar dönem konsolide mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.

0,002
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E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.
31 Aral›k 2005 Tarihli Konsolide Mali Tablolara Ait Dipnotlar
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras› (“YTL”) olarak ifade edilmifltir.)

NOT 1 - fi‹RKET’‹N ORGAN‹ZASYONU VE FAAL‹YET KONUSU
E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi. (“fiirket”) 24 Ekim 1951 tarihinde kurulmufltur. fiirket’in fiili faaliyet konusu insan sa¤l›¤›yla ilgili ilaçlar›n,
veteriner ilaçlar›n›n ve kiflisel sa¤l›k bak›m ürünlerinin üretimini ve sat›fl›n› gerçeklefltirmektir.
fiirket’in tescil edilmifl adresi afla¤›daki gibidir:
Büyükdere Caddesi, Ali Kaya Sokak No:7 Levent 34394, ‹stanbul
fiirket, Sermaye Piyasas› Kurulu’na (“SPK”) kay›tl› olup, 1990 y›l›ndan itibaren hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (“‹MKB”) ifllem
görmektedir. fiirket sermayesinin 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle %30,73’ü (31 Aral›k 2004: %22,74) ‹MKB’de dolafl›mda bulunmaktad›r.
Ba¤l› Ortakl›klar
fiirket’in Ba¤l› Ortakl›klar›, temel faaliyet konular› ve bölümleri afla¤›daki gibidir:
Ba¤l› ortakl›klar
EÖS Eczac›bafl› Özgün Kimyasal Ürünler Sanayi ve Ticaret A.fi. (“EÖS”)
Eczac›bafl› Sa¤l›k Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. (“ESÜ”)
E‹P Eczac›bafl› ‹laç Pazarlama A.fi. (“E‹P”)
Eczac›bafl› ‹laç Ticaret A.fi. (“E‹T”)
Eczac›bafl› ‹laç Cyprus Ticaret Ltd. fiti. (“Eczac›bafl› K›br›s”)
Eczac›bafl› Health Care Products Joint Stock Co. (“EHP”)
Giriflim Pazarlama Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. (“Giriflim”)
Eczac›bafl› ‹nflaat ve Ticaret A.fi. (“‹nflaat”)

Faaliyet konusu
‹laç hammaddesi üretimi
‹laç üretimi
‹laç sat›fl ve pazarlamas›
‹laç sat›fl ve pazarlamas›
‹laç sat›fl ve pazarlamas›
‹laç sat›fl ve pazarlamas›
Kiflisel bak›m ürünleri sat›fl ve pazarlamas›
‹nflaat

Bölüm
‹laç
‹laç
‹laç
‹laç
‹laç
‹laç
Kiflisel bak›m
Di¤er

Rusya Federasyonu’nda tescil edilmifl olan Eczac›bafl› Health Care Products Joint Stock Co. ve Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti’nde tescil edilmifl olan
Eczac›bafl› ‹laç Cyprus Ticaret Ltd. fiti. d›fl›ndaki ba¤l› ortakl›klar›n hepsi Türkiye’de tescil edilmifltir.
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar
fiirket’in Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar› afla¤›da belirtilmifltir. Tüm Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar Türkiye’de tescil edilmifltir. Müflterek
Yönetime Tabi Ortakl›klar’›n faaliyet konular› ve konsolide mali tablolar›n amac› do¤rultusunda ait olduklar› bölümleri afla¤›daki gibidir:
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. (“EBX”)
Eczac›bafl›-Schwarzkopf Kuaför
Ürünleri Pazarlama A.fi. (“ESK”)
Eczac›bafl›-Beiersdorf Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. (“EBC”)

Faaliyet konusu
‹laç ve serum üretimi ve sat›fl›
Kiflisel bak›m ürünleri sat›fl›
Kiflisel bak›m ürünleri sat›fl›

Müteflebbis ortak
Baxter S.A.
Hans Schwarzkopf
Gmbh & Co. KG
Beiersdorf AG

Bölüm
‹laç
Kiflisel bak›m
Kiflisel bak›m

NOT 2 - MAL‹ TABLOLARIN SUNUMUNA ‹L‹fiK‹N ESASLAR
2.1 Uygulanan muhasebe standartlar›
E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin konsolide mali tablolar›, Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan yay›mlanan muhasebe ve raporlama
ilkelerine (“SPK Muhasebe Standartlar›”) uygun olarak haz›rlanm›flt›r. SPK, 15 Kas›m 2003 tarihinde Seri XI, No:25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda
Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”i (“Tebli¤”) ile kapsaml› bir muhasebe ilkeleri seti yay›nlam›flt›r. An›lan tebli¤de, alternatif olarak Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› Kurulu (“IASB”) taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’n›n uygulanmas› durumunda da, SPK
Muhasebe Standartlar›’na uyulmufl say›laca¤› belirtilmifltir.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde alm›fl oldu¤u bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun mali tablo haz›rlayan
flirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmifltir. Dolay›s›yla
konsolide mali tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden bafllamak kayd›yla, IASB taraf›ndan yay›mlanm›fl 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde
Finansal Raporlama” standard› (“UMS 29”) uygulanmam›flt›r. 31 Aral›k 2004 tarihli konsolide mali tablolar ise, Yeni Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2004
tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir. Konsolide mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukar›da bahsedilen SPK’n›n izin verdi¤i alternatif uygulama
çerçevesinde ve SPK taraf›ndan 20 Aral›k 2004 tarihli duyuru ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmufltur.
SPK’n›n Seri XI, No:25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”i (''Tebli¤''), 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara
mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir. Tebli¤ K›s›m 33 “‹lk Dönem Mali Tablolar” madde 717, iflletmelerin bu Tebli¤’e uygun
haz›rlayacaklar› ilk gelir tablosunu, nakit ak›m tablosunu ve özsermaye de¤iflim tablosunu karfl›laflt›rmal› olarak haz›rlamayabilece¤ini belirtmektedir.
fiirket, 1 Ocak - 31 Aral›k dönemine ait konsolide mali tablolar›n› Tebli¤’e uygun olarak ilk kez haz›rlad›¤›ndan iliflikteki konsolide mali tablolarda
31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren döneme ait konsolide gelir tablosu, konsolide özsermaye de¤iflim tablosu, konsolide nakit ak›m tablosu ve ilgili
dipnotlar, 31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren dönem ile karfl›laflt›rmal› olarak sunulmam›flt›r.
E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi. ve Türkiye’de kay›tl› olan Ba¤l› Ortakl›klar› ve Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar› muhasebe kay›tlar›n› ve
yasal mali tablolar›n› Yeni Türk Liras› (“YTL”) cinsinden, Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak haz›rlamaktad›r. SPK Muhasebe
Standartlar›’na göre haz›rlanan bu mali tablolar, makul de¤erleri ile gösterilen finansal varl›k ve yükümlülüklerin d›fl›nda, tarihi maliyet esas› baz
al›narak Yeni Türk Liras› olarak haz›rlanm›flt›r. Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren Ba¤l› Ortakl›klar mali tablolar›n› faaliyet gösterdikleri ülkelerde
geçerli olan mevzuata göre haz›rlamaktad›r.
fiirket’in daha önce SPK’n›n Seri XI, No:1 say›l› tebli¤i ve bu tebli¤e de¤ifliklik ve eklemeler yapan di¤er tebli¤leri ve Seri XI, No:20 ve 21 say›l›
tebli¤lerine uygun olarak haz›rlad›¤› ve kamuya aç›klad›¤› 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolarda yer alan geçmifl y›llar karlar› ile 1 Ocak 2005 tarihli
yeniden düzenlenmifl aç›l›fl bilançosunda yer alan geçmifl y›llar karlar›n›n mutabakat› afla¤›da sunulmufltur:
Grup’un daha önce SPK’n›n Seri XI, No: 1 say›l› tebli¤i ve bu tebli¤e de¤ifliklik ve eklemeler yapan di¤er
tebli¤lerine (Seri XI, No: 25 say›l› tebli¤i hariç) göre haz›rlanan 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle geçmifl y›l karlar›
Ertelenen vergi varl›klar›, net (UMS 12)
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü (UMS 19)
1 Temmuz 2003 tarihinden önceki finansal kiralama sözleflmelerine iliflkin maddi varl›k ve yükümlülüklerinin
mali tablolara al›nmas›n›n etkisi
Binalarla beraber s›n›fland›r›lm›fl arsalar›n yeniden s›n›fland›r›lmas›ndan do¤an amortisman farklar› (UMS 16)
Yabanc› para yükümlülüklerin döviz sat›fl kuru yerine döviz al›fl kuruyla de¤erlenmesinin etkisi (UMS 39)
Özsermaye yöntemiyle muhasebelefltirilen ifltiraklerin mali tablolar›nda SPK’n›n Seri XI, No:25 say›l› tebli¤i
uygulamas›ndan do¤an düzeltmelerin net etkisi
Aktiflefltirilen gelifltirme maliyetlerinin düzeltilmesinin etkisi (UMS 38)
Aktiflefltirilen gelifltirme maliyetlerinin tahmin edilen faydal› ömürlerindeki de¤iflikli¤in etkisi (UMS 38)
Finansal borçlar›n faiz tahakkuklar›n›n etkin faiz yöntemiyle iskonto edilmesinin etkisi (UMS 39)
Giderlefltirilen reklam ve tan›t›m filmleri (UMS 38)
SPK’n›n Seri XI, No:25 say›l› tebli¤inin uygulanmas›ndan kaynaklanan yukar›da belirtilen düzeltmelerin
ana ortakl›k d›fl› paylardaki etkisi
2004 y›l›na ait ikramiye giderlerine iliflkin tahakkuk
EHP ve Eczac›bafl› K›br›s’›n ilk defa konsolide mali tablolara dahil edilmesinin etkisi
Birikmifl izin karfl›l›¤›
1 Ocak 2005 tarihi itibariyle yeniden düzenlenmifl geçmifl y›llar karlar›

106.768.505
16.645.551
14.534.371
6.147.226
2.336.395
813.990
646.207
(118.743)
425.228
7.130
(905.502)
(268.432)
(2.167.515)
(5.816.086)
(965.307)
138.083.018
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2.2 Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolar›n düzeltilmesi
31 Aral›k 2004 tarihli konsolide mali tablolar, Yeni Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücüyle ifade edilmifltir. Uygulanan muhasebe
standartlar›nda da belirtildi¤i üzere SPK, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun mali tablo haz›rlayan flirketler için, 1
Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n gerekli olmad›¤›n› ilan etmifltir. Bu sebeple, Grup 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamam›flt›r.
Uluslararas› Muhasebe Standard› 29 (“UMS 29”), Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para
birimi esas al›narak haz›rlanan mali tablolar›n bu para biriminin bilanço tarihindeki sat›n alma gücünden haz›rlanmas›n› ve önceki dönem mali
tablolar›n›n da karfl›laflt›rma amac›yla ayn› de¤er ölçüleri kullan›larak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Karfl›laflt›rma amac›yla verilen finansal
bilgilerin yeniden düzenlenmesi, Devlet ‹statistik Enstitüsü (“D‹E”) taraf›ndan aç›klanan ve ülke çap›nda geçerli olan Toptan Eflya Fiyat› Endeksi’nden
(“TEFE”) türetilen düzeltme katsay›s› kullan›larak yap›l›r.
31 Aral›k 2004 tarihine kadar haz›rlanan konsolide mali tablolar›n düzeltilmesinde kullan›lan endeksler ve düzeltme katsay›lar› afla¤›da gösterilmifltir:

Tarihler
31 Aral›k 2004
31 Aral›k 2003

Endeks
8.403,8
7.382,1

Düzeltme
katsay›s›
1,000
1,138

Üç y›ll›k kümüle
enflasyon
%69,7
%181,1

Y›ll›k
enflasyon
%13,8
%13,9

Yukar›da belirtilen düzeltme ifllemine ait ana hatlar ve enflasyon düzeltmesi uygulamas›n›n sona erdirilmesinin etkileri afla¤›da belirtilmifltir:
- Yüksek enflasyon döneminin sona ermesinden dolay› cari y›l mali tablolar› düzeltme ifllemine tabi tutulmamakta, önceki raporlama dönemlerine
ait tutarlar ise paran›n enflasyon düzeltmesi uygulamas›na göre bu dönemden önce raporlanan son bilanço tarihindeki (31 Aral›k 2004) sat›n alma
gücüne göre düzeltilerek ifade edilmektedir.
- Yüksek enflasyon dönemlerinde bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü ile ifade edilmemifl olan parasal olmayan varl›k ve yükümlülükler ile
özsermaye kalemleri, ilgili ayl›k düzeltme katsay›lar› kullan›larak düzeltilmifl olup; yüksek enflasyon döneminin sona ermesi ile birlikte enflasyon
düzeltmesi uygulamas›na göre raporlanan son bilanço tarihindeki sat›n alma gücü ile ifade edilen de¤erleri söz konusu varl›k, yükümlülük ve
özsermaye kalemlerinin 1 Ocak 2005 tarihindeki aç›l›fl de¤erleri olarak kabul edilmektedir.
2.3 Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›k mali tablolar›
Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren Ba¤l› Ortakl›klar›n mali tablolar›, faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan mevzuata göre haz›rlanm›fl olup, SPK
Muhasebe Standartlar›’na ve sunum biçimlerine uygunluk aç›s›ndan gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yap›larak düzenlenmifltir. Yabanc› ülkelerde
faaliyet gösteren Ba¤l› Ortakl›klar›n varl›k ve yükümlülükleri bilanço tarihindeki döviz kurundan Yeni Türk Liras›na çevrilmifltir. Gelir ve giderler
ortalama döviz kuru kullan›larak Yeni Türk Liras›na çevrilmifltir. Kapan›fl ve ortalama kur kullan›m› sonucu ortaya ç›kan kur farklar› özsermaye
içerisindeki yabanc› para çevrim farklar› kalemi alt›nda takip edilmektedir.
2.4 Konsolidasyon esaslar›
Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan önemli muhasebe politikalar› afla¤›da özetlenmifltir:
a) Konsolide mali tablolar, ana flirket olan E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi. ile Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›’n›n ve
‹fltirakleri’nin (topluca “Grup” olarak adland›r›lacakt›r) hesaplar›n› içermektedir. Konsolidasyon kapsam›na dahil edilen flirketlerin mali tablolar› Grup
taraf›ndan uygulanan muhasebe politikalar› ve sunum biçimleri gözetilerek SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanm›flt›r. ‹fltirakler’in,
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’›n ve Ba¤l› Ortakl›klar’›n faaliyet sonuçlar›, sat›n alma veya elden ç›karma ifllemlerine uygun olarak söz konusu
ifllemlerin geçerlilik tarihleri dikkate al›narak dahil edilmifl veya hariç b›rak›lm›fllard›r.

b) Ba¤l› Ortakl›klar, E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine veya Eczac›bafl› Ailesi’nin belirli üyelerine
ait olan ve E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin üzerinde oy kullanma yetkisine sahip oldu¤u (bundan ekonomik bir faydas› olmad›¤› halde)
hisseler neticesinde flirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakk›n›n %50’den fazlas›n› kullanma yetkisi kanal›yla mali ve iflletme politikalar›n› E‹S
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u flirketleri ifade eder. Etkin ortakl›k
oran›, E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin Ba¤l› Ortakl›klar’daki do¤rudan ve Ba¤l› Ortakl›klar› üzerinden dolayl› olarak sahip oldu¤u pay
oran›d›r. Konsolide mali tablolarda Eczac›bafl› Ailesi üyelerine ait hisseler ana ortakl›k d›fl› paylar olarak de¤erlendirilmifltir.
Afla¤›da 31 Aral›k tarihleri itibariyle Ana Ortakl›k, E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin, Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n ve Eczac›bafl› Ailesi üyelerinin oy
haklar› ve etkin ortakl›k oranlar› gösterilmifltir:

Ba¤l› Ortakl›klar
EÖS
ESÜ
E‹P
E‹T
Eczac›bafl› K›br›s
EHP
Giriflim
‹nflaat

Ana Ortakl›k’›n
ve Ba¤l›
Ortakl›klar›’n›n
oy haklar› (%)
2005
2004
99,80
99,80
100,00
100,00
99,94
99,94
94,90
94,90
100,00
100,00
100,00
100,00
48,13
48,13
99,49
99,49

Eczac›bafl› Ailesi
üyelerinin
oy haklar› (%)
2005
2004
0,02
0,02
8,00
8,00
0,02
0,02

Toplam
oy haklar› (%)
2005
2004
99,80
99,80
100,00
100,00
99,96
99,96
94,90
94,90
100,00
100,00
100,00
100,00
56,13
56,13
99,51
99,51

Etkin ortakl›k
oranlar› (%)
2005
2004
99,80
99,80
100,00
100,00
99,93
99,93
94,85
94,85
99,96
99,96
100,00
100,00
48,13
48,13
99,49
99,49

Ba¤l› Ortakl›klar’›n, bilançolar› ve gelir tablolar› tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmifl ve E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret
A.fi.’nin ve Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n sahip oldu¤u paylar›n kay›tl› ba¤l› ortakl›k de¤erleri ilgili özsermayeler ile karfl›l›kl› olarak netlefltirilmifltir. E‹S
Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi. ile Ba¤l› Ortakl›klar aras›ndaki grup içi ifllemler ve bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda silinmifltir. E‹S Eczac›bafl› ‹laç
Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin sahip oldu¤u hisselerin kay›tl› de¤erleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özsermaye ve gelir tablosu
hesaplar›ndan netlefltirilmifltir.
Ba¤l› Ortakl›klar, operasyonlar üzerindeki kontrolün Grup’a transfer oldu¤u tarihten itibaren konsolidasyon kapsam›na al›nm›fl ve kontrolün ortadan
kalkt›¤› tarih itibariyle de konsolidasyon kapsam› d›fl›nda tutulmufltur.
c) Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar, E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi. ve bir veya daha fazla müteflebbis ortak taraf›ndan müfltereken
yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleflme dahilinde oluflturulmufltur. E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi. bu
müflterek kontrolü, kendisinin do¤rudan ya da dolayl› olarak sahip oldu¤u hisselerden veya Eczac›bafl› Ailesi ve iliflkili taraflar›n sahip oldu¤u paylara
ait oy haklar›n› onlar ad›na kullanma (ekonomik bir yarar beklemeksizin) yetkisinden yararlanarak sa¤lamaktad›r. Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar
oransal konsolidasyon yöntemi kullan›lmak suretiyle konsolidasyon kapsam›na al›n›rlar. Oransal konsolidasyon yönteminde, Müflterek Yönetime Tabi
Ortakl›klar’a ait mali tablolarda yer alan varl›k, yükümlülük, özsermaye, gelir ve giderler Grup’un sahip oldu¤u ortakl›k oran› ile konsolidasyona tabi
tutulmaktad›r (Not 9.d).
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Afla¤›da 31 Aral›k tarihleri itibariyle Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar üzerinde, Ana Ortakl›k, E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin, Ba¤l›
Ortakl›klar›’n›n ve Eczac›bafl› Ailesi üyelerinin oy haklar› ve etkin ortakl›k oranlar› gösterilmifltir:

Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar
EBX (*)
ESK
EBC

Ana Ortakl›k’›n
ve Ba¤l›
Ortakl›klar›’n›n
oy haklar› (%)
2005
2004
50,00
50,00
47,00
47,00
50,00
50,00

Eczac›bafl› Ailesi
üyelerinin
oy haklar› (%)
2005
2004
-

Toplam
oy haklar› (%)
2005
2004
50,00
50,00
47,00
47,00
50,00
50,00

Etkin ortakl›k
oranlar› (%)
2005
2004
50,00
50,00
47,00
47,00
50,00
50,00

(*) Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin mali tablosunda konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar afla¤›daki gibidir:

