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BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Borusan Holding Anonim Şirketi Ortakları'na
Finansal Tablolarla İlgili Rapor

Borusan Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının (Borusan Holding ve Bağlı Ortaklıkları - “Borusan Grubu”) 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, ABD Doları
olarak hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu
ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu

Grup yönetimi finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur.
Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği
dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların
gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Uluslararası
Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların
gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin
kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki
kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Grup'un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol
sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi
tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi
tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun
uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna
inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Borusan Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'nın 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle finansal
durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde
doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

14 Nisan 2008

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)



VARLIKLAR
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 210,541,906
 256,963

 406,623,726
 497,565,007
 78,080,599

 1,193,068,201

 19,740,773

 1,212,808,974

 228,352
 710,233,217
 27,575,630
 10,811,667
 51,415,535
 12,198,937

 812,463,338

 2,025,272,312

 226,556,296
 230,515

 301,793,427
 342,335,005
 65,192,810

 936,108,053

 -

 936,108,053

 230,159
 613,510,847
 18,180,607

 654,911
 41,512,288
 7,650,089

 681,738,901

 1,617,846,954

NOTLAR
31 Aralık

2007

Dönen varlıklar

31 Aralık
2006

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO
(Birim - ABD Doları)

Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Rayiç değeri ile ölçülen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar
Ticari alacaklar, net
Stoklar, net
Diğer dönen varlıklar

Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar

Dönen varlıklar toplamı

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Maddi duran varlıklar, net
Maddi olmayan duran varlıklar, net
Şerefiye, net
Ertelenmiş vergi alacağı
Diğer duran varlıklar

Duran varlıklar toplamı

Varlıklar toplamı

İlişikte sayfa 99 ile 152 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.



BORÇLAR VE ÖZ SERMAYE
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16
19
18
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21

3

 479,451,386
 319,458,090
 71,275,926
 20,568,378
 83,870,914

 974,624,694

 30,416,066

 1,005,040,760

 17,890,507
 213,159,712
 26,600,121
 9,586,615
 1,412,350

 268,649,305

 1,273,690,065

 46,044,080
 22,016,561
 34,114,809

 (200,878)
 243,391,663

 345,366,235
 406,216,012

 751,582,247

 2,025,272,312

Notlar
31 Aralık

2007

 303,743,972
 318,352,968
 59,147,135
 14,952,939
 60,429,403

 756,626,417

 -

 756,626,417

 -
 189,428,473
 20,105,075
 14,363,667
 2,235,749

 226,132,964

 982,759,381

 38,079,065
 11,646,838
 37,786,421

 -
 186,994,701

 274,507,025
 360,580,548

 635,087,573

 1,617,846,954

31 Aralık
2006

Ticari borçlar, net
Kısa vadeli krediler
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli bölümü
Ödenecek gelir vergisi
Kısa vadeli diğer borçlar

Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar ile doğrudan
ilişkilendirilen yükümlülükler

Kısa vadeli borçlar toplamı

Uzun vadeli borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
Uzun vadeli krediler
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Uzun vadeli diğer borçlar

Uzun vadeli borçlar toplamı

Borçlar toplamı

Öz sermaye
Ödenmiş sermaye
Yabancı para çevrim farkları
Yeniden değerleme fonu, net
Nakit akım riskinden korunma fonu
Yasal yedekler ve birikmiş karlar

Ana şirket hissedarlarına ait öz sermaye
Azınlık payları

Toplam öz sermaye

Borçlar ve öz sermaye toplamı

Kısa vadeli borçlar

İlişikte sayfa 99 ile 152 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO
(Birim - ABD Doları)



Notlar

23
24, 26, 27

25, 26, 27
28
29
29
3

18
18

22

3

 2,957,698,453
 (2,547,896,430)

 409,802,023

 (225,020,658)
 7,399,377

 22,996,575
 (59,046,049)
 19,379,289

 175,510,557

 (16,217,406)
 (31,594,942)
 15,377,536

 159,293,151

 (5,897,457)

 153,395,694

 91,742,937
 61,652,757

1 Ocak-
31 Aralık

2007

2,291,884,875
 (1,962,004,533)

 329,880,342

 (179,499,861)
 29,812,157
 13,291,446

 (48,900,309)
 (7,544,134)

 137,039,641

 (67,829,092)
 (21,225,217)
 (46,603,875)

 69,210,549

 (4,245,514)

 64,965,035

 27,562,303
 37,402,732

1 Ocak-
31 Aralık

2006

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE GELİR TABLOSU
(Birim - ABD Doları)