RTS Renal Tedavi Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.fi. (“RTS Renal”)
Transmed Diyaliz ve T›bbi Hizmetler A.fi. (“Transmed”)
Renal Tedavi Sistemleri A.fi. (“Renal A.fi.”)
Özel Baflar T›p Teflhis ve Tedavi Klini¤i Hizmetleri A.fi. (“Özel Baflar”)
Almet Anonim fiirketi (“Almet”)
RTS Ankara Renal Tedavi Hizmetleri A.fi. (“RTS Ankara”)
RTS Gaziantep Renal Tedavi Hizmetleri A.fi. (“RTS Gaziantep”)
RTS Beyhekim Renal Tedavi Servisleri A.fi. (“RTS Beyhekim”)
Özel Güneydo¤u Diyaliz Merkezi Limited fiirketi (“Özel Güneydo¤u”)
RTS Antalya Renal Tedavi Hizmetleri A.fi. (“RTS Antalya”)
Onur Diyaliz Hizmetleri A.fi. (“Onur Diyaliz”)

EBX’in do¤rudan ve
dolayl› kontrolü (%)
2005
2004
60,00
60,00
90,00
85,00
79,40
79,40
59,98
59,98
70,00
70,00
51,00
51,00
100,00
100,00
75,00
75,00
85,00
85,00
90,00
90,00
80,00
-

RTS Renal ve Onur Diyaliz’in fiili faaliyet konusu diyaliz merkezleri sat›n almak ve iflletmektir. Di¤er ba¤l› ortakl›klar diyaliz hizmeti vermektedir.
Ayr›ca, Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin mali tablosunda Ren-T›p Özel Sa¤l›k Hizmetleri Ltd. fiti. (“Ren-T›p”) %20,00 ifltirak
oran›yla özkaynak yöntemiyle konsolide edilmektedir.
d) ‹fltiraklerdeki yat›r›mlar, özsermaye yöntemi ile muhasebelefltirilmifltir. ‹fltirakler, Grup’un genel olarak oy hakk›n›n %20 ile %50’sine; E‹S Eczac›bafl›
‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin ve Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n sahip olduklar› oy haklar› arac›l›¤›yla sahip oldu¤u ve Grup’un, flirket faaliyetleri üzerinde
kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip oldu¤u kurulufllard›r. Grup ile ifltirak aras›ndaki ifllemlerden do¤an
gerçekleflmemifl karlar, Grup’un ifltirakteki pay› ölçüsünde düzeltilmifl olup, gerçekleflmemifl zararlar da, ifllem transfer edilen varl›¤›n de¤er
düflüklü¤üne u¤rad›¤›n› göstermiyor ise, düzeltilmifltir. Grup ifltirak ile ilgili olarak söz konusu do¤rultuda bir yükümlülük alt›na girmemifl veya bir
taahhütte bulunmam›fl oldu¤u sürece ifltirakteki yat›r›m›n kay›tl› de¤erinin s›f›r olmas› veya E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin önemli
etkisinin sona ermesi halinde özsermaye yöntemine devam edilmez. Önemli etkinin sona erdi¤i tarihteki yat›r›m›n kay›tl› de¤eri, o tarihten sonra
maliyet olarak gösterilir.

Afla¤›da 31 Aral›k tarihleri itibariyle özsermaye yöntemi ile muhasebelefltirilen ‹fltirakler üzerinde, Ana ortakl›k, E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret
A.fi.’nin, Ba¤l› Ortakl›klar›’n›n ve Eczac›bafl› Ailesi üyelerinin oy haklar› ve etkin ortakl›k oranlar› gösterilmifltir:

‹fltirakler
EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi. (“EKOM”)
EB‹ Eczac›bafl› Bilgi ‹letim Sanayi ve Ticaret A.fi. (“EB‹”)

Ana ortakl›k
ve Ba¤l›
Ortakl›klar›’n›n
oy haklar› (%)
2005
2004
39,91
39,91
24,76
24,76

Eczac›bafl› Ailesi
üyelerinin
oy haklar› (%)
2005
2004
-

Toplam
oy haklar› (%)
2005
2004
39,91
39,91
24,76
24,76

Etkin ortakl›k
oranlar› (%)
2005
2004
39,84
39,84
23,80
23,80

e) Grup’un %20’nin alt›nda sermaye pay›na sahip oldu¤u veya %20’nin üzerinde sermaye pay›na sahip olmakla birlikte önemli bir etkiye sahip
olmad›¤› finansal varl›klar› “sat›lmaya haz›r finansal varl›klar” içerisinde muhasebelefltirilmifltir (Not 3.6 ve 16).
Ba¤l› Ortakl›klar’›n net varl›klar›nda ve faaliyet sonuçlar›nda ana ortakl›k d›fl› paya sahip hissedarlar›n paylar›, konsolide bilanço ve gelir tablosunda
“Ana ortakl›k d›fl› paylar” olarak gösterilmektedir. E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin hissedar› olan Eczac›bafl› Ailesi’nin baz› üyeleri ve bu
aile üyeleri taraf›ndan kontrol edilen flirketler bir k›s›m Ba¤l› Ortakl›klar’›n sermayesinde pay sahibidirler. Konsolide mali tablolarda bu aile
üyelerinin ve flirketlerin de paylar› “Ana ortakl›k d›fl› paylar” olarak belirtilmifl ve Grup’un net aktiflerine ve kar›na dahil edilmemifltir.
2.5 Karfl›laflt›rmal› bilgiler
Cari dönem konsolide mali tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lamas› aç›s›ndan karfl›laflt›rmal› bilgiler gerekli görüldü¤ünde yeniden
s›n›fland›r›lm›flt›r. Ayr›ca, Grup’un konsolide mali tablolar›ndaki karfl›laflt›rmal› bilgiler içerisinde Tebli¤’in Ondokuzuncu K›s›m, “Muhasebe
Politikalar›, Muhasebe Tahminlerinde De¤ifliklik ve Hatalar”a uygun olarak afla¤›da aç›klanan de¤ifliklikler yap›lm›flt›r:
Grup, 31 Aral›k 2004 itibariyle ilk defa konsolide etti¤i EHP’nin mali tablolar›nda yer alan 701.707 YTL tutar›ndaki ticari alacaklara, bu alacaklar›n
tahsil olas›l›¤›n›n düflük olmas› nedeniyle 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar› içerisinde karfl›l›k ay›rm›flt›r.
EKOM, 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar›nda sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n› makul de¤erleriyle göstermek yerine kay›tl› de¤erleri ile
göstermifltir. Söz konusu sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤erleriyle gösterilmelerinin etkisi 3.648.185 YTL olup 31 Aral›k 2004 tarihli mali
tablolar içerisinde düzeltilmifltir.
Grup, muhasebe politikas›nda çal›flanlar›n›n birikmifl izinleri için karfl›l›k ay›rmak yönünde bir de¤ifliklik yapm›flt›r. Söz konusu muhasebe politikas›
de¤iflikli¤inin etkisi önceki hesap dönemlerine olan etkisi de dikkate al›narak muhasebelefltirilmifltir. Bu nedenle 31 Aral›k 2004 mali tablolar›nda yer
alan geçmifl dönem karlar› söz konusu karfl›l›¤›n ertelenen vergi etkisi de dikkate al›narak 599.267 YTL tutar›nda azalt›lm›flt›r.
2.6 Netlefltirme
Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas›, söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net olarak de¤erlendirmeye niyet olmas› veya
varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin efl zamanl› oldu¤u durumlarda net olarak gösterilirler.
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NOT 3 - UYGULANAN DE⁄ERLEME ‹LKELER‹/MUHASEBE POL‹T‹KALARI
Gerekli oldu¤u yerlerde, Ba¤l› Ortakl›klar, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar ve ‹fltirakler için uygulanan muhasebe politikalar› Grup taraf›ndan
uygulanan politikalarla uyumlu olmas› amac›yla de¤ifltirilmifltir. Not 2’de aç›klanan konsolidasyon esaslar› d›fl›nda, 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren
hesap dönemine ait konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda izlenen önemli muhasebe politikalar› afla¤›da özetlenmifltir:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13

Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar ve flüpheli alacaklar karfl›l›¤›
Ertelenmifl finansman geliri/gideri
‹liflkili taraflar
Stoklar
Finansal varl›klar
fierefiye
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Maddi varl›klar ve ilgili amortisman
Maddi olmayan varl›klar ve itfa paylar›
Ertelenen vergiler
Finansal borçlar
Kiralamalar

3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26

K›dem tazminat› karfl›l›klar›
Dövizli ifllemler
Gelirin tan›nmas›
Sermaye ve temettüler
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri
Borçlanma maliyetleri
Karfl›l›klar
fiarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler
Devlet teflvikleri
Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi
Bölümlere göre raporlama
Hisse bafl›na kazanç
Yönetim tahminleri

3.1 Haz›r de¤erler
Haz›r de¤erler, nakit, banka mevduatlar› ve tutar› belirli nakde kolayca çevrilebilen k›sa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve de¤erindeki de¤iflim riski
önemsiz olan vadesi 3 ay veya daha k›sa olan yat›r›mlar› içermektedir (Not 4).
3.2 Ticari alacaklar ve flüpheli alacaklar karfl›l›¤›
Grup taraf›ndan müflteriye do¤rudan mal ve hizmet sa¤lanmas› sonucunda oluflan ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl
maliyeti üzerinden de¤erlendirilmifltir. Belirtilmifl bir faiz oran› bulunmayan k›sa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olmas›
durumunda fatura tutar›ndan de¤erlendirilmifltir (Not 7).
Grup’un, ödenmesi gereken mebla¤lar› tahsil edemeyecek oldu¤unu gösteren bir durumun söz konusu olmas› halinde ticari alacaklar için alacak risk
karfl›l›¤› oluflturulur. Söz konusu bu karfl›l›¤›n tutar›, alaca¤›n kay›tl› de¤eri ile tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili mümkün tutar,
teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek mebla¤lar da dahil olmak üzere tüm nakit ak›fllar›n›n, oluflan ticari alaca¤›n etkin faiz oran› esas
al›narak iskonto edilen de¤eridir.
fiüpheli alacak tutar›na karfl›l›k ayr›lmas›n› takiben, flüpheli alacak tutar›n›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen
tutar ayr›lan flüpheli alacak karfl›l›¤›ndan düflülerek di¤er gelirlere kaydedilir.
3.3 Ertelenmifl finansman geliri/gideri
Ertelenmifl finansman geliri/ gideri vadeli sat›fllar ve al›mlar›n üzerinde bulunan finansal gelirleri ve giderleri temsil eder. Bu gelirler ve giderler,
kredili sat›fl ve al›mlar›n süresi boyunca, etkin faiz oran› yöntemi ile hesaplan›r ve finansman gelirleri ve giderleri kalemi alt›nda gösterilir (Not 39).
3.4 ‹liflkili taraflar
Bu konsolide mali tablolar›n amac› do¤rultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve kendileri taraf›ndan
kontrol edilen veya kendilerine ba¤l› flirketler ile birlikte, müflterek yönetime tabi ortakl›klar ve ifltirakler, iliflkili taraflar olarak kabul ve ifade
edilmifllerdir (Not 9).

3.5 Stoklar
Stoklar, maliyet bedeli veya net gerçekleflebilir de¤erin düflük olan› ile de¤erlenir. Stoklar›n maliyeti tüm sat›n alma maliyetlerini, dönüfltürme
maliyetlerini ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er maliyetleri içerir. Stoklar›n birim maliyeti, hareketli
a¤›rl›kl› ortalama ve a¤›rl›kl› ortalama metodlar› ile belirlenir. Net gerçekleflebilir de¤er, iflin normal ak›fl› içinde tahmini sat›fl fiyat›ndan tahmini
tamamlama maliyeti ve sat›fl› gerçeklefltirmek için gerekli tahmini sat›fl maliyeti toplam›n›n indirilmesiyle elde edilen tutard›r (Not 12).
‹stanbul Kanyon Projesi kapsam›nda infla edilen konutlar›n maliyet bedelleri, bilanço tarihine kadar müteahhit flirketler taraf›ndan konut ve iflyeri
inflaatlar›n› içeren projenin tamamlanm›fl k›sm› için Grup'a fatura edilen hakedifl bedellerinin, konutlara ait alan›n toplam proje alan›na oran› ile
çarp›lmas›yla hesaplanan hakedifl bedelleri ve ayr›ca yine konutlar için yap›lan belirli harcamalar› içermektedir.
3.6 Finansal varl›klar
Grup, UMS 39 “Finansal Araçlar”a uygun olarak finansal varl›klar›n› “sat›lmaya haz›r finansal varl›klar” kategorisinde s›n›fland›rm›flt›r. Sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar, likidite ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik olarak veya faiz oranlar›ndaki de¤iflimler nedeniyle sat›labilecek olan ve belirli bir süre
gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlard›r. Bu finansal varl›klar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha k›sa bir süre için finansal
arac› elde tutma niyeti olmad›kça veya iflletme sermayesinin artt›r›lmas› amac›yla sat›fl›na ihtiyaç duyulmayacaksa duran varl›klar olarak gösterilir,
aksi halde dönen varl›klar olarak s›n›fland›r›l›r. Grup yönetimi, bu finansal araçlar›n s›n›fland›rmas›n› sat›n al›nd›klar› tarihte uygun bir flekilde
yapmakta olup, düzenli olarak bu s›n›fland›rmay› gözden geçirmektedir (Not 16).
Tüm finansal varl›klar, ilk olarak varl›¤›n makul de¤eri olan ve finansal varl›kla ilgili sat›n alma masraflar› da dahil olmak üzere maliyet bedelleri
üzerinden gösterilmektedir. Mali tablolara yans›t›lmas›ndan sonra “sat›lmaya haz›r finansal varl›klar” olarak s›n›fland›r›lan finansal varl›klar, makul
de¤erlerinin güvenilir bir flekilde hesaplanmas› mümkün oldu¤u sürece makul de¤erleri üzerinden de¤erlendirilmifltir. Sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar›n makul de¤erlerindeki de¤iflikliklerden kaynaklanan gerçekleflmemifl kar ve zararlar konsolide gelir tablosuyla iliflkilendirilmeden do¤rudan
özsermaye içinde muhasebelefltirilir.
Halka aç›k flirketlerin hisselerine sahip olunmas›ndan kaynaklanan finansal varl›klar›n makul de¤eri borsa rayici üzerinden hesaplan›r. E¤er finansal
varl›k aktif bir piyasada ifllem görmüyorsa, Grup de¤erleme teknikleri kullanarak bir makul de¤er belirler. Bu de¤erleme teknikleri, piyasa koflullar›na
uygun güncel ifllemleri veya esasen benzer di¤er yat›r›m araçlar›n› baz almay› ve yat›r›m yap›lan flirkete özgü flartlar› dikkate alarak iskonto edilmifl
nakit ak›m analizlerini içerir.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤er tespiti Euro tutarlar üzerinden yap›lm›fl olup, makul de¤er döviz kuru riskine aç›kt›r.
Grup her bilanço tarihinde bir ya da bir grup finansal varl›¤›nda de¤er düflüklü¤ü oldu¤una dair objektif bir kan›t›n olup olmad›¤›n› de¤erlendirir.
Finansal araçlar›n sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lmas› durumunda, makul de¤erin elde etme maliyetinin alt›na önemli derecede düflmesi veya
makul de¤erin uzun süreli bir düflüfl e¤iliminde bulunmas›, menkul k›ymetlerin de¤er düflüklü¤üne maruz kal›p kalmad›¤›n› de¤erlendirmede
dikkate al›n›r. E¤er sat›lmaya haz›r finansal varl›klar için bu tür bir kan›t mevcutsa, kümüle net zarar - elde etme maliyeti (anapara geri ödemeleri
ve itfa sonras› net de¤er) ile cari makul de¤er (hisse senetleri için) aras›ndaki farktan bu finansal varl›¤a iliflkin daha önce kar veya zarar olarak mali
tablolara al›nan de¤er düflüklü¤ü zararlar›n›n düflülmesi suretiyle bulunur, dolay›s›yla özsermayeden ç›kart›l›r ve dönemin gelir tablosuna yans›t›l›r.
Sat›lmaya haz›r olarak s›n›fland›r›lan bir finansal araca iliflkin kar veya zarar içerisinde mali tablolara al›nan de¤er düflüklü¤ü zararlar› gelir tablosu
yoluyla iptal edilemez.
Grup’un %20’nin alt›nda sermaye pay›na sahip oldu¤u ve üzerinde önemli bir etkinli¤e sahip olmad›¤› finansal varl›klar›n borsaya kay›tl› herhangi
bir makul de¤erinin olmad›¤›, makul de¤erin hesaplanmas›nda kullan›lan di¤er yöntemlerin tatbik edilebilir olmamas› nedeniyle makul bir de¤er
tahmininin yap›lamad›¤› ve makul de¤erin güvenilir bir flekilde ölçülemedi¤i durumlarda finansal varl›¤›n kay›tl› de¤eri, elde etme maliyeti
tutar›ndan flayet mevcutsa de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n ç›kar›lmas› suretiyle de¤erlenmifltir.
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3.7 fierefiye
Konsolide mali tablolarda, iktisap edilen flirketin net varl›klar›n›n makul de¤erindeki Grup’un pay› ile sat›n alma fiyat› aras›ndaki fark› gösteren
flerefiye ve negatif flerefiye, 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleflen sat›n almalara iliflkin ise aktiflefltirilmifl ve do¤rusal amortisman yöntemi
kullan›larak faydal› ömrü üzerinden 31 Aral›k 2004 tarihine kadar itfa edilmifltir. Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (“UFRS”) 3 - “‹flletme
Birleflmeleri” çerçevesinde 31 Mart 2004 tarihinden sonra gerçekleflen sat›n almalardan kaynaklanan flerefiye için amortisman muhasebesi
uygulanmamakta, hesaplanan flerefiye gözden geçirilerek varsa de¤er düflüklü¤ü ayr›lmaktad›r. Yine ayn› tarihten sonra gerçekleflen sat›n almalara
iliflkin negatif flerefiye söz konusu ise bu tutar olufltu¤u dönemde gelir olarak kaydedilmektedir. UFRS 3 çerçevesinde, E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve
Ticaret A.fi., 1 Ocak 2005’te bafllamak üzere, 31 Mart 2004 tarihinden önce gerçekleflmifl ifllemlerden do¤an flerefiye tutar›n› itfa etmeyi durdurmufltur
ve bu flerefiye tutar›na iliflkin herhangi bir de¤er düflüklü¤ü olup olmad›¤›na yönelik olarak de¤erlendirme yapmaktad›r (Not 17).
3.8 Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullan›lmak veya idari maksatlarla veya ifllerin normal seyri esnas›nda sat›lmak yerine, kira elde etmek veya de¤er
kazanmas› amac›yla veya her ikisi için tutulan araziler ve binalar yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olarak s›n›fland›r›l›r. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller
elde etme maliyetinden birikmifl amortisman›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller (araziler hariç) do¤rusal
amortisman metoduyla amortismana tabi tutulmufltur. Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin amortisman dönemleri, tahmin edilen faydal› ömürleri esas
al›narak 5 ile 50 y›l aras›nda de¤iflmektedir (Not 18).
Yat›r›m amaçl› gayrimenkuller olas› bir de¤er düflüklü¤ünün tespiti amac›yla incelenir ve bu inceleme sonunda yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin
kay›tl› de¤eri, geri kazan›labilir de¤erinden fazla ise, karfl›l›k ayr›lmak suretiyle kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir de¤erine indirilir. Geri kazan›labilir
de¤er, ilgili yat›r›m amaçl› gayrimenkulün mevcut kullan›m›ndan gelecek net nakit ak›mlar› ile net sat›fl fiyat›ndan yüksek olan› olarak kabul edilir.
3.9 Maddi varl›klar ve ilgili amortisman
Maddi varl›klar›n 31 Aral›k 2004 tarihine kadar iktisap edilenleri enflasyona göre düzeltilmifl elde etme maliyetinden, 2005 y›l› içerisinde iktisap
edilenleri ise elde etme maliyetinden birikmifl amortisman›n düflülmesi suretiyle gösterilmektedir. Amortisman, maddi varl›klar›n tahmin edilen
faydal› ömürleri baz al›narak do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak ayr›lmaktad›r (Not 19).
Maddi varl›klar›n tahmin edilen faydal› ömürleri afla¤›da belirtilmifltir:
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›tlar
Döfleme ve demirbafllar
Kiralanan maddi varl›klar› gelifltirme maliyetleri
Di¤er maddi varl›klar

4-50 y›l
25-50 y›l
2-20 y›l
4-5 y›l
4-20 y›l
4-10 y›l
2-20 y›l

Arazi ve arsalar için s›n›rs›z ömürleri olmas› sebebiyle amortisman ayr›lmamaktad›r.
Maddi varl›klar›n elden ç›kart›lmas› sonucu oluflan kar veya zarar, kay›tl› de¤er ile tahsil olunan tutarlar›n karfl›laflt›r›lmas› ile belirlenir ve cari
dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar›na yans›t›l›r.
Kay›tl› de¤erin ilgili maddi varl›¤›n geri kazan›labilir de¤erinin üzerinde olmas› durumunda söz konusu varl›¤›n kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir
de¤erine indirilmekte ve ayr›lan de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› gider hesaplar› ile iliflkilendirilmektedir.

Maddi varl›¤a yap›lan normal bak›m ve onar›m harcamalar› gider olarak muhasebelefltirilmektedir. Maddi varl›¤›n kapasitesini geniflleterek
kendisinden gelecekte elde edilen fayday› art›ran nitelikteki yat›r›m harcamalar›, maddi varl›¤›n maliyetine eklenmektedir.
3.10 Maddi olmayan varl›klar ve itfa paylar›
Maddi olmayan varl›klar, imtiyaz haklar›n›, iktisap edilmifl bilgi sistemlerini, bilgisayar yaz›l›mlar›n›, aktiflefltirilen gelifltirme maliyetlerini ve di¤er
tan›mlanabilir haklar› içerir. Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonraki 20 y›l› geçmeyen bir süre için tahmini
faydal› ömürleri üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. Varl›¤›n kay›tl› de¤erinin geri kazan›labilir de¤erini aflmas›
halinde de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›l›r (Not 20).
3.11 Ertelenen vergiler
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan kay›tl› de¤erleri ile vergi de¤erleri aras›ndaki
geçici farklar üzerinden hesaplan›r. Ertelenen vergi hesaplamas›nda yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan
vergi oranlar› kullan›l›r.
Önemli geçici farklar, mahsup edilebilecek geçmifl dönem mali zararlar›ndan, kullan›lmayan yat›r›m indirimlerinden, k›dem tazminat›
yükümlülü¤ünden, maddi ve maddi olmayan varl›klar, yat›r›m amaçl› gayrimenkuller ve stoklar›n kay›tl› de¤erleri ile vergi matrahlar› aras›ndaki
farklardan tahakkuk etmemifl vadeli sat›fl ve al›fl finansman gelir ve gider karfl›l›klar›ndan do¤maktad›r.
Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluflan ertelenen vergi
varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r (Not 14).
Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak flart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak
uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumunda ertelenen vergi varl›klar› ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup
edilir.
3.12 Finansal borçlar
Finansal borçlar, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan finansal borç tutar›ndan ifllem giderleri ç›kar›ld›ktan sonraki de¤erleriyle kaydedilir. Finansal borçlar,
müteakip tarihlerde, etkin faiz yöntemiyle hesaplanm›fl iskonto edilmifl de¤erleri ile mali tablolarda takip edilirler. Al›nan finansal borç tutar› (ifllem
giderleri hariç) ile geri ödeme de¤eri aras›ndaki fark, gelir tablosunda finansal borç dönemi boyunca muhasebelefltirilir (Not 6).
3.13 Kiralamalar
Finansal kiralama
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varl›k, varl›¤›n kiralama döneminin bafl›ndaki vergi avantaj› veya teflvikleri düflüldükten sonraki makul
de¤erinden veya asgari kira ödemelerinin kiralama tarihindeki indirgenmifl de¤erinden düflük olan› kullan›larak aktiflefltirilir. Anapara kira ödemeleri
yükümlülük olarak gösterilir ve ödendikçe azalt›l›r. Faiz ödemeleri ise, finansal kiralama dönemi boyunca konsolide gelir tablosunda giderlefltirilir.
Finansal kiralama sözleflmesi ile elde edilen maddi duran varl›klar, varl›¤›n faydal› ömrü boyunca amortismana tabi tutulur (Not 8 ve 19).
Faaliyet kiralamas›
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir k›sm›n›n kiralayana ait oldu¤u kiralama ifllemi, faaliyet kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r. Faaliyet
kiralamalar› için yap›lan ödemeler (kiralayandan al›nan teflvikler düflüldükten sonra), kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile gelir tablosuna gider
olarak kaydedilir (Not 8).
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3.14 K›dem tazminat› karfl›l›klar›
K›dem tazminat› karfl›l›klar›, Grup’un kanuni bir zorunlulu¤u olarak Türk ‹fl Kanunu’nun gerektirdi¤i flekilde hesaplanmakta ve Grup çal›flanlar›n›n en
az bir y›ll›k hizmeti tamamlayarak emekliye ayr›lmalar›, ifl iliflkilerinin kesilmesi, askerlik hizmeti için ça¤r›lmalar› veya vefatlar› durumunda hak
kazanacaklar› k›dem tazminat› tutar›n›n bugünkü tahmini de¤erini yans›tmaktad›r (Not 23).
3.15 Dövizli ifllemler
Y›l içindeki dövizli ifllemler, ifllem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal› parasal varl›k ve yükümlülükler, dönem
sonunda geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Dövize dayal› parasal varl›k ve yükümlülüklerin çevriminden do¤an kur fark› gelir ve
giderleri, gelir tablosuna yans›t›lm›flt›r (Not 29).
3.16 Gelirin tan›nmas›
Gelirler, teslimat›n gerçekleflmesi, gelir tutar›n›n güvenilir flekilde belirlenebilmesi ve ifllemle ilgili ekonomik faydalar›n Grup’a akmas›n›n muhtemel
olmas› üzerine al›nan veya al›nmas› beklenen bedelin rayiç de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na göre kay›tlara al›n›r. Net sat›fllar, mal sat›fllar›ndan
iade, indirim ve komisyonlar›n düflülmesi suretiyle gösterilmifltir. Sat›fl ifllemi bir finansman ifllemini içeriyorsa, sat›fl bedelinin makul de¤eri,
alacaklara iliflkin sat›fl› izleyen dönemde elde edilecek tutarlar›n etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmesiyle hesaplan›r. Sat›fl bedelinin
nominal de¤eri ile makul de¤eri aras›ndaki fark, finansman geliri olarak ilgili dönemde kaydedilir (Not 39).
Grup taraf›ndan elde edilen kira ve royalty gelirleri tahakkuk esas›na göre muhasebelefltirilmektedir. Faiz gelirlerinin muhasebelefltirilmesinde ise
etkin faiz yöntemi kullan›lmaktad›r. Temettü gelirleri temettüyü tahsil etme hakk›n›n ortaya ç›kt›¤› tarihte kay›tlara al›nmaktad›r.
3.17 Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde, birikmifl karlar hesab›ndan indirilerek
kaydedilir.
3.18 Araflt›rma ve gelifltirme giderleri
Yeni ürünlerin gelifltirilmesi veya gelifltirilen ürünlerin testi ve dizayn› ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve teknolojik bak›mdan baflar›l› bir
flekilde uygulanabilir olmas› ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi halinde maddi olmayan varl›k olarak de¤erlendirilirler. Di¤er
araflt›rma ve gelifltirme giderleri gerçekleflti¤inde gider olarak kaydedilir. Önceki dönemde gider kaydedilen araflt›rma ve gelifltirme giderleri sonraki
dönemde aktiflefltirilemez. Aktiflefltirilen araflt›rma ve gelifltirme giderleri, ürünün ticari üretiminin bafllamas› ile 10 ile 20 y›l aras›nda de¤iflen süreler
içinde do¤rusal amortisman yöntemi uygulanarak itfa edilir (Not 20).
3.19 Borçlanma maliyetleri
Borçlanma maliyetleri, katlan›lan dönem içerisinde gider olarak mali tablolara al›n›r. Finansal borçlar›n kaydedilmesinden sonraki dönemlerde,
finansal borçlar iç verim oran› ile iskonto edilmifl de¤er dikkate al›narak mali tablolarda gösterilirken; borçlanma ile sa¤lanan nakit girifli (ifllem
giderleri hariç) ve geri ödeme de¤eri aras›ndaki fark, gelir tablosunda borçlanma süresince giderlefltirilir (Not 39).
3.20 Karfl›l›klar
Karfl›l›klar, Grup’un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiflten kaynaklanan yasal veya yap›sal bir yükümlülü¤ün bulunmas›, yükümlülü¤ü
yerine getirmek için ekonomik fayda sa¤layan kaynaklar›n ç›k›fl›n›n gerçekleflme olas›l›¤›n›n olmas› ve yükümlülük tutar› konusunda güvenilir bir
tahminin yap›labilmesi durumunda yükümlülü¤ün bilanço tarihindeki de¤eri dikkate al›narak oluflturulur.
3.21 fiarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler
Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla olay›n gerçekleflip
gerçekleflmemesine ba¤l› olarak ortaya ç›kmas› muhtemel varl›klar ve yükümlülükler mali tablolara al›nmamakta ve flarta ba¤l› varl›k ve
yükümlülükler olarak de¤erlendirilmektedir (Not 31).

3.22 Devlet teflvikleri
Yat›r›m teflviklerinden Grup’un teflvik talepleri ilgili yetkili makamlar taraf›ndan onayland›¤› zaman yararlan›labilmektedir (Not 30).
3.23 Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi
Grup faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasas› fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki de¤iflimlerin etkileri dahil çeflitli finansal
risklere maruz kalmaktad›r. Grup’un toptan risk yönetim program›, mali piyasalar›n öngörülemezli¤ine odaklanmakta olup, Grup’un mali
performans› üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamaktad›r.
Risk yönetimi, Ba¤l› Ortakl›klar’›n, Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’›n ve ‹fltirakler'in Yönetim Kurullar› taraf›ndan onaylanm›fl politikalar
çerçevesinde yürütülmektedir.
Faiz oran› riski
Grup, faiz haddi bulunduran varl›k ve yükümlülüklerin tabi oldu¤u faiz oranlar›n›n de¤ifliminin etkisinden do¤an faiz oran› riskine aç›kt›r. Grup bu
riski, faiz oran›na duyarl› olan varl›k ve yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluflan do¤al tedbirlerle yönetmektedir.
Fonlama riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilmesi, kaliteli finansal kurulufllardan yeterli finansman olanaklar› sa¤lanarak
yönetilmektedir.
Kredi riski
Finansal varl›klar›n mülkiyeti, karfl› taraf›n, sözleflmelerin flartlar›n› yerine getirmemesi riskini tafl›r. Bu riskler, kredi de¤erlendirmeleri ve tek bir karfl›
taraftan toplam riskin s›n›rland›r›lmas› ile kontrol edilir. Kredi riski, müflteri taban›n› oluflturan kurulufl say›s›n›n çoklu¤u ve bunlar›n farkl› ifl
alanlar›na yayg›nl›¤› dolay›s›yla da¤›t›lmaktad›r.
Döviz kuru riski
Grup, döviz cinsinden borç ve alacak bakiyelerinin yerel para birimine çevrilmesinden dolay› kur de¤ifliklerinden do¤an döviz kuru riskine aç›kt›r. Bu
riskler, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve s›n›rland›r›lmaktad›r (Not 29).
Finansal araçlar›n makul de¤eri
Makul de¤er, bir finansal arac›n zorunlu bir sat›fl veya tasfiye ifllemi d›fl›nda gönüllü taraflar aras›ndaki bir cari ifllemde, el de¤ifltirebilece¤i tutar olup,
e¤er varsa oluflan bir piyasa fiyat› ile en iyi flekilde belirlenir.
Finansal araçlar›n tahmini makul de¤erleri, Grup taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme yöntemleri kullan›larak belirlenmifltir. Ancak,
makul de¤er tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmas›nda takdir kullan›l›r. Sonuç olarak, burada sunulan tahminler, Grup’un cari bir piyasa
iflleminde elde edebilece¤i de¤erlerin göstergesi olmayabilir.
Afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar, makul de¤eri belirlenebilen finansal araçlar›n makul de¤erlerinin tahmininde kullan›lm›flt›r:
Parasal varl›klar
Dönem sonu kurlar›yla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.
Nakit ve vadesiz mevduatlara iliflkin bankalardan alacaklar dahil, maliyet bedeli ile gösterilen baz› finansal varl›klar›n makul de¤erlerinin, k›sa vadeli
olmalar› ve alacak kay›plar›n›n ihmal edilebilir olmas› dolay›s›yla kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.
Ticari alacaklar›n ve ilgili flüpheli alacak karfl›l›klar›n›n kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerini yans›tt›¤› tahmin edilmektedir.
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Parasal borçlar
Finansal borçlar ile di¤er parasal borçlar›n makul de¤erlerinin, k›sa vadeli olmalar›ndan dolay› kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.
Döviz cinsinden olan uzun vadeli finansal borçlar dönem sonu kurlar›ndan çevrilir ve bundan dolay› makul de¤erlerinin kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤›
kabul edilmektedir. K›dem tazminat› yükümlülüklerinin ise indirgenmifl de¤erleri muhasebelefltirilmektedir.
Ticari borçlar, makul de¤erleri üzerinden gösterilmifltir.
3.24 Bölümlere göre raporlama
Endüstriyel bölüm
Belirli bir mal veya hizmeti ya da birbiriyle iliflkili mal veya hizmet grubunu sa¤lama veya risk ve getiri aç›s›ndan iflletmenin di¤er bölümlerinden
farkl› özellikler tafl›ma anlam›nda, iflletmenin farkl› özelliklere sahip bölümleridir (Not 33).
Co¤rafi bölüm
Belirli bir ekonomik çevre içerisindeki belirli bir mal veya hizmeti sa¤lama veya risk ve getiri aç›s›ndan di¤er ekonomik çevreler içerisinde iflleyen
iflletmenin di¤er bölümlerinden farkl› özelliklere sahip bölümleridir.
3.25 Hisse bafl›na kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse bafl›na kazanç, net dönem kar›n›n, dönem boyunca dolafl›mda olan hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama
say›s›na bölünmesi ile bulunmufltur.
Türkiye’de flirketler, sermayelerini, hissedarlar›na geçmifl y›l karlar›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse” yolu ile artt›rabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz
hisse” da¤›t›mlar›, hisse bafl›na kazanç hesaplamalar›nda, ihraç edilmifl hisse gibi de¤erlendirilir. Ancak karfl›laflt›r›labilirli¤in sa¤lanmas› amac›yla ve
ekonomik gerçekli¤ine ba¤l› olarak, hisse bafl›na kazanç hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama hisse say›s› belirlenirken, söz konusu hisse
senedi da¤›t›mlar›n›n etkisi geçmifl dönemler için de dikkate al›nmaktad›r (Not 42).
3.26 Yönetim tahminleri
Konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varl›klar ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, flarta ba¤l› varl›klar›n ve
yükümlülüklerin aç›klamas›n› ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlar›n
kullan›lmas›n› gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsay›mlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve ifllemlere iliflkin en iyi bilgilerine dayanmas›na
ra¤men, fiili sonuçlar varsay›mlardan farkl›l›k gösterebilir.
NOT 4 - HAZIR DE⁄ERLER

Kasa
Bankalar
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Di¤er likit varl›klar

2005
49.490

2004
46.737

6.565.833
12.200.405
350
18.816.078

3.579.161
25.289.897
4.743
28.920.538

Vadeli mevduatlar›n tümü üç aydan k›sa vadeli olup, Yeni Türk Liras› vadeli mevduatlara uygulanan y›ll›k faiz oranlar› %10 ile %19 aras›nda
de¤iflirken (31 Aral›k 2004: %15-%23), yabanc› para vadeli mevduatlar için bu oranlar %2 ile %6 aras›ndad›r (31 Aral›k 2004: %1-%5).

31 Aral›k tarihleri itibariyle konsolide nakit ak›m tablosuna esas teflkil eden haz›r de¤erler afla¤›da gösterilmifltir:
2005
18.816.078
(11.750)
18.804.328

Haz›r de¤erler
Faiz tahakkuklar› (-)

2004
28.920.538
(25.370)
28.895.168

NOT 5 - MENKUL KIYMETLER
Yoktur (31 Aral›k 2004).
NOT 6 - F‹NANSAL BORÇLAR
2005
Y›ll›k Efektif
Orijinal
Faiz Oran› (%) Yabanc› Para

YTL

Y›ll›k Efektif
Faiz Oran› (%)

2004
Orijinal
Yabanc› Para

YTL

K›sa vadeli finansal borçlar:
Türk Liras› banka kredileri
Yabanc› para banka kredileri (ABD$)
Yabanc› para banka kredileri (EURO)

13-16
Libor+0,44-0,94
Euribor+0,94-1,05

8.372.223
3.490.564

38.884.263
11.233.848
5.541.270
55.659.381

20
Libor+1,45-1,50
Euribor+1,45-1,75

10.629.138
6.574.041

16.941.136
14.265.366
12.009.458
43.215.960

Uzun vadeli finansal borçlar›n
k›sa vadeli k›sm›:
Yabanc› para banka kredileri (ABD$)

-

150.503

201.945
201.945
55.861.326

-

70.826

95.055
95.055
43.311.015

Euribor+1,45

311.820
2.000.000

418.400
3.175.000
3.593.400

Libor+0,45-0,50
-

2.924.808
-

3.925.386
3.925.386

Toplam k›sa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli finansal borçlar:
Yabanc› para banka kredileri (ABD$)
Yabanc› para banka kredileri (EURO)
Toplam uzun vadeli finansal borçlar

31 Aral›k tarihleri itibariyle uzun vadeli banka kredilerinin geri ödeme plan› afla¤›da belirtilmifltir:
Y›l
2006
2007
2008
2009

2005
3.380.573
205.573
7.254
3.593.400

2004
3.545.164
190.111
190.111
3.925.386
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NOT 7 - T‹CAR‹ ALACAK VE BORÇLAR

K›sa vadeli ticari alacaklar:
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Ertelenmifl finansman gelirleri (-)
fiüpheli ticari alacaklar karfl›l›¤› (-)
K›sa vadeli ticari alacaklar, net

2005

2004

96.756.541
116.690.263
213.446.804
(4.166.217)
(2.920.286)
206.360.301

153.335.135
91.548.694
244.883.829
(4.718.902)
(1.789.418)
238.375.509

fiüpheli alacaklara ayr›lan karfl›l›klar›n dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:
2005
1.789.418
1.718.714
(587.846)
2.920.286

1 Ocak itibariyle
Dönem içinde ayr›lan karfl›l›klar (Not 37)
Tenzil: tahsilatlar (Not 38)
31 Aral›k itibariyle

Uzun vadeli ticari alacaklar:
Verilen depozito ve teminatlar
Ticari alacaklar
Uzun vadeli ticari alacaklar, net
K›sa vadeli ticari borçlar:
Ticari borçlar
Di¤er ticari borçlar
Ertelenmifl finansman giderleri (-)
K›sa vadeli ticari borçlar, net
Uzun vadeli ticari borçlar:
Di¤er ticari borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar, net

2005

2004

12.898
247
13.145

8.574
247
8.821

56.864.590
1.330.425
58.195.015
(458.767)
57.736.248

83.125.673
4.232.516
87.358.189
(664.642)
86.693.547

400.964
400.964

21.504
21.504

NOT 8 - F‹NANSAL K‹RALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
a) Finansal kiralama
(i) Finansal kiralama alacaklar›:
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
(ii) Finansal kiralama borçlar›:

K›sa vadeli finansal kiralama borçlar›
Uzun vadeli finansal kiralama borçlar›

2005
62
288
350

2004
2.017
134
2.151

b) Faaliyet kiralamas›
(i) Faaliyet kiralamas› alacaklar›:
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
(ii) Faaliyet kiralamas› borçlar›:
Grup, E‹P sat›fl ekibinin kullan›m› için 572 adet arac› faaliyet kiralamas› yöntemi ile kiralam›flt›r.
Grup’un faaliyet kiralamas› anlaflmalar› nedeniyle bilanço tarihinden sonraki minimum faaliyet kiralamas› borçlar› afla¤›daki gibidir:

1 y›ldan az
1-5 y›l aras›

2005
3.583.838
7.324.525
10.908.363

2004
1.675.678
4.438.555
6.114.233

Faaliyet kiralamas› yoluyla edinilen araçlar için gerçekleflen giderler afla¤›daki gibidir:

Kira gideri
Bak›m ve onar›m gideri

2005
2.048.027
1.284.954
3.332.981
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NOT 9 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARLA ‹LG‹L‹ ‹fiLEMLER VE BAK‹YELER
a) 31 Aral›k tarihleri itibariyle iliflkili taraflar›n bakiyeleri:

‹liflkili taraflardan alacaklar:
Ortaklardan alacaklar:
Eczac›bafl› Holding A.fi.

Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’dan alacaklar:
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Eczac›bafl›-Beiersdorf Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Eczac›bafl›-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.fi.

‹fltiraklerden alacaklar:
EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.
Ren-T›p Özel Sa¤l›k Hizmetleri Ltd. fiti.

Di¤er iliflkili taraflardan alacaklar:
Eczac›bafl› Sa¤l›k Hizmetleri A.fi.
Di¤er
Toplam iliflkili taraflardan alacaklar
Ertelenmifl finansman gelirleri (-)
fiüpheli alacak karfl›l›¤› (-)
‹liflkili taraflardan alacaklar, net

2005

2004

2.109.291
2.109.291

1.249.064
1.249.064

2.780.178
178.241
20.154
2.978.573

5.213.740
32.876
5.246.616

14.712.264
83.428
14.795.692

13.257.241
56.988
13.314.229

28.391
23.713
52.104
19.935.660
(57.756)
(1.825.931)
18.051.973

129.057
52.235
181.292
19.991.201
(38.136)
(2.091.216)
17.861.849

EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi. arac›l›¤› ile 31 Aral›k 2004 tarihine kadar yap›lan d›fl sat›mdan do¤an 1.220.456 YTL (31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle 31
Aral›k 2003 tarihine kadar yap›lan d›fl sat›mdan do¤an: 1.545.738 YTL) tutar›ndaki alaca¤›n tamam› için ve 31 Aral›k 2004’ten bilanço tarihine kadar
olan dönem içinde yap›lan 12.109.515 YTL (31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren y›l içinde: 10.909.557 YTL) tutar›ndaki d›fl sat›mdan do¤an alaca¤›n ise
%5'i oran›nda 605.475 YTL tutar›nda (31 Aral›k 2004: 545.478 YTL) karfl›l›k ayr›lm›flt›r.
fiüpheli alacaklara ayr›lan karfl›l›klar›n dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:

1 Ocak itibariyle
Dönem içinde ayr›lan karfl›l›klar (Not 37)
Tenzil: tahsilatlar (Not 38)
31 Aral›k itibariyle

2005
2.091.216
1.393.005
(1.658.290)
1.825.931

‹liflkili taraflara borçlar:
Ortaklara borçlar:
Eczac›bafl› Holding A.fi. (*)
Eczac›bafl› Yat›r›m Holding Ortakl›¤› A.fi.

Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’a borçlar:
Eczac›bafl›-Beiersdorf Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Eczac›bafl›-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.fi.
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

‹fltiraklere borçlar:
EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi. (**)
EB‹ Eczac›bafl› Bilgi ‹letim Sanayi ve Ticaret A.fi.

Di¤er iliflkili taraflara borçlar:
‹pek Ka¤›t Sanayi ve Ticaret A.fi.
ES‹ Eczac›bafl› Sigorta Acenteli¤i A.fi.
Di¤er
Toplam iliflkili taraflara borçlar
Ertelenmifl finansman giderleri (-)
‹liflkili taraflara borçlar, net

2005

2004

69.757.452
69.757.452

5.424.930
4.338
5.429.268

6.688.758
1.705.148
977.182
9.371.088

6.703.062
1.841.922
1.133.260
9.678.244

39.501.045
278.679
39.779.724

62.212.448
643.081
62.855.529

32.179.062
240.376
99.011
32.518.449
151.426.713
(577.084)
150.849.629

29.913.833
322.913
286.750
30.523.496
108.486.537
(541.977)
107.944.560

(*) Eczac›bafl› Holding A.fi.’ye olan borçlar›n 65.343.178 YTL tutar›ndaki k›sm› bu orta¤›n finansal kurulufllardan temin ederek ayn› flartlarda Grup'a
transfer etti¤i yabanc› para banka kredilerinden oluflmaktad›r. Bu banka kredilerinin hepsi uzun vadeli olup, faiz oranlar› ABD dolar› ve Euro için
s›ras›yla Libor+1,75 ve Euribor+1,75'tir.
(**) EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.’ye olan borçlar bu ifltirakin finansal kurulufllardan temin ederek ayn› flartlarda Grup’a transfer etti¤i yabanc› para
banka kredilerinden oluflmaktad›r. Bu banka kredilerinin hepsi bir y›ldan k›sa vadeli olup, faiz oranlar› ABD dolar› ve Euro için s›ras›yla Libor+1,001,75 ve Euribor+1,00-1,30 (31 Aral›k 2004: Libor+1,25-1,75 ve Euribor+1,15) aras›nda de¤iflmektedir.
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b) 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren dönemde iliflkili taraflarla yap›lan ifllemler:
2005
Mal sat›fllar›:
EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Di¤er

Hizmet sat›fllar›:
‹pek Ka¤›t Sanayi ve Ticaret A.fi.
Eczac›bafl›-Beiersdorf Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Eczac›bafl›-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.fi.
Di¤er

Mal al›mlar›:
‹pek Ka¤›t Sanayi ve Ticaret A.fi.
Eczac›bafl›-Beiersdorf Kozmetik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Eczac›bafl›-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Pazarlama A.fi.
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Di¤er

Hizmet al›mlar›:
EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.
Kanyon Yönetim, ‹flletim ve Pazarlama Ltd. fiti.
Eczac›bafl› Holding A.fi.
ES‹ Eczac›bafl› Sigorta Acenteli¤i A.fi.
EB‹ Eczac›bafl› Bilgi ‹letim Sanayi ve Ticaret A.fi.
Di¤er

Maddi ve maddi olmayan varl›k al›mlar›:
EB‹ Eczac›bafl› Bilgi ‹letim Sanayi ve Ticaret A.fi.

Finansman gelirleri:
EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.
Kur fark› gelirleri
Eczac›bafl› Menkul De¤erler A.fi.

43.588.481
3.935.875
219.018
47.743.374

10.903.740
3.156.091
1.026.107
189.053
15.274.991

187.009.545
42.655.936
8.681.410
1.233.186
217.737
239.797.814

2.294.483
1.006.937
989.721
820.720
728.701
425.441
6.266.003

1.070.578
1.070.578

136.020
19.837
155.857

2005
Finansman giderleri:
EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.
Kur fark› giderleri
Faiz giderleri
Eczac›bafl› Holding A.fi.
Kur fark› giderleri
Faiz giderleri
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2.002.468
1.835.358
365.387
288.634
247.469
4.739.316

c) 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren dönemde iliflkili taraflarla yap›lan di¤er ifllemler:
2005
‹liflkili taraflara ödenen yönetim ücreti:
Eczac›bafl› Holding A.fi.

‹liflkili taraflardan al›nan kira geliri:
Eczac›bafl› Holding A.fi.
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
Di¤er

‹liflkili taraflara ödenen kira gideri:
Eczac›bafl› Holding A.fi.

‹liflkili taraflardan sa¤lanan di¤er gelirler:
Eczac›bafl›-Baxter Hastane Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi.
EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.
Di¤er

‹liflkili taraflara ödenen di¤er giderler:
EB‹ Eczac›bafl› Bilgi ‹letim Sanayi ve Ticaret A.fi.
ES‹ Eczac›bafl› Sigorta Acenteli¤i A.fi.
Eczac›bafl› Holding A.fi.
EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.
Di¤er

‹liflkili taraflara ödenen ba¤›fllar:
Dr. Nejat F. Eczac›bafl› Vakf›

16.672.048
16.672.048

1.141.189
612.944
23.962
1.778.095

3.360.151
3.360.151

147.728
35.515
46.969
230.212

60.059
50.977
23.338
13.070
17.009
164.453

1.273.509
1.273.509
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d) Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’daki paylar:
Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’la ilgili dönen ve duran varl›klar, k›sa vadeli ve uzun vadeli yükümlülükler ve faaliyet sonuçlar› konsolide mali
tablolarda Not 2.4’de aç›kland›¤› gibi oransal metod ile konsolide edilmifl olup, bu varl›k, yükümlülük ve faaliyet sonuçlar› ile Müflterek Yönetime
Tabi Ortakl›klar’›n flarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükleri içerisinde Grup’a ait paylar toplu olarak afla¤›da gösterilmifltir:
Bilançolar:
Dönen varl›klar
Duran varl›klar
Toplam varl›klar
K›sa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Ana ortakl›k d›fl› paylar
Özsermaye
Toplam yükümlülükler ve özsermaye

2005
74.538.442
35.525.602
110.064.044
31.896.285
6.204.415
5.728.764
66.234.580
110.064.044

Gelir tablolar›:
Sat›fl gelirleri, net
Sat›fllar›n maliyeti (-)
Brüt esas faaliyet kar›
Faaliyet giderleri (-)
Net esas faaliyet kar›
Di¤er faaliyetlerden gelirler ve karlar
Di¤er faaliyetlerden giderler ve zararlar (-)
Finansman gelirleri, net
Faaliyet kar›
Ana ortakl›k d›fl› paylar
Vergi öncesi kar
Vergiler (-)
Net dönem kar›

2004
78.655.459
35.711.963
114.367.422
46.788.622
9.522.333
4.471.545
53.584.922
114.367.422
2005
166.318.324
(80.140.667)
86.177.657
(64.537.277)
21.640.380
1.259.748
(1.775.026)
1.479.418
22.604.520
(1.226.321)
21.378.199
(6.510.168)
14.868.031

fiarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler:
Afla¤›da Grup’un Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’›n›n ABD Dolar›, Euro ve YTL cinsinden flarta ba¤l› varl›k ve yükümlülüklerindeki paylar›n›n YTL
karfl›l›klar› gösterilmifltir:
2005
Verilen garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektuplar›

Al›nan garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektuplar›
Teminat çekleri
Teminat senetleri

ABD$

EURO

YTL

Toplam

-

-

2.500
1.523.970
1.526.470

2.500
1.523.970
1.526.470

12.578.616
337.450
237.016
13.153.082

10.159.345
10.159.345

6.240.511
2.512.097
285.483
89.716
9.127.807

28.978.472
2.512.097
622.933
326.732
32.440.234

2004
ABD$

EURO

YTL

Toplam

-

-

2.500
1.286.624
1.289.124

2.500
1.286.624
1.289.124

21.808.909
21.808.909

11.690.766
11.690.766

6.091.563
1.198.105
214.065
43.215
7.546.948

39.591.238
1.198.105
214.065
43.215
41.046.623

Verilen garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektuplar›

Al›nan garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektuplar›
Teminat çekleri
Teminat senetleri

e) ‹liflkili flirketlerle olan ifllemlerden do¤an flarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler:
Afla¤›da 31 Aral›k tarihleri itibariyle Grup’un iliflkili flirketleriyle olan ifllemlerinden do¤an flarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükleri belirtilmifltir:
2005
Verilen kefaletler:
Kredi kefaletleri

Al›nan kefaletler:
Kredi kefaletleri

ABD$

EURO

YTL

Toplam

44.178.992
44.178.992

87.788.750
87.788.750

17.158.357
17.158.357

149.126.099
149.126.099

81.930.994
81.930.994

39.845.666
39.845.666

90.651.978
90.651.978

212.428.638
212.428.638

ABD$

EURO

YTL

Toplam

33.552.500
33.552.500

26.495.626
26.495.626

5.144.404
5.144.404

65.192.530
65.192.530

71.547.485
71.547.485

47.131.440
47.131.440

66.320.894
66.320.894

184.999.819
184.999.819

2004
Verilen kefaletler:
Kredi kefaletleri

Al›nan garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
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NOT 10 - D‹⁄ER ALACAKLAR VE BORÇLAR

K›sa vadeli di¤er alacaklar, net
Katma De¤er Vergisi (“KDV”) alacaklar› (Not 44.b)
Peflin ödenen vergiler ve stopajlar
Personelden alacaklar
‹fl avanslar›
Di¤er çeflitli alacaklar

Uzun vadeli di¤er alacaklar, net
KDV alacaklar›

K›sa vadeli di¤er yükümlükler, net
Ödenecek vergi, harç ve di¤er kesintiler
Kamuya olan ertelenmifl veya taksitlendirilmifl yükümlülükler
Di¤er çeflitli borçlar
Personele borçlar
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler (Not 15)

Uzun vadeli di¤er yükümlükler, net
Kamuya olan ertelenmifl veya taksitlendirilmifl yükümlülükler
Ödenecek vergi, harç ve di¤er kesintiler
Di¤er çeflitli borçlar

NOT 11 - CANLI VARLIKLAR
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).

2005

2004

66.708.984
3.628.151
28.762
39.219
340.614
70.745.730

24.438.693
863.219
113.643
201.381
509.370
26.126.306

9.632
9.632

9.632
9.632

12.225.386
350.725
343.331
1.519
5.159.191
18.080.152

7.768.740
290.213
243.928
27.250
3.350.746
11.680.877

142.037
7.783
149.820

208.691
6.644
280
215.615

NOT 12 - STOKLAR

‹lk madde ve malzeme
Yar› mamuller
Mamuller
Emtia
Di¤er stoklar
Verilen siparifl avanslar›
‹stanbul Kanyon Projesi kapsam›nda sat›lacak konutlar
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)

2005
33.295.255
7.615.452
23.969.068
8.602.850
5.789.490
1.712.435
20.245.996
101.230.546
(6.188.443)
95.042.103

2004
22.158.770
9.397.937
21.135.181
10.933.650
5.328.151
3.718.411
13.354.618
86.026.718
(4.073.975)
81.952.743

Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤›n›n dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:

1 Ocak itibariyle
Dönem içinde ayr›lan karfl›l›klar (Not 38)
Tenzil: imha edilen stoklar
31 Aral›k itibariyle

2005
4.073.975
4.359.497
(2.245.029)
6.188.443

NOT 13 - DEVAM EDEN ‹NfiAAT SÖZLEfiMELER‹ ALACAKLARI VE HAKED‹fi BEDELLER‹
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
NOT 14 - ERTELENEN VERG‹ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER‹
Grup, ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Muhasebe Standartlar› uyar›nca haz›rlanm›fl mali tablolarda ve yasal mali
tablolarda farkl› de¤erlendirilmeleri sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad›r. Söz konusu geçici farklar
genellikle gelir ve giderlerin, SPK Muhasebe Standartlar› ve Vergi Kanunlar›’na göre de¤iflik raporlama dönemlerinde muhasebeleflmesinden ortaya
ç›kmaktad›r.
‹leriki dönemlerde gerçekleflecek geçici farklar üzerinden yükümlülük yöntemi kullan›larak hesaplanan ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri
için uygulanan oran %30’dur (31 Aral›k 2004: %30).
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31 Aral›k tarihleri itibariyle toplam geçici farklar ve ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranlar› kullan›larak haz›rlanan
dökümü afla¤›daki gibidir:

Geçmifl dönem mali zararlar›
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü
Stoklar›n kay›tl› de¤erleri ile vergi matrah›nda
kullan›lan de¤erleri aras›ndaki farklar
Kullan›lmayan yat›r›m indirimleri
Kampanya primi tahakkuku
Vadeli sat›fllar›n tahakkuk etmemifl finansman geliri
fiüpheli alacak karfl›l›¤›
‹kramiye tahakkuklar›
Sat›fllardaki dönemsellik farklar›
Sat›fl iadesi tahakkuklar›
Birikmifl izin karfl›l›klar›
Di¤er
Ertelenen vergi varl›klar›
Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n ve yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin
kay›tl› de¤erleri ile vergi matrah›nda kullan›lan de¤erleri aras›ndaki farklar
Vadeli al›mlar›n tahakkuk etmemifl finansman gideri
Gelir tahakkuklar›
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤er farklar› (*)
Di¤er
Ertelenen vergi yükümlülükleri (-)
Ertelenen vergi varl›klar›, net

Toplam
geçici farklar
2005
2004
(64.738.956)
(26.525.629)
(13.993.717)
(12.776.269)

Ertelenenen vergi
varl›klar›/
(yükümlülükleri)
2005
2004
19.421.687
7.957.689
4.198.115
3.832.881

(10.534.606)
(10.289.770)
(2.649.615)
(4.223.973)
(3.635.091)
(2.533.577)
(348.624)
(1.018.469)
(1.057.486)
(350.569)

(1.686.973)
(1.051.001)
(4.716.638)
(4.757.038)
(2.474.789)
(2.167.515)
(965.307)
(11.598)

3.160.382
3.086.931
794.885
1.267.192
1.090.527
760.073
104.587
305.541
317.245
105.171
34.612.336

506.092
315.300
1.414.991
1.427.111
742.437
650.255
289.592
3.479
17.139.827

12.733.734
1.035.851
3.966.643
3.816.419
110.528

408.468
1.206.619
32.500

(3.820.120)
(310.755)
(1.189.993)
(1.144.926)
(33.158)
(6.498.952)
28.113.384

(122.540)
(361.986)
(9.750)
(494.276)
16.645.551

(*) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤er farklar›, yaln›zca bilanço tarihi sonras›nda sat›lan veya Grup’un elden ç›kartma niyetinde oldu¤u
sat›lmaya haz›r finansal varl›klar için geçici fark olarak de¤erlendirilmifl ve ertelenen vergi hesaplamas›na konu edilmifltir.
Yap›lan de¤erlendirme neticesinde, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle mevcut 64.738.956 YTL tutar›ndaki geçmifl dönem mali zararlar›ndan ve 10.289.770
YTL tutar›ndaki kullan›lmayan yat›r›m indirimlerinden Grup’un öngörülebilen bir süre içerisinde yararlanabilece¤i sonucuna var›lmas› dolay›s›yla söz
konusu mali zarar ve yat›r›m indirimleri üzerinden hesaplanan ertelenmifl vergi varl›¤› muhasebelefltirilmifltir.
Yap›lan de¤erlendirmede ayr›ca, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle mevcut 4.163.989 YTL tutar›ndaki geçmifl dönem mali zararlar›, 385.161 YTL
tutar›ndaki kullan›lmam›fl yat›r›m indirimleri ve 1.481.508 YTL tutar›ndaki di¤er indirilebilir geçici farklar›n yaratabilece¤i vergi avantaj›ndan Grup’un
öngörülebilir bir süre içerisinde yararlanabilece¤i sonucuna var›lamamas› nedeniyle söz konusu mali zararlar, yat›r›m indirimleri ve di¤er indirilebilir
geçici farklar üzerinden hesaplanan ertelenmifl vergi varl›¤› muhasebelefltirilmemifltir.