Net satışlar
Satılan mal ve verilen hizmet maliyeti

Brüt kâr

Satış ve genel yönetim giderleri
Diğer faaliyet gelirleri, net
Finansman geliri
Finansman gideri
Çevrim kârı / (zararı)

Vergi öncesi kâr

Vergi
  - Cari (yasal)
  - Ertelenmiş

Devam eden faaliyetlerden elde edilen dönem kârı

Durdurulan faaliyetlere ilişkin dönem zararı

Net kâr

Azınlık payı
Ana şirket hissedarlarının payları

İlişikte sayfa 99 ile 152 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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147,093,473

   2,458,223
 -

                      40,270

 -
 -

                 2,498,493
               37,402,735
               39,901,228

                             -
                             -
         186,994,701

             2,756,318
                    915,294

                             -
                             -

                 3,671,612
               61,652,757
               65,324,369

                             -
1,249,970

                             -
             (10,177,377)

       243,391,663

3,232,381

 -
 -
 -

 -
              8,414,457
              8,414,457

                          -
              8,414,457

                          -
                          -
        11,646,838

             -
                          -
                          -

            10,369,723
            10,369,723

                          -
            10,369,723

                          -
                          -
                          -
                          -

 22,016,561

38,508,970

  (2,458,223)
            (1,079,520)
                (40,270)

 2,855,464
 -

              (722,549)
                         -

              (722,549)
                         -
                         -
       37,786,421

    (2,756,318)
              (915,294)

                         -
                         -

            (3,671,612)
                         -

            (3,671,612)
                         -
                         -
                         -
                         -

    34,114,809

38,079,065

            -
                             -
                             -

  -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
           38,079,065

         -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -
                             -

7,965,015
                             -
                             -
                             -

46,044,080

                  -

        -
                    -
                    -

             -
                    -
                    -
                    -
                    -
                    -
                    -
                  -

                -
                    -

         (200,878)
                    -

         (200,878)
                    -

         (200,878)
                    -
                    -
                    -
                    -
      (200,878)

358,753,156

 -
                (1,012,168)

 -

    3,749,486
                  7,083,101
                  9,820,419
                27,562,303
                37,382,722
                (8,040,626)
              (27,514,704)

          360,580,548

-
-

(178,298)
7,252,663

                  7,074,365
91,742,937

                98,817,302
(7,965,015)
(1,249,970)

(17,400,020)
(26,566,833)

         406,216,012

585,667,045

          -
              (2,091,688)

                            -

    6,604,950
              15,497,558
              20,010,820
              64,965,038
              84,975,858
              (8,040,626)
            (27,514,704)

        635,087,573

-
-

(379,176)
17,622,386

              17,243,210
153,395,694

            170,638,904
-
-

(17,400,020)
(36,744,210)

       751,582,247

226,913,889

                    -
                (1,079,520)

                              -

       2,855,464
                  8,414,457
                10,190,401
                37,402,735
                47,593,136

                              -
                              -
          274,507,025

-
-
-

(200,878)
                10,369,723

10,168,845
                61,652,757

71,821,602
7,965,015
1,249,970

-
(10,177,377)
345,366,235

Azınlık
payı

Toplam
öz sermaye

Yasal
yedekler ve

birikmiş
kârlar

Yabancı
para

çevrim
farkları

Yeniden
değerleme

fonu
Ödenmiş
sermaye

Finansal
riske
karşı

 koruma
fonu

Ana
şirket

hissedarlarına
ait

öz sermaye

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Birim - ABD Doları)

Yeniden değerleme fonundan birikmiş kârlara aktarılan
    yeniden değerlenmiş ve orijinal aktif değeri
    üzerinden hesaplanan 2006 yılı amortisman farkı
    (ertelenmiş vergi netlenmiş)
Arsalar üzerinden hesaplanan ertelenmiş vergi etkisi
Yeniden değerleme fonundan çıkışlar
Vergi oranındaki değişikliğin yeniden değerleme
    fonu üzerindeki etkisi
Yabancı para çevrim farkları
    Doğrudan öz kaynak altında muhasebeleştirilen net gelir
Net dönem kârı
    Toplam gelir ve gider
Azınlık paylarındaki değişim
Ödenen temettüler
31 Aralık 2006 bakiyesi
Yeniden değerleme fonundan birikmiş kârlara aktarılan
    yeniden değerlenmiş ve orijinal aktif değeri
    üzerinden hesaplanan 2007 yılı amortisman farkı
    (ertelenmiş vergi netlenmiş)
Yeniden değerleme fonundan çıkışlar
Nakit akım riskinden koruma fonuna ilişkin kayıp
Yabancı para çevrim farkları
    Doğrudan öz kaynak altında muhasebeleştirilen net gelir
Net dönem kârı
    Toplam gelir ve gider
Birleşme etkisi (Not 4)
Konsolidasyon kapsamındaki değişim (Not 4,11)
Azınlık paylarındaki değişim
Ödenen temettüler

31 Aralık 2007 bakiyesi

31 Aralık 2005 bakiyesi

İlişikte sayfa 99 ile 152 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.