Grup’a dahil olan Ba¤l› Ortakl›k ve Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar ayr› birer vergi mükellefi olduklar›ndan, her bir vergi mükellefi için net
ertelenen vergi varl›¤› veya yükümlülü¤ü hesaplanm›fl, ancak bu tutarlar konsolide bilançoda birbirleri ile netlefltirilmemifltir. Her mükellefin net
ertelenmifl vergi bakiyesi afla¤›da belirtilmifltir:
2005

E‹S
ESÜ
E‹P
E‹T
‹nflaat
ESK
EBC

Varl›k
28.932.548
3.147.149
2.023.454
14.080
38.390

Konsolidasyon düzeltme kay›tlar›ndan do¤an
ertelenen vergi varl›¤›
Net ertelenen vergi varl›¤›
EÖS
488.203
E‹T
Giriflim
375.048
EBX
1.502.568
ESK
23.420
EBC
Net ertelenen vergi yükümlülü¤ü (-)
Toplam net ertelenen vergi varl›¤›

Yükümlülük
(2.731.209)
(1.634)
(397.789)
(3.742)
(1.393)

(1.417.725)
(32.075)
(460.618)
(5.743.755)
(26.251)
-

2004
Net Ertelenen
Vergi Varl›¤›/
(Yükümlülü¤ü)
26.201.339
3.145.515
1.625.665
10.338
36.997
31.019.854
2.384.715
33.404.569
(929.522)
(32.075)
(85.570)
(4.241.187)
(2.831)
(5.291.185)
28.113.384

Varl›k
7.335.154
12.307.069
2.095.550
38.318
8.885
24.545
-

202.269
260.665
1.160.294
67.419

Yükümlülük
(606.458)
(223.504)
(632.939)
(16.825)
(7.712)
(21.589)
-

(916.668)
(452.527)
(5.629.564)
(70.857)

Net Ertelenen
Vergi Varl›¤›/
(Yükümlülü¤ü)
6.728.696
12.083.565
1.462.611
21.493
1.173
2.956
20.300.494
1.724.026
22.024.520
(714.399)
(191.862)
(4.469.270)
(3.438)
(5.378.969)
16.645.551

Ertelenmifl vergi varl›klar›n›n dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:

1 Ocak itibariyle
Cari dönem ertelenmifl vergi geliri (Not 41)
Sat›n almalardan kaynaklanan ertelenmifl vergi yükümlülü¤ü
31 Aral›k itibariyle

2005
16.645.551
11.478.517
(10.684)
28.113.384
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NOT 15 - D‹⁄ER DÖNEN/DURAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER

Di¤er dönen varl›klar
Peflin ödenen giderler
Gelir tahakkuklar›
Di¤er

Di¤er duran varl›klar
Peflin ödenen giderler

K›sa vadeli di¤er yükümlülükler, net
Maafl ve ikramiye tahakkuklar›
Royalty tahakkuklar›
Gider tahakkuklar›
Di¤er

2005

2004

1.721.874
1.265.784
5.485
2.993.143

1.867.796
124.829
17.258
2.009.883

798.445
798.445

199.781
199.781

4.683.106
323.992
63.679
88.414
5.159.191

2.600.301
267.712
120.481
362.252
3.350.746

2005
526.659.064
8.179.898
534.838.962

2004
447.017.400
6.876.205
453.893.605

NOT 16 - F‹NANSAL VARLIKLAR

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
‹fltirakler
Finansal varl›klar, net
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar:

Halka aç›k:
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. (1)
Intema ‹nflaat ve Tesisat Malzemeleri Yat›r›m ve Pazarlama A.fi. (1)
Ak Enerji Elektrik Üretim A.fi. (1)

Halka aç›k olmayan:
Eczac›bafl› Holding A.fi. (1, 2)
‹pek Ka¤›t Sanayi ve Ticaret A.fi. (1, 2)
Türk Pirelli Lastikleri A.fi. (3)
EBM Eczac›bafl› Banyo ve Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. (4)
Eczac›bafl› Menkul De¤erler A.fi. (1)
Ren-T›p Özel Sa¤l›k Hizmetleri Ltd. fiti.(3)
Eczac›bafl› Sa¤l›k Hizmetleri A.fi. (1)
Di¤er (3)
Toplam
De¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, net

2005

%

2004

%

4.845.120
496.226
994
5.342.340

<1
2
<1

2.563.730
212.232
1.011
2.776.973

<1
2
<1

484.167.399
24.993.179
11.782.753
3.167.667
331.524
5.961
35.908
524.484.391
529.826.731
(3.167.667)
526.659.064

38
17
3
<1
1
1

405.999.914
26.220.479
11.655.598
3.167.667
316.143
6.935
5.623
35.735
447.408.094
450.185.067
(3.167.667)
447.017.400

38
17
3
<1
1
1
1

(1) Halka aç›k flirketlerdeki finansal varl›klar›n makul de¤eri borsa rayici üzerinden hesaplan›r. Grup, aktif bir piyasada ifllem görmeyen finansal
varl›klar› için de¤erleme teknikleri kullanarak bir makul de¤er belirlemifltir. Bu de¤erleme teknikleri, piyasa koflullar›na uygun güncel ifllemleri veya
esasen benzer di¤er yat›r›m araçlar›n› baz almay› ve yat›r›m yap›lan flirkete özgü flartlar› dikkate alarak iskonto edilmifl nakit ak›m analizlerini içerir.
Makul de¤erlerdeki de¤iflimler özsermaye kalemlerinden “Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu” hesab›nda muhasebelefltirilmektedir. 31 Aral›k 2005
tarihinde sona eren hesap dönemi içerisinde, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar için hesaplanan 71.683.116 YTL tutar›nda makul de¤er art›fl›
muhasebelefltirilmifltir.
(2) fiirket’in ana hissedar› olan Eczac›bafl› Holding A.fi.’nin yönetimi ve iflletme politikalar› üzerinde önemli bir kontrol etkisi bulunmad›¤›ndan
konsolide mali tablolarda Eczac›bafl› Holding A.fi. özsermaye yöntemi ile muhasebelefltirilmemifl, makul de¤eriyle gösterilmifltir. Eczac›bafl› Holding
A.fi.’nin 31 Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmifl elde etme maliyeti 148.160.641 YTL’dir (31 Aral›k 2004: 148.160.641 YTL). Grup,
piyasa koflullar›nda yap›lacak bir hisse sat›fl› varsay›m›yla yapt›¤› makul de¤er çal›flmas›nda, Eczac›bafl› Holding A.fi.’nin Grup’un ana hissedar›
olmas›yla ortaya ç›km›fl karfl›l›kl› ifltirak durumu sebebiyle, muhtemel bir al›c›n›n E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi’de de dolayl› olarak pay
sahibi olaca¤›n› dikkate alarak, hesaplanan tutar› bulunan makul de¤ere eklemifltir.
‹pek Ka¤›t Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin 31 Aral›k 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmifl elde etme maliyeti 15.541.315 YTL’dir (31 Aral›k 2004:
15.541.315 YTL).
(3) Bu sat›lmaya haz›r finansal varl›klar borsaya kay›tl› herhangi bir makul de¤erleri olmad›¤›ndan ve makul de¤erleri güvenilir bir flekilde
ölçülemedi¤inden kay›tl› de¤erleri ile muhasebelefltirilmifllerdir.
(4) Grup EBM Eczac›bafl› Banyo ve Mutfak Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.fi. için kal›c› de¤er düflüklü¤ü tespit etmifl ve elde etme maliyetinin tamam› için
karfl›l›k ay›rm›flt›r.
‹fltirakler:
EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.
EB‹ Eczac›bafl› Bilgi ‹letim Sanayi ve Ticaret A.fi.
Ren-T›p Özel Sa¤l›k Hizmetleri Ltd. fiti.

2005
7.551.591
432.925
195.382
8.179.898

2004
6.268.323
607.882
6.876.205

‹fltirakler’in dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:
1 Ocak itibariyle
‹fltirak’te daha önceden sahip olunan paylar (Not 32)
Sat›n al›nan ifltirakler (Not 32)
Negatif flerefiye (Not 32)
Tahsil edilen temettü
‹fltirakler’in dönem karlar›nda Grup'un pay›, net (Not 38)
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar de¤er art›fl›
31 Aral›k itibariyle

6.876.205
6.935
95.469
50.786
(120.662)
149.246
1.121.919
8.179.898
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Grup’un 31 Aral›k tarihleri itibariyle ‹fltirakler’inin varl›k, yükümlülük ve dönem sonuçlar›ndaki pay› afla¤›da belirtilmifltir:
2005
‹fltirak Ad›
EKOM
EB‹
Ren-T›p

Varl›klar
110.602.182
732.454
256.588
111.591.224

Yükümlülükler
103.050.592
311.271
61.211
103.423.074

Net sat›fllar
208.364.832
2.606.195
53.687
211.024.714

Kar/(zarar)
281.675
(174.621)
42.192
149.246

Etkin ortakl›k
oranlar›
39,84
23,80
20,00

2004
‹fltirak Ad›
EKOM
EB‹

Etkin ortakl›k
oranlar›
39,84
23,80

Varl›klar
111.781.722
997.773
112.779.495

Yükümlülükler
105.513.398
389.892
105.903.290

1 Ocak 2005
3.925.145
(10.877)
3.914.268
525.473
3.388.795

‹laveler (*)
344.694
344.694
-

31 Aral›k 2005
4.269.839
(10.877)
4.258.962
525.473
3.733.489

NOT 17 - POZ‹T‹F/NEGAT‹F fiEREF‹YE

fierefiye
fierefiye de¤er düflüklü¤ü karfl›l›¤› (-)
Birikmifl amortisman
Net defter de¤eri

(*) 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle sona eren dönemdeki flirket sat›n al›mlar› Not 32’de aç›klanm›flt›r.
NOT 18 - YATIRIM AMAÇLI GAYR‹MENKULLER

Maliyet:
Arsalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar

Birikmifl amortisman:
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Net defter de¤eri

1 Ocak 2005

‹laveler

Ç›k›fllar

31 Aral›k 2005

317.582
10.977.446
11.295.028

4.237
4.237

-

317.582
10.981.683
11.299.265

38.375
4.199.111
4.237.486
7.057.542

7.976
275.547
283.523

-

46.351
4.474.658
4.521.009
6.778.256

NOT 19 - MADD‹ VARLIKLAR

Maliyet:
Arsalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›tlar
Döfleme ve demirbafllar
Avanslar ve yap›lmakta olan yat›r›mlar (*)
Di¤er maddi varl›klar
Kiralanan maddi varl›klar› gelifltirme maliyetleri

Birikmifl amortisman:
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Tafl›tlar
Döfleme ve demirbafllar
Di¤er maddi varl›klar
Kiralanan maddi varl›klar› gelifltirme maliyetleri
Net defter de¤eri

Sat›n almalardan
Transferler kaynaklanan art›fl

1 Ocak 2005

‹laveler

Ç›k›fllar

31 Aral›k 2005

24.481.578
120.818.670
243.364.229
21.671.862
41.002.655
57.133.375
8.552.869
10.738.244
527.763.482

1.038.130
447.562
8.229.103
1.068.159
2.930.247
50.528.401
833.774
422.089
65.497.465

(729.880)
(983.331)
(1.130.828)
(3.037.747)
(1.340.948)
(57.035)
(679.790)
(7.959.559)

2.818.855
3.702.566
320.328
(7.356.420)
181.501
333.170
-

418.416
16.895
124.413
559.724

24.789.828
123.101.756
254.583.486
19.719.169
43.036.695
100.305.356
9.511.109
10.813.713
585.861.112

1.029.449
53.765.101
172.038.508
15.869.094
33.326.768
5.856.552
5.302.176
287.187.648
240.575.834

80.582
4.643.890
13.951.679
2.764.033
2.437.677
895.202
1.122.924
25.895.987

(193.619)
(1.051.145)
(2.965.277)
(1.131.418)
(46.163)
(570.409)
(5.958.031)

-

90.162
21.353
65.676
177.191

1.110.031
58.215.372
185.029.204
15.689.203
34.698.703
6.705.591
5.854.691
307.302.795
278.558.317

(*) ‹stanbul Kanyon Projesi kapsam›nda kiralanacak gayrimenkullerin inflaat›na iliflkin 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 81.732.252 YTL (31 Aral›k 2004:
52.009.381 YTL) tutar›ndaki harcamalar “yap›lmakta olan yat›r›mlar” içerisinde s›n›fland›r›lm›flt›r.
Cari dönem amortisman giderlerinin 16.376.518 YTL’si sat›lan mal›n maliyetine, 420.118 YTL’si hizmet üretim maliyetine, 185.023 YTL’si yar› mamul
maliyetine, 179.921 YTL’si mamul ürün maliyetine, 1.177.896 YTL’si araflt›rma ve gelifltirme giderlerine, 3.367.313 YTL’si genel yönetim giderlerine ve
4.189.198 YTL’si pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderlerine dahil edilmifltir.
Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi varl›klar›n net defter de¤eri 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 4.372.189 YTL’dir (31 Aral›k 2004: 6.230.745
YTL).
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NOT 20 - MADD‹ OLMAYAN VARLIKLAR

Maliyet:
Haklar
Bilgisayar yaz›l›m programlar›
Gelifltirme maliyetleri
Di¤er maddi olmayan varl›klar
Avanslar ve yap›lmakta olan yat›r›mlar (*)

Birikmifl itfa paylar›:
Haklar
Bilgisayar yaz›l›m programlar›
Gelifltirme maliyetleri
Di¤er maddi olmayan varl›klar
Net defter de¤eri

Sat›n almalardan
Transferler kaynaklanan art›fl

1 Ocak 2005

‹laveler

Ç›k›fllar

31 Aral›k 2005

10.730.936
8.537.940
3.664.022
4.073.319
7.505.248
34.511.465

1.152.156
524.424
59.781
9.804.799
11.541.160

(97.581)
(10.321)
(1.561)
(109.463)

2.850.589
5.194.547
261.331
22.894
(8.329.361)
-

40.673
40.673

14.676.773
14.246.590
3.925.353
4.154.433
8.980.686
45.983.835

3.445.807
5.408.911
565.027
2.463.713
11.883.458
22.628.007

1.839.121
1.085.224
237.271
174.775
3.336.391

(33.199)
(16.655)
(49.854)

-

21.890
21.890

5.273.619
6.477.480
802.298
2.638.488
15.191.885
30.791.950

(*) Al›nacak biyoeflde¤erlilik sertifikalar› ile ilgili harcamalar›n tutar› 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 7.760.886 YTL’dir (31 Aral›k 2004: 4.462.295 YTL) ve
bu harcamalar “Yap›lmakta olan yat›r›mlar” içerisinde s›n›fland›r›lm›flt›r. Biyoeflde¤erlik, jenerik ürünlerin orijinal ürünlere eflde¤er oldu¤unun
gösterilmesi için kullan›lan bir çal›flma olarak nitelendirilir.
Ayr›ca Grup, muhasebe sistemlerinde SAP bilgisayar program›n› uygulamaya geçirmek üzere 2004 y›l›nda EB‹ Eczac›bafl› Bilgi ‹letim Sanayi ve Ticaret
A.fi. ile birlikte “SAP Projesi”ne bafllam›fl, 2005 y›l› itibariyle proje tamamlanm›flt›r.
Cari dönem itfa pay› giderlerinin 877.497 YTL’si sat›lan mal›n maliyetine, 21.623 YTL’si hizmet üretim maliyetine, 3.284 YTL’si yar› mamul maliyetine,
9.261 YTL’si mamul ürün maliyetine, 48.254 YTL’si araflt›rma ve gelifltirme giderlerine, 1.678.813 YTL’si genel yönetim giderlerine ve 697.659 YTL’si
pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderlerine dahil edilmifltir.
NOT 21 - ALINAN AVANSLAR

Al›nan k›sa vadeli avanslar:
‹stanbul Kanyon Projesi kapsam›nda al›nan avanslar
Al›nan avanslar

Al›nan uzun vadeli avanslar:
‹stanbul Kanyon Projesi kapsam›nda al›nan avanslar

2005

2004

42.834.706
1.481.932
44.316.638

34.702
34.702

-

22.173.103
22.173.103

‹stanbul Kanyon Projesi kapsam›nda sat›fl› sürdürülen ve inflaat› devam eden konutlar›n teslimat› bilanço tarihi itibariyle yap›lmad›¤›ndan ve bu
konutlarla ilgili sahiplik ve riskler mal›n al›c›s›na nakledilmedi¤inden, bilanço tarihine kadar al›c›lardan tahsil edilmifl olan sat›fl has›lat› gelir olarak
tan›nmam›fl ve “Al›nan k›sa vadeli avanslar” içerisinde muhasebelefltirilmifltir.

NOT 22 - EMEKL‹L‹K PLANLARI
Grup’un bilançosunda emeklilik planlar›n› kapsayan herhangi bir yükümlülük bulunmamaktad›r.