1 Ocak-
31 Aralık

2007

1 Ocak-
31 Aralık

2006Notlar

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
(Birim - ABD Doları)

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
Vergi karşılığı ve azınlık payları öncesi kâr
Vergi öncesi kâr ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
arasındaki mutabakat
Amortisman
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
Faiz gelirleri
Rayiç bedel değeri gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklardan elde edilen faiz gelirleri
Vade farkı geliri, net
Faiz giderleri
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı
Maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlık satış kârı
Yabancı para çevrim farklarındaki net değişim
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet kârı
İşletme sermayesindeki değişimler
Ticari alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar ve diğer kısa vadeli borçlar, net
Ticari borçlar
Diğer duran varlıklar ve uzun vadeli diğer borçlar, net
Ödenen kıdem tazminatı
Ödenen vergiler
Devam eden işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Durdurulan işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları
Maddi olmayan duran varlık alımları
Grup şirketlerince hali hazırda kontrol edilen şirketlere ilişkin ilave hisselerin satın alınması
Azınlık paylarındaki değişim
Maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlık satış hasılatı
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki artış
Vadesi üç aydan uzun vadeli mevduatlardaki değişim
Alınan faiz
Flatsteel satışından elde edilen nakit
Devam eden işletme faaliyetlerinin yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Durdurulan işletme faaliyetlerinin yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Finansman faaliyetleri
Kredi borcu ödemeleri
Alınan kredilerden sağlanan nakit
Ödenen temettüler (azınlık hissedarlarına ödenenler dahil)
Ödenen faiz
Devam eden işletme faaliyetlerinin finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net nakit
Durdurulan işletme faaliyetlerinin finansman faaliyetlerinden kullanılan net nakit
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri varlıklar
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri varlıklar

 175,510,557 137,039,641

27  48,639,593 42,773,069
27  4,492,832 4,470,797
29  (10,784,952) (5,457,761)
29  (875,328) (1,149,795)
29  (11,336,295) (6,683,890)
29  37,808,960 35,774,680
19  8,456,143 5,347,575
28  (2,389,726) (1,909,849)

 27,275,100 12,206,268
 276,796,884  222,410,735

 (114,598,667)  (99,659,404)
 (157,177,793)  (102,226,755)

 6,770,340  (6,501,551)
 180,520,341  16,397,383
 14,386,813  (6,174,659)

19  (2,682,831)  (4,662,825)
18  (26,476,003)  (14,162,434)

 177,539,084  5,420,490
 74,900  (4,983,274)

 177,613,984  437,216

12  (152,462,670)  (92,361,365)
13  (15,901,190)  (4,398,392)

 (32,719,809)  -
 5,163,033  (8,040,626)

 20,163,045  12,488,725
 (620)  2,726,289

6  -    4,549,337
 22,970,127  10,766,162

 -    59,069,757
 (152,788,084)  (15,200,113)

 704,055  (1,902,337)
 (152,084,029)  (17,102,450)

 (859,129,420)  (176,306,890)
 897,160,612  332,956,986
 (36,744,210)  (27,514,704)
 (37,514,323)  (27,189,500)
 (36,227,341)  101,945,892
 (5,317,004)  (3,081,219)

 (41,544,345)  98,864,673
 (16,014,390)  82,199,439
 226,556,296  144,356,857

6  210,541,906  226,556,296

İlişikte sayfa 99 ile 152 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)

Genel

Borusan Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları (“Borusan Grubu” ya da “Grup”) faaliyetlerine 1944 yılında Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. olarak çelik ürünleri
ithalatı yapan ve kurutulmuş meyve ihraç eden bir şirket olarak başlamıştır.