NOT 23 - BORÇ KARfiILIKLARI

K›sa vadeli borç karfl›l›klar›:
Vergi karfl›l›klar› (Not 41)
Hukuki dava tazminatlar› karfl›l›klar›
Di¤er k›sa vadeli borç karfl›l›klar›

Uzun vadeli borç karfl›l›klar›:
K›dem tazminat› karfl›l›klar›
Birikmifl izin karfl›l›klar›
Hukuki dava tazminatlar› karfl›l›klar›

2005

2004

3.898.713
3.898.713

4.959.585
17.348
14.157
4.991.090

14.018.537
1.057.486
2.989
15.079.012

12.776.269
965.308
120.806
13.862.383

Hukuki dava tazminatlar› karfl›l›klar›
Grup, aleyhine aç›lm›fl hukuk, ifl, ticari ve idari davalar ile ilgili alm›fl oldu¤u hukuki görüfller ve geçmiflte sonuçlanan benzer nitelikteki davalar›n
de¤erlendirilmesi neticesinde 2.989 YTL (31 Aral›k 2004: 120.806 YTL) tutar›nda karfl›l›k ay›rm›flt›r.
K›dem tazminat› karfl›l›klar›
Türk ‹fl Kanunu’na göre, Grup flirketleri bir senesini doldurmufl olan ve Grup flirketleri ile iliflkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kad›nlarda 20)
y›l›n› dolduran ve emeklili¤ini kazanan (kad›nlar için 58 yafl›nda, erkekler için 60 yafl›nda), askere ça¤r›lan veya vefat eden personeli için k›dem
tazminat› ödemekle mükelleftir.
Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar› kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle 1.727,15 YTL (31 Aral›k 2004:
1.574,74 YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir ve yasal olarak herhangi bir fonlama flart› bulunmamaktad›r.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi’nin, Türkiye’de kay›tl› Ba¤l› Ortakl›klar’›n ve Müflterek Yönetime Tabi
Ortakl›klar’›n çal›flanlar›n›n emekli olmas›ndan do¤an gelecekteki olas› yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin tahmin edilmesi ile hesaplan›r. Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar› Grup’un k›dem tazminat› yükümlülü¤ünü tahmin etmek için aktüer de¤erleme yöntemlerinin gelifltirilmesini
öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülü¤ün hesaplanmas›nda afla¤›daki aktüer öngörüler kullan›lm›flt›r:

‹skonto oran› (%)
Emeklilik olas›l›¤›n›n tahmini için devir h›z› oran› (%)

2005
5,49
98

2004
5,45
97

Temel varsay›m, enflasyon ile orant›l› olarak her y›ll›k hizmet için belirlenen yükümlülük tavan›n›n artmas›d›r. Böylece uygulanan iskonto oran›
enflasyonun beklenen etkilerinden ar›nd›r›lm›fl gerçek oran› gösterir. Grup’un k›dem tazminat› yükümlülü¤ü, k›dem tazminat› tavan› her alt› ayda bir
ayarland›¤› için, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olan 1.770,62 YTL tavan tutar› (1 Ocak 2005: 1.648,90 YTL) üzerinden hesaplanmaktad›r.
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K›dem tazminat› yükümlülü¤ünün dönem içindeki hareketi afla¤›daki gibidir:
2005
12.776.269
2.356.353
10.285
(1.124.370)
14.018.537

1 Ocak itibariyle
Dönem içerisindeki art›fl (Not 37)
Sat›n al›mlardan kaynaklanan art›fl
Dönem içerisindeki ödemeler (-)
31 Aral›k itibariyle
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Grup taraf›ndan istihdam edilen personel say›s› 3.124’tür (31 Aral›k 2004: 2.879).
NOT 24 - ANA ORTAKLIK DIfiI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIfiI KAR/ZARAR

Grup’un daha önce SPK’n›n Seri XI, No:1 say›l› tebli¤i ve bu tebli¤e de¤ifliklik ve eklemeler yapan di¤er tebli¤leri ve Seri XI, No:20 ve 21 say›l›
tebli¤lerine uygun olarak haz›rlad›¤› ve kamuya aç›klad›¤› 31 Aral›k 2004 tarihli mali tablolar›nda yer alan ana ortakl›k d›fl› paylar ile 1 Ocak 2005
tarihli yeniden düzenlenmifl aç›l›fl bilançosunda yer alan ana ortakl›k d›fl› paylar›n mutabakat› afla¤›da sunulmufltur:
Grup’un daha önce SPK’n›n Seri XI, No: 1 say›l› tebli¤i ve bu tebli¤e de¤ifliklik ve
eklemeler yapan di¤er tebli¤lerine (Seri XI, No: 25 say›l› tebli¤i hariç) göre haz›rlanan
31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle haz›rlanan mali tablolara göre ana ortakl›k d›fl› paylar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n makul de¤erleri ile muhasebelefltirilmesinin etkisi
SPK’n›n Seri XI, No:25 say›l› tebli¤inin uygulanmas›ndan kaynaklanan geçmifl y›llar
karlar›ndaki düzeltmelerin ana ortakl›k d›fl› paylardaki etkisi (Not 2)
1 Ocak 2005 tarihi itibariyle yeniden düzenlenmifl ana ortakl›k d›fl› paylar

9.754.430
24.003
268.432
10.046.865

Dönem içerisindeki ana ortakl›k d›fl› paylardaki de¤iflimler afla¤›daki gibidir:
2005
10.046.865
3.051.787
132.638
(24.231)
(754.589)
2.762.938
15.215.408

1 Ocak itibariyle
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar makul de¤er art›fllar›
Sat›n al›mlardan kaynaklanan az›nl›k pay› art›fl›
Ortakl›k oran›ndaki de¤iflimin etkisi
Temettü ödemeleri
Net dönem kar›
31 Aral›k itibariyle
NOT 25 - SERMAYE/KARfiILIKLI ‹fiT‹RAK SERMAYE DÜZELTMES‹

E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi., SPK’ya kay›tl› olan flirketlerin yararland›¤› kay›tl› sermaye sistemini benimsemifl ve nominal de¤eri 1 YKr olan
hamiline yaz›l› hisselerle temsil edilen kay›tl› sermayesi için bir limit tespit etmifltir. ‹mtiyazl› hisse senedi bulunmamaktad›r. E‹S Eczac›bafl› ‹laç
Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin 31 Aral›k tarihleri itibariyle taahhüt edilmifl, tarihi ve ç›kar›lm›fl sermayesi afla¤›da gösterilmifltir:

Kay›tl› sermaye tavan› (tarihi de¤eri ile)
Nominal de¤eri ile onaylanm›fl ve ç›kar›lm›fl sermaye

2005
200.000.000
182.736.000

Türkiye’deki flirketler, mevcut hissedarlar›na bedelsiz hisse senedi da¤›tt›klar› takdirde kay›tl› sermaye tavan›n› aflabilirler.

2004
200.000.000
182.736.000

31 Aral›k tarihleri itibariyle E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin hissedarlar› ve sermaye içindeki paylar› tarihi de¤erleri üzerinden afla¤›da
belirtilmifltir:
Hissedarlar
Eczac›bafl› Holding A.fi.
Eczac›bafl› Yat›r›m Holding Ortakl›¤› A.fi.
Di¤er (halka aç›k k›s›m)
Toplam
Sermaye düzeltmesi
Ç›kar›lm›fl sermaye toplam›

%
50,52
18,75
30,73
100,00

2005
92.322.123
34.256.616
56.157.261
182.736.000
105.776.550
288.512.550

%
56,38
20,88
22,74
100,00

2004
103.022.123
38.156.616
41.557.261
182.736.000
105.776.550
288.512.550

Sermaye düzeltmesi, nakit ve nakit benzeri sermaye art›r›mlar›n›n enflasyona göre düzeltilmifl toplam tutarlar› ile enflasyon düzeltmesi öncesindeki
tutarlar› aras›ndaki fark› ifade eder.
NOT 26, 27, 28 - SERMAYE YEDEKLER‹, KAR YEDEKLER‹, GEÇM‹fi YIL KAR/ZARARLARI
Kanuni defterlerdeki birikmifl karlar, afla¤›da belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde da¤›t›labilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayr›l›r. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip
yasal yedekler, flirketin ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayesinin %20’sine ulafl›l›ncaya kadar, kanuni net kar›n %5’i olarak ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler
ise ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayenin %5’ini aflan da¤›t›lan kar›n %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayenin
%50’sini geçmedi¤i sürece sadece zararlar› netlefltirmek için kullan›labilir, bunun d›fl›nda herhangi bir flekilde kullan›lmas› mümkün de¤ildir.
31 Aral›k tarihleri itibariyle Grup’un yasal mali tablolar›na göre önceki dönem karlar› ve temettüleri afla¤›daki gibidir (enflasyona göre düzeltme
yap›lmam›fl):

Yasal yedekler
Da¤›t›lmam›fl karlar (ola¤anüstü yedekler)
Yasal mali tablolara göre önceki dönem net kar›ndan dönem içinde da¤›t›lan temettülerin toplam tutar›

2005
14.704.978
58.929.063
12.791.520

2004
8.763.048
32.031.688
5.773.250

Halka aç›k flirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK’n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar:
Seri XI, No: 25 say›l› Tebli¤ K›s›m Onbefl Madde 399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme iflleminde ortaya ç›kan ve “geçmifl
y›llar zarar›”nda izlenen tutar›n, SPK’n›n kar da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre
da¤›t›labilecek kar rakam› bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bununla birlikte, “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu
tutar›n, varsa dönem kar› ve da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l karlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler,
özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün
bulunmaktad›r.
Seri XI, No: 25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye kalemlerinden “Sermaye, Emisyon
Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedekler” kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu hesap
kalemlerinin düzeltilmifl de¤erleri toplu halde özsermaye grubu içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer verilir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda, ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri ise,
bedelsiz sermaye art›r›m›nda; nakit kar da¤›t›m› ya da zarar mahsubunda kullan›labilecektir.
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31 Aral›k tarihleri itibariyle özsermaye kalemlerinin tarihi bedelleri, düzeltilmifl de¤erleri ve özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› afla¤›daki gibidir:

Sermaye
Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedekler
Özel yedekler

Tarihi
de¤erler
182.736.000
14.704.978
58.929.063
2.061.194
258.431.235

2005
Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi
farklar›
105.776.550
33.452.713
57.127.784
170.870
196.527.917

Tarihi
de¤erler
182.736.000
8.763.048
32.031.688
2.869.021
226.399.757

2004
Özsermaye
enflasyon
düzeltmesi
farklar›
105.776.550
33.452.713
57.127.784
316.392
196.673.439

Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu
Birikmifl karlar
Yabanc› para çevrim farklar›
Toplam özsermaye

Sermaye
Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedekler
Özel yedekler
Finansal varl›klar de¤er art›fl fonu
Birikmifl karlar
Toplam özsermaye

Düzeltilmifl
de¤erler
288.512.550
48.157.691
116.056.847
2.232.064
454.959.152
345.278.500
130.166.835
58.761
930.463.248

Düzeltilmifl
de¤erler
288.512.550
42.215.761
89.159.472
3.185.413
423.073.196
273.595.384
138.083.018
834.751.598

1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri: XI, No: 25 say›l› tebli¤ uyar›nca; SPK Muhasebe Standartlar›’na uygun olarak haz›rlanan mali
tablolar esas al›narak hesaplanan 2004 y›l› faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kar›n en az %30’u oran›nda kar
da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmifltir. Bu da¤›t›m, flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da da¤›t›labilir kar›n
%30’undan afla¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle
gerçeklefltirilebilecektir. Ancak belirlenecek birinci temettü tutar›n›n mevcut ödenmifl/ç›kar›lm›fl sermayenin %5’inden az olmas› durumunda, söz
konusu tutar›n da¤›t›lmadan ortakl›k bünyesinde b›rak›labilmesi mümkündür.
Net da¤›t›labilir kar›n hesaplanmas›nda konsolide mali tablolarda yer alan kar içinde görünen; ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi ortakl›klar ve
ifltiraklerden ana ortakl›¤›n konsolide mali tablolar›na intikal eden, ancak genel kurullar›nca kar da¤›t›m karar› al›nmam›fl olanlar›n kar tutarlar›
dikkate al›nmaz.
Seri: XI, No: 21 ve Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ kapsam›nda konsolidasyona dahil ba¤l› ortakl›k, müflterek yönetime tabi ortakl›k ve ifltiraklerin genel
kurullar›nda kar da¤›t›m karar› al›nm›fl olmas› durumunda, söz konusu iflletmelerin an›lan düzenlemelere göre düzenlenmifl mali tablolar›
çerçevesinde ana ortakl›¤›n konsolide mali tablosuna intikal eden kar üst s›n›r olmak üzere, genel kurullarda al›nan kar da¤›t›m› karar›na ba¤l›
olarak söz konusu iflletmelerden ana ortakl›¤a intikal edecek kar tutar› ana ortakl›¤›n da¤›t›labilir kar›nda dikkate al›n›r.

Ayr›ca, 25 fiubat 2005 tarih 7/242 say›l› SPK karar› uyar›nca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net da¤›t›labilir kar üzerinden SPK’n›n asgari kar
da¤›t›m zorunlulu¤una iliflkin düzenlemeleri uyar›nca hesaplanan kar da¤›t›m tutar›n›n, tamam›n›n yasal kay›tlarda yer alan da¤›t›labilir kardan
karfl›lanabilmesi durumunda, bu tutar›n tamam›, karfl›lanmamas› durumunda ise yasal kay›tlarda yer alan net da¤›t›labilir kar›n tamam›
da¤›t›lacakt›r. SPK düzenlemelerine göre haz›rlanan mali tablolarda veya yasal kay›tlar›n herhangi birinde dönem zarar› olmas› durumunda ise kar
da¤›t›m› yap›lmayacakt›r.
fiirket’in 3 Nisan 2006 tarihli Yönetim Kurulu toplant›s›nda, E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle yasal kay›tlara
göre düzenlenen mali tablolar› incelenmifl ve söz konusu mali tablolarda da¤›t›labilir net kar oluflmamas› nedeniyle, 2005 y›l›na ait kar pay›
da¤›t›lmamas› do¤rultusunda Genel Kurul’a öneri götürülmesine karar verilmifltir.
NOT 29 - YABANCI PARA POZ‹SYONU
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle Grup taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›k ve yükümlülüklerin YTL karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir:
2005
VARLIKLAR
Dönen varl›klar:
Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar, net
‹liflkili taraflardan alacaklar, net
Stoklar, net
Toplam yabanc› para varl›klar
YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa vadeli yükümlülükler:
Finansal borçlar, net
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›, net
Ticari borçlar, net
‹liflkili taraflara borçlar, net
Al›nan avanslar
Di¤er yükümlülükler, net

Uzun vadeli yükümlülükler:
Finansal borçlar, net
Toplam yabanc› para yükümlülükler
Net yabanc› para pozisyonu

ABD$

EURO

Di¤er

Toplam

5.939.336
365.653
10.327.589
31.217
16.663.795

1.531.527
936.495
2.503.596
195.821
5.167.439

498.224
7.995
506.219

7.969.087
1.310.143
12.831.185
227.038
22.337.453

11.233.848
201.945
5.262.622
48.129.615
41.944.910
7.753
106.780.693

5.541.270
17.472.129
52.698.244
1.209.750
76.921.393

1.821.997
3.029
170.734
1.995.760

16.775.118
201.945
24.556.748
100.827.859
43.157.689
178.487
185.697.846

418.400
418.400
107.199.093
(90.535.298)

3.175.000
3.175.000
80.096.393
(74.928.954)

1.995.760
(1.489.541)

3.593.400
3.593.400
189.291.246
(166.953.793)
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31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Grup taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar ve yükümlülüklerin YTL karfl›l›klar› afla¤›daki gibidir:
2004
VARLIKLAR
Dönen varl›klar:
Haz›r de¤erler
Ticari alacaklar, net
‹liflkili taraflardan alacaklar, net
Toplam yabanc› para varl›klar
YÜKÜMLÜLÜKLER
K›sa vadeli yükümlülükler:
Finansal borçlar, net
Uzun vadeli finansal borçlar›n k›sa vadeli k›s›mlar›, net
Ticari borçlar, net
‹liflkili taraflara borçlar, net
Di¤er yükümlülükler, net

Uzun vadeli yükümlülükler:
Finansal borçlar, net
Al›nan avanslar
Toplam yabanc› para yükümlülükler
Net yabanc› para pozisyonu

ABD$

EURO

Di¤er

Toplam

17.846.578
3.085.863
6.816.518
27.748.959

1.037.527
1.817.068
4.311.531
7.166.126

1.485.402
77.415
1.562.817

20.369.507
4.980.346
11.128.049
36.477.902

14.265.366
95.055
27.442.338
40.467.081
17.052
82.286.892

12.009.458
16.642.599
28.684.273
57.336.330

8.660.661
8.660.661

26.274.824
95.055
52.745.598
69.151.354
17.052
148.283.883

3.925.386
21.891.990
25.817.376
108.104.268
(80.355.309)

281.113
281.113
57.617.443
(50.451.317)

8.660.661
(7.097.844)

3.925.386
22.173.103
26.098.489
174.382.372
(137.904.470)

31 Aral›k tarihleri itibariyle yabanc› para varl›k ve yükümlülüklerin YTL karfl›l›klar›n›n hesaplanmas›nda kullan›lan kurlar afla¤›daki gibidir:

ABD$
EUR

2005
1,3418
1,5875

2004
1,3421
1,8268

NOT 30 - DEVLET TEfiV‹K VE YARDIMLARI
Grup’un bafll›ca yat›r›m harcamalar› ile ilgili olarak resmi daireler taraf›ndan verilmesi uygun görülmüfl yat›r›m teflvik belgeleri bulunmaktad›r. Bu
teflvikler sebebiyle Grup’un sahip oldu¤u haklar afla¤›daki gibidir:
i) ‹thal edilecek makina ve teçhizat ile ilgili olarak %100 gümrük muafiyeti;
ii) ‹thal edilecek yat›r›m mallar› ile ilgili gümrük muafiyeti, yurtiçinden ve yurtd›fl›ndan tedarik edilecek yat›r›m mallar› için KDV muafiyeti.
Grup, Gelir Vergisi Kanunu’nun 19. maddesi kapsam›nda üretim tesislerinin inflas› için yap›lan sat›n al›mlar›n ve katlan›lan yap›m maliyetinin %40’›
nispetinde yat›r›m teflviki kullanmaktad›r.

31 Aral›k tarihi itibariyle kazan›lan ancak bilanço tarihi itibariyle kullan›lamayan yat›r›m indirimi tutar›
Cari dönemde yararlan›lan yat›r›m indirimi

2005
10.674.931
14.268.494

2004
1.051.001
7.921.319

NOT 31 - fiARTA BA⁄LI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Yönetimin önemli zarar veya mükellefiyet beklemedi¤i taahhütler ve geçici yükümlülükler afla¤›da özetlenmifltir:
2005
ABD$

EURO

YTL

Toplam

Verilen garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektuplar›
Toplam

44.178.992
4.160
44.183.152

87.788.750
8.731.250
96.520.000

17.158.357
3.218.718
20.377.075

149.126.099
11.954.128
161.080.227

Al›nan garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektuplar›
‹potekler
Teminat çekleri
Teminat senetleri
Toplam

81.930.994
7.166.813
337.450
299.356
89.734.613

39.846.834
2.753.062
42.599.896

90.651.978
30.875.136
18.118.513
8.317.405
486.372
148.449.404

212.429.806
40.795.011
18.118.513
8.654.855
785.728
280.783.913

ABD$

EURO

YTL

Toplam

39.423.843
298.931
39.722.774

26.495.582
26.495.582

5.144.391
2.229.927
117
7.374.435

71.063.816
2.528.858
117
73.592.791

77.418.413
7.485.046
287.025
85.190.484

37.996.686
2.249.949
40.246.635

123.238.502
19.638.116
18.159.502
16.906.395
332.286
178.274.801

238.653.601
29.373.111
18.159.502
16.906.395
619.311
303.711.920

2004
Verilen garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektuplar›
Teminat senetleri

Al›nan garanti ve kefaletler:
Kredi kefaletleri
Teminat mektuplar›
‹potekler
Teminat çekleri
Teminat senetleri

Kredi kefaletleri EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.’ye, EKOM’un finansal kurulufllardan temin ederek ayn› flartlarda Grup’a transfer etti¤i yabanc› para
krediler için verilmifltir. Al›nan kredi kefaletleri, Grup’un yapm›fl oldu¤u genel kredi sözleflmeleri kapsam›nda Eczac›bafl› Holding A.fi.’den al›nm›flt›r.
Verilen teminat mektuplar› ve teminat senetleri tedarikçilere ve resmi kurulufllara verilmifltir.
Al›nan ipotekler, teminat çekleri ve teminat senetleri Grup’un ticari alacaklar› için müflterilerinden ald›¤› garantilerdir.
Al›nan teminat mektuplar›n›n, 12.716.189 YTL (31 Aral›k 2004: 10.856.095 YTL) tutar›ndaki k›sm› ‹stanbul Kanyon Projesi’nin inflaas› için sözleflme
yap›lan müteahhit firmalardan, müteahhit firmalar›n üstlendikleri iflleri sözleflme hükümlerine göre yerine getirmesi için al›nan garantilerdir.
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NOT 32 - ‹fiLETME B‹RLEfiMELER‹
31 Aral›k 2005
31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle sona eren dönem içerisinde gerçekleflen ba¤l› ortakl›k sat›n al›mlar› afla¤›daki gibidir:
i) Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’dan EBX’in ba¤l› ortakl›¤› RTS Renal, 30 Haziran 2005 tarihinde, Onur Diyaliz Hizmetleri A.fi. hisselerinin %80'ini
805.691 YTL karfl›l›¤›nda sat›n alm›fl ve bu al›m s›ras›nda 275.144 YTL pozitif flerefiye ortaya ç›km›flt›r.
ii) Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’dan EBX’in ba¤l› ortakl›¤› RTS Renal, 30 Haziran 2005 tarihinde, %85'ine sahip oldu¤u Transmed Diyaliz ve
T›bbi Hizmetler A.fi. hisselerinin %5'ini 93.781 YTL karfl›l›¤›nda sat›n alm›fl ve bu al›m s›ras›nda 69.550 YTL pozitif flerefiye ortaya ç›km›flt›r.
31 Aral›k 2004
31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle sona eren y›l içerisinde flirket al›m› veya iflletme birleflmesi yoktur.
‹ktisap edilen ba¤l› ortakl›klar ile ilgili net varl›klar ve ilgili flerefiye tutarlar› afla¤›daki gibidir:

Toplam al›m tutar›
Tenzil: Al›nan net varl›klar›n makul de¤eri
Pozitif flerefiye (Not 17)

2005
899.472
(554.778)
344.694

Dönem içindeki al›mlardan dolay› Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k içerisinde ba¤l› ortakl›k haline gelen flirketlerin al›m tarihindeki varl›klar›n›n ve
yükümlülüklerinin makul de¤erlerinde Grup’un pay› afla¤›daki gibidir:

Nakit ve nakit benzeri de¤erler
Dönen varl›klar
Duran varl›klar
K›sa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar
Ana ortakl›k d›fl› paylar
Net varl›klar›n makul de¤erinde Grup’un pay›
Pozitif flerefiye
Toplam nakit karfl›l›¤› içinde Grup’un pay›
Tenzil: ‹ktisap edilen ba¤l› ortakl›klardaki nakit ve nakit karfl›l›¤› de¤erlerde Grup’un pay›
Ba¤l› ortakl›k iktisab› için gerçekleflen nakit ç›k›fl›nda Grup’un pay›

2005
25.544
483.229
401.810
(226.428)
(20.970)
(108.407)
554.778
344.694
899.472
(25.544)
873.928

31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle sona eren dönem içerisinde gerçekleflen ifltirak sat›n al›mlar› afla¤›daki gibidir:
i) Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’dan EBX’in ba¤l› ortakl›¤› RTS Renal, 18 A¤ustos 2005 tarihinde, %1’ine sahip oldu¤u Ren-T›p Özel Sa¤l›k
Hizmetleri Ltd. fiti. hisselerinin %19'unu 102.404 YTL karfl›l›¤›nda sat›n alm›fl ve bu al›m s›ras›nda 50.786 YTL negatif flerefiye ortaya ç›km›flt›r. Bu al›m
sonucu ortaya ç›kan negatif flerefiye, dönemin “Di¤er faaliyetlerden gelirler ve karlar”› içerisinde s›n›fland›r›lm›flt›r.

Toplam al›m tutar›
Tenzil: Al›nan net varl›klar›n makul de¤eri
Negatif flerefiye (Not 38)

2005
102.404
(153.190)
(50.786)

Dönem içindeki al›mlardan dolay› Müflterek Yönetime Tabi Ortakl›k içerisinde ifltirak haline gelen flirketin al›m tarihindeki varl›klar›n›n ve
yükümlülüklerinin makul de¤erlerinde Grup’un pay› afla¤›daki gibidir:

Dönen varl›klar
Duran varl›klar
K›sa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar
Net varl›klar›n makul de¤erinde Grup’un pay›
Negatif flerefiye
Tenzil: ‹fltirak’te daha önceden sahip olunan paylar
Toplam nakit ç›k›fl› içerisinde Grup’un pay›

2005
214.208
38.798
(88.007)
(4.874)
160.125
(50.786)
(6.935)
102.404

NOT 33 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup, 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle yurt çap›nda bafll›ca dört raporlanabilir bölümde faaliyetlerini sürdürmektedir:
1. ‹laç:
‹nsan sa¤l›¤›yla ilgili ilaçlar›n ve veteriner ilaçlar›n›n üretim ve sat›fl›.
2. Kiflisel bak›m:
Kiflisel bak›m ve tüketim ürünlerinin tedarik ve sat›fl›.
3. ‹stanbul Kanyon Projesi (“Kanyon”):
‹stanbul ili, fiiflli ilçesi, Büyükdere Caddesi mevkiinde ‹fl Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› A.fi. (“‹fiGYO”) adl› flirketle %50-%50 ortak olarak inflaat›
sürdürülmekte olan gayrimenkullerin sat›fl› ve kiralanmas›. E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi. ve ‹fiGYO aras›ndaki sözleflmeye istinaden bu
projeye iliflkin bütün maliyetler ve gayrimenkullerin sat›fl›ndan ve kiralanmas›ndan elde edilecek gelir yar› yar›ya paylafl›lmaktad›r. Bu proje
kapsam›nda sat›fl› sürdürülen ve inflaat› devam eden konutlar›n teslimat› bilanço tarihi itibariyle yap›lmad›¤›ndan ve bu konutlarla ilgili sahiplik ve
riskler mal›n al›c›s›na nakledilmedi¤inden, al›c›lardan tahsil edilmifl olan sat›fl has›lat› gelir olarak tan›nmam›fl ve “Al›nan k›sa vadeli avanslar”
içerisinde muhasebelefltirilmifltir.
4. Di¤er:
‹nflaat sektöründe faaliyet gösteren flirketlere teknik dan›flmanl›k hizmeti verilmesi.
Bölümlerin varl›klar› haz›r de¤erler, ticari ve di¤er alacaklar, stoklar, maddi ve maddi olmayan varl›klar ile di¤er dönen ve duran varl›klardan
oluflmaktad›r. Finansal varl›klar ve ertelenmifl vergi varl›klar› bölüm varl›klar› d›fl›nda tutulmufltur.
Bölüm yükümlülükleri faaliyet ile ilgili yükümlülükleri içermektedir. Cari ve ertelenmifl vergi yükümlülükleri ve alacaklar› ile finansal borçlar bölüm
yükümlülükleri d›fl›nda b›rak›lm›flt›r.
Yat›r›m harcamalar› maddi ve maddi olmayan varl›klar ile yat›r›m amaçl› gayrimenkul al›mlar›ndan oluflmaktad›r.
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Grup’un temel al›fl ve sat›fllar›n›n Türkiye’de yap›lmas› ve varl›klar›n›n büyük bir k›sm›n›n Türkiye’de bulunmas›ndan dolay› finansal bilgiler co¤rafi
bölgelere göre raporlanmam›flt›r.
a) 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle bölüm varl›klar› ve yükümlükleri ve bu tarihte sona eren hesap dönemindeki yat›r›m harcamalar›, nakit ç›k›fl›
gerektirmeyen bölüm giderleri ve bölüm sonuçlar›:

Varl›klar
Yükümlülükler
Net varl›klar
Yat›r›m harcamalar› (Not 18,19 ve 20)
Nakit ç›k›fl› gerektirmeyen giderler:
- Amortisman ve itfa paylar›
- Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›klar› (Not 38)
- fiüpheli alacak karfl›l›klar› (Not 37)
- Kampanya primi tahakkuku
- K›dem tazminat› karfl›l›klar› (Not 37)
- Birikmifl izin karfl›l›klar›

Bölüm sonuçlar›:
Sat›fl gelirleri
Sat›fllar›n maliyeti (-)
Brüt esas faaliyet kar›
Faaliyet giderleri (-)
Net esas faaliyet kar›/(zarar›)

‹laç
538.601.536
(189.186.878)
349.414.658
44.092.055

28.333.974
4.336.946
3.086.401
2.813.647
1.928.396
113.644
40.613.008

Kiflisel
Bölümler aras›
bak›m
Kanyon
Di¤er Da¤›t›lmam›fl
eliminasyon
79.160.372 115.778.086 422.438 571.944.062
(4.970.401)
(58.451.788) (43.176.647) (151.094)
(69.261.431)
4.970.401
20.708.584 72.601.439 271.344 502.682.631
3.219.101 29.723.974
7.732
-

2.141.666
22.551
25.318
410.640
3.121
2.603.296

31.228
17.317
6.821
55.366

-

-

30.506.868
4.359.497
3.111.719
2.813.647
2.356.353
123.586
43.271.670

- 150.731
- (131.391)
19.340
(1.388.292) (17.316)
(1.388.292)
2.024

-

(11.545.661)
11.334.255
(211.406)
211.406
-

847.858.100
(571.043.240)
276.814.860
(250.390.924)
26.423.936

Kiflisel
Bölümler aras›
bak›m
Kanyon
Di¤er Da¤›t›lmam›fl
eliminasyon
71.580.830 79.550.597 331.867 475.623.937
(3.223.025)
(52.685.627) (22.565.995) (154.087)
(53.107.978)
3.223.025
18.895.203 56.984.602 177.780 422.515.959
-

Toplam
1.145.033.365
(300.234.902)
844.798.463

513.160.627 346.092.403
(293.248.478) (288.997.626)
219.912.149 57.094.777
(197.266.753) (51.929.969)
22.645.396
5.164.808

-

Toplam
1.300.936.093
(355.257.437)
945.678.656
77.042.862

b) 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle bölüm varl›klar› ve yükümlükleri:

Varl›klar
Yükümlülükler
Net varl›klar

‹laç
521.169.159
(174.944.240)
346.224.919

NOT 34 - B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRAK‹ OLAYLAR
a) fiirket, 3 fiubat 2006 tarihli Yönetim Kurulu karar› ile finansal varl›klar portföyünde yer alan 410.840,222 YTL nominal de¤erli A, B ve C grubu T. ‹fl
Bankas› A.fi. hisse senetlerinin ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›nda sat›lmas›na karar vermifltir. Konsolide mali tablolar›n onayland›¤› tarih
itibariyle, 355.004 YTL nominal de¤erli hisse senetleri 4.160.710 YTL karfl›l›¤›nda sat›lm›flt›r.
b) 5 Nisan 2006 tarihinde EKOM Eczac›bafl› D›fl Ticaret A.fi.’ye finansal kurulufllardan kulland›¤› ve ayn› flartlarda fiirket’e transfer etti¤i 500.000 ABD
dolar› tutar›ndaki kredi için kefalet verilmifltir.

NOT 35 - DURDURULAN FAAL‹YETLER
Yoktur (31 Aral›k 2004: Yoktur).
NOT 36 - ESAS FAAL‹YET GEL‹RLER‹

Yurtiçi sat›fllar
Yurtd›fl› sat›fllar
Brüt sat›fllar
Sat›fltan iadeler (-)
Sat›fl iskontolar› (-)
Sat›fl gelirleri, net
Sat›fllar›n maliyeti (-)
Brüt esas faaliyet kar›

2005
1.268.532.032
45.250.436
1.313.782.468
(58.820.559)
(407.103.809)
847.858.100
(571.043.240)
276.814.860

NOT 37 - FAAL‹YET G‹DERLER‹
2005
Araflt›rma ve gelifltirme giderleri:
Personel giderleri
Amortisman ve itfa pay› giderleri (Not 19 ve 20)
Laboratuvar giderleri
Bak›m onar›m giderleri
Di¤er

Pazarlama, sat›fl ve da¤›t›m giderleri:
Personel giderleri
Reklam, tan›t›m giderleri
Nakliye giderleri
Yak›t, enerji, su giderleri
Amortisman ve itfa pay› giderleri (Not 19 ve 20)
Kira giderleri
Dan›flmanl›k giderleri
fiüpheli alacak karfl›l›k gideri (Not 7 ve 9.a)
Depolama giderleri
Bak›m onar›m giderleri
Seyahat giderleri
Haberleflme giderleri
Komisyon giderleri
Temsil ve a¤›rlama giderleri
Kanyon pazarlama gideri
Di¤er

4.038.324
1.226.150
858.956
678.431
605.968
7.407.829

57.798.736
43.592.187
10.344.612
5.062.799
4.886.857
4.381.116
3.163.170
3.111.719
2.716.761
2.219.269
1.938.855
1.830.375
1.674.607
1.333.417
1.006.687
8.598.706
153.659.873
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2005
Genel yönetim giderleri:
Personel giderleri
Dan›flmanl›k giderleri
Royalty giderleri
Amortisman ve itfa pay› giderleri (Not 19 ve 20)
Kira giderleri
K›dem tazminat› karfl›l›k gideri (Not 23)
Yak›t, enerji, su giderleri
Bak›m onar›m giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Temizlik giderleri
Teknik hizmet giderleri
Haberleflme giderleri
Birikmifl izin karfl›l›¤›
Di¤er
Toplam faaliyet giderleri

40.916.097
16.021.248
5.837.947
5.046.126
4.113.342
2.356.353
1.708.950
1.368.058
1.290.322
1.257.593
1.133.954
748.829
92.178
7.432.225
89.323.222
250.390.924

NOT 38 - D‹⁄ER FAAL‹YETLERDEN GEL‹R/G‹DER VE KAR/ZARARLAR
2005
Di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar:
Temettü geliri
Sabit k›ymet sat›fl kar›
Pazar araflt›rma geliri
fiüpheli alacak tahsilatlar› (Not 7 ve 9.a)
Kira gelirleri
Dosya sat›fl geliri
Sigorta gelirleri
Araflt›rma ve gelifltirme teflvikleri
‹fltirakler’in dönem kar/(zarar)lar›nda Grup’un pay›, net (Not 16)
Negatif flerefiye
Di¤er

Di¤er faaliyetlerden gider ve zararlar:
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k gideri (Not 12)
Ba¤›fl giderleri
‹mha edilen stok gideri
Yat›r›m amaçl› gayrimenkullerin amortisman gideri (Not 18)
Di¤er

9.811.973
4.441.749
4.049.100
2.246.136
1.762.870
1.038.943
798.149
252.003
149.246
50.786
2.772.589
27.373.544

(4.359.497)
(2.509.208)
(715.665)
(283.523)
(1.774.863)
(9.642.756)

NOT 39 - F‹NANSMAN GEL‹RLER‹ - NET
2005
Finansman gelirleri:
Kur fark› gelirleri
Kredili sat›fllardan do¤an vade fark› geliri
Banka mevduat› faiz geliri
Di¤er

34.069.697
13.607.891
2.608.615
107.301
50.393.504

Finansman giderleri:
Kur fark› giderleri
Banka kredileri faiz giderleri
Kredili al›mlardan do¤an vade fark› gideri
Di¤er

(27.633.679)
(12.372.613)
(10.156.452)
(203.766)
(50.366.510)
26.994

Finansman gelirleri, net
NOT 40 - NET PARASAL POZ‹SYON KAR/ZARARI

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde, 2005 y›l›nda mali tablolar›n enflasyona göre düzeltilmesi uygulamas›na son verildi¤ini kamuoyuna duyurmufltur (Not 2).
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamas› yap›lmad›¤› için, 2005 y›l› içerisinde parasal kazanç/kay›p oluflmamaktad›r.
NOT 41 - VERG‹LER

Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi
Peflin ödenen vergiler (-)
Ödenecek vergiler, net (Not 23)

2005
16.136.004
(12.237.291)
3.898.713

2004
22.992.014
(18.032.429)
4.959.585

Türk vergi mevzuat›, ana ortakl›k olan flirketin ba¤l› ortakl›klar› ve ifltiraklerini konsolide etti¤i mali tablolar› üzerinden vergi beyannamesi vermesine
olanak tan›mamaktad›r. Bu sebeple bu konsolide mali tablolara yans›t›lan vergi karfl›l›klar›, tam konsolidasyon kapsam›na al›nan tüm flirketler için
ayr› ayr› hesaplanm›flt›r.
Türkiye’de, kurumlar vergisi oran› 2005 y›l› için %30’dur (2004: %33). Kurumlar vergisi oran› kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince
indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas›, yat›r›m indirimi istisnas› vb.) ve
indirimlerin (ar-ge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kar da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi ödenmemektedir
(GVK Geçici 61. madde kapsam›nda yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› olmas› halinde yararlan›lan istisna tutar› üzerinden hesaplan›p ödenen
%19,8 oran›ndaki stopaj hariç).
Türkiye’deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden dar mükellef kurumlar ile Türkiye’de yerleflik kurumlara ödenen kar
paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›fl›nda kalan kifli ve kurumlara yap›lan temettü ödemeleri %10 oran›nda stopaja tabidir. Kar›n
sermayeye ilavesi, kar da¤›t›m› say›lmaz.
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fiirketler üçer ayl›k mali karlar› üzerinden %30 oran›nda geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 10 uncu gününe kadar beyan edip 17
inci günü akflam›na kadar öderler. Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba ra¤men ödenmifl geçici vergi tutar› kalm›fl ise bu tutar nakden iade al›nabilece¤i gibi
devlete karfl› olan herhangi bir baflka mali borca da mahsup edilebilir.
30 Aral›k 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanan, 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda De¤ifliklik
Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (“5024 say›l› Kanun”), kazançlar›n› bilanço esas›na göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin mali
tablolar›n› 1 Ocak 2004 tarihinden bafllayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmas›n› öngörmektedir. An›lan yasa hükmüne göre enflasyon düzeltmesi
yap›labilmesi için son 36 ayl›k kümülatif enflasyon oran›n›n (D‹E TEFE art›fl oran›n›n) %100’ü ve son 12 ayl›k enflasyon oran›n›n (D‹E TEFE art›fl
oran›n›n) %10’u aflmas› gerekmektedir. 2005 y›l› için söz konusu flartlar sa¤lanmad›¤›ndan enflasyon düzeltmesi yap›lmam›flt›r.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r. Kurumlar vergisi beyannameleri
hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 15 inci günü akflam›na kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik birçok istisna ve indirim bulunmaktad›r. Bu istisnalardan ve indirimlerden Grup’a iliflkin olanlar›
afla¤›da aç›klanm›flt›r:
Yat›r›m indirimi istisnas›:
Kurumlar›n duran varl›klara iliflkin 10 bin YTL’nin üzerindeki yat›r›m harcamalar›n›n %40’› -baz› istisnalar hariç- yat›r›m indirimi istisnas›ndan
yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. ‹stisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazanc›n›n yeterli
olmamas› halinde hesaplanan yat›r›m indirimi hakk› sonraki y›llara devrolunur. Yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanmak için “Yat›r›m Teflvik
Belgesi” alma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. 24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazan›lm›fl yat›r›m indirimi hakk›n›n
GVK’nun Geçici 61. madde hükümleri çerçevesinde kullan›lmas› halinde yararlan›lan yat›r›m indirimi istisnas› tutar› üzerinden, kar›n da¤›t›l›p
da¤›t›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n %19,8 oran›nda stopaj hesaplanacakt›r.
Araflt›rma – gelifltirme indirimi:
Kurumlar›n, 31 Temmuz 2004 tarihinden geçerli olmak üzere bünyelerinde gerçeklefltirdikleri münhas›ran yeni teknoloji ve bilgi aray›fl›na yönelik
araflt›rma ve gelifltirme harcamalar› tutar›n›n %40’› araflt›rma ve gelifltirme indirimi olarak Kurumlar Vergisi’nden istisna edilir. Araflt›rma ve gelifltirme
indirimi için stopaj uygulamas› yoktur.
31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren döneme ait konsolide gelir tablosuna yans›t›lm›fl vergiler afla¤›da özetlenmifltir:

Cari dönem vergi gideri (-)
Ertelenen vergi geliri (Not 14)
Toplam vergi gideri, net

2005
(16.136.004)
11.478.517
(4.657.487)

Konsolide gelir tablosundaki cari dönem vergi gideri ile konsolide vergi öncesi karlar üzerinden cari vergi oran› kullan›larak hesaplanacak vergi
giderinin mutabakat› afla¤›daki gibidir:
Vergi ve ana ortakl›k d›fl› paylar öncesi kar
%30 vergi oran›ndan hesaplanan cari dönem vergi tutar›
SPK Muhasebe Standartlar›’na göre yasal mali tablolara yap›lan düzeltmelerin etkisi:
Kampanya prim tahakkuklar›
Gelir tahakkuklar›
Geçmifl y›l sat›fl iskonto ve ikramiye tahakkuklar›n›n iptali
Vadeli sat›fllar›n ve al›fllar›n tahakkuk etmemifl finansman gelir ve giderleri
K›dem tazminat› karfl›l›klar›
Parasal olmayan kalemlere iliflkin geçmifl y›l enflasyon düzeltmelerinin
cari döneme etkisi ve maddi ve maddi olmayan varl›klar›n faydal› ömürlerinin düzeltilmesi
Konsolide stok kar eliminasyonu iptali ve cari dönem düzeltmesi
Sat›fl iadesi tahakkuklar›
Tahakkuk edilmemifl cari dönem ikramiye giderleri
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k gideri
Konsolide kar pay› netlemesi düzeltme pay›
Di¤er
Yasal mali tablolardaki cari dönem kar› ile cari dönem vergi matrah› aras›ndaki farklar:
‹fltirak gelirleri
Kullan›lan önceki dönem mali zararlar›
Kullan›lan yat›r›m indirimleri
Cari dönemde ortaya ç›kan mali zararlar
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Di¤er istisnalar
Cari dönem vergi gideri

44.181.718
13.254.515

844.094
(1.189.993)
(2.065.246)
(108.688)
706.906
(4.048.290)
589.981
305.541
760.073
1.307.849
3.828.299
978.050

(6.738.388)
(7.957.689)
(4.280.548)
19.421.687
937.484
(409.633)
16.136.004

NOT 42 - H‹SSE BAfiINA KAZANÇ

Net dönem kar›
Beheri 1 YKr nominal de¤erindeki hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi
Hisse bafl›na kazanç

2005
36.761.293
18.273.600.000
0,002
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NOT 43 - KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOSU
Notlar
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›m›:
Vergi ve ana ortakl›k d›fl› paylar öncesi kar
Vergi öncesi kar ile iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit giriflleri mutabakat› için gerekli düzeltmeler
Amortisman ve itfa paylar›
K›dem tazminat› karfl›l›k gideri
fiüpheli alacak karfl›l›k gideri
Maddi ve maddi olmayan varl›k sat›fl kar›, net
Stok de¤er düflüklü¤ü karfl›l›k giderleri
‹fltirakler’in dönem kar/(zarar)lar›nda Grup’un pay›, net
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
Maafl ve ikramiye tahakkuku
Temettü geliri
Sat›fl iadeleri tahakkuk gideri
Kampanya primi tahakkuk gideri
Gelir tahakkuklar›
Negatif flerefiye
Birikmifl izin karfl›l›k gideri

44.181.718

23
37
38
38
38
39
39
15
38

32
23

‹flletme sermayesindeki de¤iflimler:
Ticari alacaklar
‹liflkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Di¤er alacaklar
Ticari borçlar
‹liflkili taraflara borçlar
Al›nan avanslar
Di¤er dönen varl›klar ve yükümlülükler, net
Di¤er duran varl›klar ve yükümlülükler, net
Operasyonlardan sa¤lanan net nakit
Ödenen vergiler
Ödenen k›dem tazminat›
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit
Yat›r›m faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan varl›k sat›n al›mlar›
Maddi ve maddi olmayan varl›k sat›fl›ndan sa¤lanan nakit
Ba¤l› ortakl›k sat›n al›m›
‹fltirak sat›n al›m›
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit

2005

30.506.868
2.356.353
3.111.719
(4.441.749)
4.359.497
(149.246)
12.372.613
(2.608.615)
4.683.106
(9.811.973)
1.018.469
2.813.647
(3.966.643)
(50.786)
92.178

29.714.986
(4.396.776)
(18.418.551)
(44.596.228)
(29.129.811)
42.905.069
22.108.833
4.653.595
(406.646)
86.901.627
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18,19,20
32
32

(17.196.876)
(1.124.370)
68.580.381

(77.042.862)
6.502.886
(873.928)
(95.469)
(71.509.373)

Notlar
Finansman faaliyetleri:
Banka kredilerindeki art›fl
Ödenen faiz
Finansal kiralama yükümlülüklerindeki azal›fl
Tahsil edilen faiz
Ödenen temettüler
Az›nl›¤a ödenen temettüler
Tahsil edilen temettü
Finansman faaliyetlerinde kullan›lan net nakit
Yabanc› para çevrim farklar›
Haz›r de¤erlerdeki net azal›fl
Haz›r de¤erlerin dönem bafl› bakiyesi
Haz›r de¤erlerin dönem sonu bakiyesi

24

4
4

2005
11.545.094
(11.736.880)
(1.971)
2.622.235
(12.791.520)
(754.589)
3.897.022
(7.220.609)
58.761
(10.090.840)
28.895.168
18.804.328

NOT 44 -MAL‹ TABLOLARI ÖNEML‹ ÖLÇÜDE ETK‹LEYEN YA DA MAL‹ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANAB‹L‹R VE ANLAfiILAB‹L‹R OLMASI AÇISINDAN
AÇIKLANMASI GEREKL‹ OLAN D‹⁄ER HUSUSLAR
a) fiirket, 12 A¤ustos 2004 tarihli Yönetim Kurulu karar› ile ‹stanbul ili, fiiflli ilçesi, Büyükdere Caddesi mevkiinde gerçeklefltirmekte oldu¤u ‹stanbul
Kanyon Projesi kapsam›nda sat›fl› yap›lacak gayrimenkulleri (konutlar›) sat›n alacak müflterilerin, sat›fl bedelinin azami %90’›na kadar olan k›sm›n›n
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi. (“Banka”) taraf›ndan kredilendirilmesi durumunda, an›lan banka ile var›lan mutabakat çerçevesinde, müflterilerin sat›n
alacaklar› tafl›nmazlar (konutlar) üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilece¤i tarihe kadar, söz konusu kredilerin Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.’ye geri
ödenmesinin fiirket taraf›ndan garanti edilmesine karar vermifltir.
fiirket, 27 Ocak 2005 tarihli Yönetim Kurulu karar› ile ‹stanbul Kanyon Projesi kapsam›nda sat›fl› yap›lan gayrimenkulleri sat›n alan müflterilerin,
Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.’den kullanm›fl olduklar› kredilerin miktar ve taksit tutar›nda de¤ifliklik taleplerinin bulunmas› karfl›s›nda Türkiye ‹fl Bankas› A.fi.
taraf›ndan mevcut kredilerin kapat›larak ve/veya kapat›lmadan yeni veya ilave kredi kulland›rmas› durumunda, protokolde belirtildi¤i üzere sat›fl
bedelinin azami %90’› limitini aflmamak kayd›yla bir önceki paragrafta belirtilen garantisinin ilgili müflterilere kulland›r›lacak yeni veya ilave krediler
için de geçerli olaca¤›na karar vermifltir. 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle ‹fl Bankas› taraf›ndan ‹stanbul Kanyon Projesi müflterilerine kulland›r›lan kredi
tutar› 14.276.188 ABD dolar›’d›r.
b) 29 fiubat 2004 tarihli 6887 say›l› Bakanlar Kurulu karar›yla T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan reçete ile sat›lmak üzere ruhsatland›r›lan veya ithaline
izin verilen befleri t›bbi ürünler ile T.C. Tar›m ve Köyiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan ruhsatland›r›lan veteriner ispençiyari ve t›bbi müstahzarlar›n (veteriner
kozmetikleri hariç) 1 Mart 2004’ten itibaren geçerli olmak üzere KDV oranlar› % 8'e indirilmifltir.
T.C. Maliye Bakanl›¤›’n›n 17 fiubat 2005 tarihli Katma De¤er Vergisi (“KDV”) sirkülerinde Bakanlar Kurulu taraf›ndan vergi nispeti indirilen teslim ve
hizmetlerle ilgili olup, teslim ve hizmetin gerçekleflti¤i vergilendirme döneminde indirilemeyen ve tutar› Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek s›n›r›
aflan verginin, bu mükelleflerin vergi ve sosyal sigorta prim borçlar› ile genel ve katma bütçeli idareler ile belediyelere olan borçlar›na ya da döner
sermayeli kurulufllar ile sermayesinin %51’i veya daha fazlas› kamuya ait olan veya özellefltirme kapsam›nda bulunan iflletmelerden temin ettikleri
mal ve hizmet bedellerine iliflkin borçlar›na mahsup edilece¤i, y›l içinde mahsuben iade edilemeyen verginin ise nakden iade edilece¤i belirtilmifltir.
Grup, 2004 y›l›nda yüklenerek indiremedikleri 16.906.855 YTL tutar›ndaki vergilerin iadesini 2005 y›l› Kas›m ay›na kadar verdikleri beyannamelerinde
talep etmifl, mali tablolar›n onayland›¤› tarih itibariyle 16.315.678 YTL tutar›nda vergi iadesini mahsup yoluyla geri alm›flt›r. Kalan tutar, mahsup
edilecek tutarlar olufltukça geri al›nacakt›r.

96

97

c) E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi., yürütmekte oldu¤u ‹stanbul Kanyon projesi kapsam›nda yer alan ve kiraya verilmesi planlanan çarfl› ve ifl
merkezi inflaat›na iliflkin harcamalar için T.C. Maliye Bakanl›¤› Gelirler Genel Müdürlü¤ü’nün 15 Mart 2005 tarih, 32 say›l› Gelir Vergisi Sirküleri
hükümleri uyar›nca 31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren y›la ait Kurumlar vergisi hesaplamas›na 6.712.193 YTL tutar›nda yat›r›m indirimini dahil
etmifltir. Ayr›ca, 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren hesap dönemi için vergi matrah› ç›kmad›¤›ndan, indirilemeyen yat›r›m harcamalar› tutar›ndan
3.086.931 YTL tutar›nda ertelenmifl vergi varl›¤› hesaplanm›fl ve 2005 hesap dönemine ait konsolide gelir tablosuna ayn› tutarda ertelenmifl vergi
geliri kaydedilmifltir. Yasal vergi hesaplamalar›nda yap›lan uygulaman›n teyidi için T.C. Maliye Bakanl›¤›’na 5 Eylül 2005 tarih, 1619 say›l› yaz› ile
baflvuruda bulunulmufl ve T.C. Maliye Bakanl›¤›’n›n, 13 Eylül 2005 tarih, 44901 say›l› yaz›s› ile yap›lan harcamalar›n yat›r›m indirimi istisnas›na konu
edilebilece¤i görüflü al›nm›flt›r.
d) Sosyal Sigortalar Kurumu’nun (“SSK”) fiubat 2005 döneminde T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devri sonucunda, ünitelerinde ayakta tedavi için kullan›lan
ürünlerin stoklar›n›n iadesi gündeme gelmifltir. Bu dönemden bafllayan ve A¤ustos 2005 tarihine kadar süren sözlü görüflmeler sonucunda Grup
yönetimi, ilgili ilaçlar ile Grup taraf›ndan üretilen ve yatan hastalarda kullan›lan belirli baz› ilaçlar›n takas edilece¤ini belirtilen bir protokol
haz›rlam›fl ve T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› ‹laç ve Eczac›l›k Genel Müdürlü¤ü’ne (“‹dare”) göndermifltir. Protokolde, Grup taraf›ndan iade al›nacak ilaçlar›n
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanm›fl güncel fabrika sat›fl fiyatlar› ile iskontosuz olarak Grup’a iade edilece¤i; karfl›l›¤›nda verilecek ürünlerin de
T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›ndan onaylanm›fl güncel fabrika sat›fl fiyatlar› ile iskontosuz olarak ‹dare’ye verilece¤i belirtilmifltir. Protokolün ekinde iade
al›nacak ilaçlar›n listesi ve miktarlar› ile karfl›l›¤›nda verilecek ilaçlar›n listesi yer almaktad›r. Söz konusu protokol ‹dare’nin 7 Eylül 2005 tarihli ve
B1001EGO130016/4233 say›l› yaz›s› uyar›nca uygun görülmüfltür. 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle, 13.278.840 YTL tutar›nda ürün iade al›nm›fl olup,
iade al›nan ürünlerin maliyeti 6.780.745 YTL’dir. Söz konusu iade ifllemi, 2005 y›l›nda yap›lan iade karfl›l›¤› sat›fllar›n etkisi de dahil edildi¤inde
Grup’un mali tablolar›nda kar veya zarara neden olmam›flt›r. Grup’un söz konusu protokol dahilinde SSK’ya ürün verme ifllemi 2006 y›l› içerisinde de
devam etmektedir. ‹ade al›nan ürünlerin fiziksel durumlar›n›n kontrol edilmesi ifllemi bilanço tarihi itibariyle tamamlanmam›fl olup, fiziksel kontrolü
yap›lm›fl ürünler içerisinden imha edilmesi gerekti¤i tespit edilenlerin oran› kullan›larak iade al›nan tüm ürünler için 2.291.283 YTL tutar›nda de¤er
düflüklü¤ü karfl›l›¤› ayr›lm›flt›r.

E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin
1 Ocak-31 Aral›k 2005 Hesap Dönemine Ait
Ba¤›ms›z Denetçi Raporu

1. E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin (“fiirket”) 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine
ait konsolide gelir tablosunu incelemifl bulunuyoruz. ‹ncelememiz Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”) taraf›ndan yay›mlanan denetim ilke ve kurallar›na
göre yap›lm›fl ve dolay›s›yla hesap ve ifllemlerle ilgili olarak muhasebe kay›tlar›n›n kontrolü ile gerekli gördü¤ümüz di¤er denetim yöntem ve
tekniklerini içermifltir.
2. Görüflümüze göre söz konusu konsolide mali tablolar tüm önemli taraflar›yla, E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin 31 Aral›k 2005
tarihindeki gerçek konsolide mali durumunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek konsolide faaliyet sonucunu, SPK taraf›ndan
yay›mlanm›fl genel kabul görmüfl muhasebe ilkelerine (Dipnot 2) uygun olarak do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.
Görüflümüzü etkilememekle birlikte afla¤›da belirtilen hususa dikkatinizi çekmek isteriz:
3. 2 no’lu konsolide mali tablo dipnotunda aç›kland›¤› üzere, SPK’n›n Seri:XI, No:25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda
Tebli¤’i (“Tebli¤”), 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara dönem mali tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü¤e girmifltir. Tebli¤ K›s›m 33
“‹lk Dönem Mali Tablolar” madde 717, iflletmelerin bu Tebli¤’e uygun olarak haz›rlayacaklar› ilk gelir tablosunu, nakit ak›m tablosunu ve özsermaye
de¤iflim tablosunu karfl›laflt›rmal› olarak haz›rlamayabilece¤ini belirtmektedir. fiirket, 1 Ocak – 31 Aral›k 2005 hesap dönemi konsolide mali
tablolar›n› Tebli¤’e uygun olarak ilk kez haz›rlad›¤›ndan dolay› iliflikteki konsolide mali tablolarda 31 Aral›k 2005 tarihinde sona eren hesap
dönemine ait konsolide gelir tablosu, konsolide özsermaye de¤iflim tablosu, konsolide nakit ak›m tablosu ve ilgili dipnotlar, 31 Aral›k 2004 tarihinde
sona eren hesap dönemi ile karfl›laflt›rmal› olarak sunulmam›flt›r.

Baflaran Nas Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
a member of
PricewaterhouseCoopers

Murat Sancar, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi
‹stanbul, 10 Nisan 2006
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E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.
1 Ocak-31 Aral›k 2005 Hesap Dönemine Ait
Denetleme Kurulu Raporu

E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi. Genel Kurulu’na
Ortakl›¤›n unvan›

E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.

Merkezi

‹stanbul

Sermayesi

182.736.000.-YTL

Çal›flma konusu

‹nsan sa¤l›¤›yla ilgili ilaçlar, veteriner ilaçlar›, serum ve
sa¤l›k bak›m ürünlerinin üretim ve sat›fl›.

Denetçi ya da Denetçilerin ad› ve görev süreleri,
ortak ya da flirket personeli olup olmad›klar›

Bülent Avc› ve Tayfun ‹çten, 2005 y›l› hesaplar›n› incelemek
üzere toplanacak Ola¤an Genel Kurul’a kadar görevlidirler.
Kuruluflun orta¤›d›rlar, personeli de¤ildirler.

Kat›l›nan Yönetim Kurulu ve yap›lan Denetleme Kurulu
toplant›lar› say›s›

Yönetim Kurulu toplant›lar›na kat›l›nmam›fl,
dört kez Denetleme Kurulu toplant›s› yap›lm›flt›r.

Ortaklar›n hesaplar›, defter ve belgeleri üstünde yap›lan
incelemenin kapsam›, hangi tarihlerde inceleme yap›ld›¤›
ve var›lan sonuç

18 Nisan, 24 Haziran, 26 A¤ustos, 27 Ekim ve 31 Aral›k
2005’teki durumlar›yla bütün çal›flmalar denetlenmifl;
yasalara ve yönetmeliklere uygun bulundu¤u sonucuna
var›lm›flt›r.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 1. f›kras›n›n 3 numaral›
bendi gere¤ince ortakl›k veznesinde yap›lan say›mlar›n say›s› ve sonuçlar›

‹ki ayda bir olmak üzere y›lda alt› kez say›m yap›lm›fl ve
veznenin say›ma uygun oldu¤u görülmüfltür.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353’üncü maddesinin 1. f›kras›n›n 4 numaral›
bendi gere¤ince yap›lan inceleme tarihleri ve sonuçlar›

Her ay sonunda inceleme ve denetim yap›lm›fl ve say›mlar›n
kay›tlara uygun bulundu¤u belirlenmifltir.

‹ntikal eden flikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakk›nda yap›lan ifllemler

Kurulumuza ulaflan flikayet yoktur. ‹ncelemelerimizde
herhangi bir yolsuzlu¤a rastlanmam›flt›r.

E‹S Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.’nin 1 Ocak-31 Aral›k 2005 dönemi hesap ve ifllemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl›¤›n Ana Sözleflmesi ve
çeflitli mevzuat ile Genel Kabul Görmüfl Muhasebe ‹lke ve Standartlar›’na göre incelemifl bulunmaktay›z.
Görüflümüze göre, içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenmifl 31 Aral›k 2005 tarihi itibariyle düzenlenmifl Bilanço,
ortakl›¤›n an›lan tarihteki mali durumunu ve 1 Ocak-31 Aral›k 2005 dönemine ait Gelir Tablosu da an›lan döneme ait çal›flma sonuçlar›n› gerçe¤e
uygun olarak, do¤ru biçimde yans›tmakta; kar›n da¤›t›lmas› önerisi, yasalara ve ortakl›k Ana Sözleflmesi’ne uygun bulunmaktad›r. Bilanço’nun ve
Gelir Tablosu’nun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu’nun aklanmas›n› oylar›n›za sunar›z.
Denetleme Kurulu
Bülent Avc›

Tayfun ‹çten

Aksoy Matbaac›l›k A.fi.

Eczac›bafl› ‹laç Sanayi ve Ticaret A.fi.
Büyükdere Caddesi Ali Kaya Sokak No: 7
Levent 34394, ‹stanbul
Tel: (0212) 350 80 00 Faks: (0212) 350 86 17
www.eis.com.tr
www.eczacibasiilac.com.tr