Borusan Holding A.Ş. (“Borusan Holding” veya “Holding”) Aralık 1972'de çelik sanayi (boru ve yassı çelik üretimi), önemli markaların satış ve servis
temsilciliği (BMW, Land Rover ve Caterpillar), entegre lojistik hizmetleri ve telekomünikasyon sektöründe yapılan yatırımlar olmak üzere değişik sahalarda
faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini koordine etmek amacıyla kurulmuştur. Borusan Holding Türkiye'de kayıtlı olup Kocabıyık ailesinin kontrolündedir
(bakınız Not 20). Holding'in kayıtlı adresi aşağıdaki gibidir:

Meclisi Mebusan Caddesi No: 103
Fındıklı - İstanbul -Türkiye

Holding'in ortakları, 13 Mart 2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararı neticesinde, Borusan Ticari Sınai Danışmanlık A.Ş. (“BTS”) ile birleşme kararı
almıştır. Birleşme, BTS'nin 28 Şubat 2007 mali tabloları baz alınarak, BTS'nin külliyen tüm aktif ve pasifinin Holding'e devredilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir.
BTS ve Borusan Holding'in ortakları ve ortaklık payları aynı olduğundan, Borusan Holding'in sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

Gruptaki Faaliyet Türleri

Borusan Grubu'nun başlıca faaliyetleri şunlardır:
• Yurtiçi ve yurtdışında pazarlanmak üzere boyuna kaynaklı ve spiral çelik boru üretimi;
• Yurtiçi ve yurtdışında pazarlanmak üzere, soğuk haddelenmiş bobin ve saç, kaplamalı bobin ve saç üretimi;
• BMW, Land Rover ve MINI otomobillerinin Türkiye satış ve satış sonrası servis temsilciliği ve araba kiralama hizmeti;
• Caterpillar iş makineleri ve güç sistemleri ürünlerinin Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri'nde (Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan ve İran) satış

ve satış sonrası servis temsilciliği;
• Entegre lojistik hizmetleri, gümrükleme, gemi taşımacılığı, liman işlemleri ve depolama hizmetleri;
• Yurtiçi ve yurtdışında pazarlanmak üzere otomotiv sanayi için supap üretimi;
• A tipi alternatif telekom operatörlüğü ve kurumsal internet hizmeti sağlayıcılığı;
• Hidroelektrik santral işletmeciliği.

Eylül 1998'den bu yana Borusan Holding, çelik boru sektöründe faaliyet gösteren, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kayıtlı Borusan Birleşik Boru
Fabrikaları A.Ş., ve Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.Ş.'nin (ortak yönetimdeki şirketler) faaliyetlerini yönlendirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan
Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.'yi de kontrol etmektedir.  Borusan Birleşik Boru Fabrikaları A.Ş.'nin ortakları 25 Kasım 2004 tarihli
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, aynı ortaklar tarafından kontrol altında tutulan Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.Ş. ile birleşme kararını onaylamıştır.
Birleşme Mannesmann Boru Endüstrisi T.A.Ş.'nin tüm aktif, pasif, hak ve yükümlülükleriyle külliyen Borusan Birleşik Boru Fabrikaları A.Ş.'ye devri
şeklinde Borusan Birleşik Boru Fabrikaları A.Ş.'nin yasal çatısı altında yapılmıştır. Birleşme neticesinde Borusan Birleşik Boru Fabrikaları A.Ş.'nin şirket
unvanı Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiş ve 13 Aralık 2004 tarihinde tescil edilmiştir. Ayrıca Borusan Holding,
Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş. ve Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kayıtlı olan Borusan Yatırım ve
Pazarlama A.Ş. isimli yatırım (portföy) şirketlerinin de kontrolünü elinde bulundurmaktadır.

Grup Türkiye'de dört ana faaliyet segmenti halinde organize olmuştur:

• Çelik segmenti
• Distribütörlük (Temsilcilik) segmenti
• Enerji segmenti
• Lojistik segmenti

1. KURUMSAL BİLGİ



Grup'un başlıca “diğer” operasyonları telekomünikasyon ve supap üretimini kapsamaktadır.

Borusan Holding'in Bağlı Ortaklıkları (“Bağlı Ortaklık”), Bağlı Ortaklıkları'nın faaliyet segmentleri ve faaliyet yerleri aşağıdaki gibidir:

1. KURUMSAL BİLGİ (devamı)

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (DEVAMI)
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)

Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. (Borçelik)
Birlik Galvaniz Sac Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Birlik Galvaniz) (3)
Kerim Çelik Mamulleri İmalat ve Ticaret A.Ş. (Kerim Çelik)
Borusan Paslanmaz Çelik Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Paslanmaz Çelik)
BS Investments AB

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  (Borusan Boru)
Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. (BMBYH)
BM Vobarno Tubi S.p.A. (Vobarno)
Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş.

Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.
Kartal Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)
Borusan Ankara İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. (2)
Kerim Boru Ticaret ve Pazarlama A.Ş. (1)
İmpa Bursa İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. (1)
Borusan Akdeniz İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. (1)
Samsun Çelik Ticaret A.Ş. (1)

Borusan Makina Servis ve Ticaret A.Ş. (Borusan Makina)
Borusan Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Borusan Güç)
Machinery Intertrade Limited (UK)
MIT Machine International Trade Limited (MIT Machine)
MIT Machine Holding Limited (MIT Machine Holding)
Machinery International Trade B.V. (Machinery International)
Borusan Makina Kazakhstan LLP (Kazakistan)
Arya Heavy Machinery (Arya- İran)
BBM Machinery Limited (BBM- İran)
Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. (Borusan Oto)
Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş (Borusan Otomotiv)

Maya Enerji Yatırımları A.Ş.
Yedigöl Hidroelektrik Üretim ve Tic. A.Ş.
Turkuaz Elektrik Üretim A.Ş.
Hazal Hidroelektrik Üretim A.Ş.
Van Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
Esentepe Enerji Yatırımları Üretim ve Tic. A.Ş.
Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Borusan Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.
Meltem Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Güney Rüzgarı Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Kuzey Rüzgarı Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Dinç Enerji Madencilik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Tayfun Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Vaniköy Enerji Yatırımları ve Üretim Ticaret A.Ş.

Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. (Borusan Lojistik)
Borusan International Algeria SPA
Borusan International Pars Joint Stock Co
Borusan International Gulf FZE
Borusan International Netherlands Coop

Borusan Elektronik Ticaret, İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. (Otomax)
Supsan Motor Supapları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Supsan)
Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş. (Borusan Teknoloji)
Borusan Telekom ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (Borusan Telekom) (4)
Borusan Birlik Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Borusan Bilişim Ses ve Veri Sistemleri A.Ş. (5)
Borusan Ticari Sınai Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. (6)

Gemlik – Türkiye
Gemlik – Türkiye
İstanbul – Türkiye
Gebze – Türkiye
Hollanda – Türkiye

İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İtalya
Gemlik – Türkiye

İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
Ankara – Türkiye
İstanbul – Türkiye
Bursa – Türkiye
Adana – Türkiye
Samsun – Türkiye

İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
Birleşik Krallık
Malta
Malta
Hollanda
Kazakistan
İran
Birleşik Krallık
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye

İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye

İstanbul – Türkiye
Cezayir
İran
Dubai – BAE
Hollanda

İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye

Yassı

Boru

Yurtiçi  ve
İhracat Satış
Şirketleri

Distribütörlük

Enerji

Lojistik

Diğer

Faaliyet kolu Bağlı Ortaklık Yeri

Çelik

1 Bu şirketler 2007 yılında tasfiye edilmiştir.
2 Bu şirket tasfiye halindedir.
3 2007 yılında Borçelik ile birleşmiştir.
4 Borusan Telekom hisselerinin satış görüşmelerinin Kasım 2007’de başlamasından dolayı satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflanmıştır.
5 2007 yılında Borusan Teknoloji ile birleşmiştir.
6 2007 yılında Borusan Holding ile birleşmiştir.
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Grup cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK'nin Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (IFRIC)
tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili
olanları uygulamıştır. Söz konusu yeni ve revize standartlar ile yorumların uygulanması Grup'un muhasebe politikalarını, aşağıdaki konularda etkilemiştir:

• UFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar”
• UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu”

UFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar”

Bu standart mali tablo kullanıcılarına Grup'un finansal araçlarının önemini ve bahse konu finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliğini ve kapsamını
değerlendirmelerine imkân veren açıklamaların yapılmasını gerektirir. Yeni açıklamalar mali tablolara dahil edilmiştir. Standardın finansal sonuçlar üzerinde
bir etkisi bulunmamakla birlikte, gerektiğinde geçmiş döneme ait karşılaştırmalı bilgiler revize edilmiştir.

UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu”

Bu değişiklik, Grup'un mali tablo kullanıcılarına Grup sermayesinin yönetiminde Grup'un hedeflediği amaçları ile kullandığı politika ve uygulamaları
hakkında değerlendirme yapmalarına imkân veren yeni açıklamalar sunmasını gerektirir.

2007 tarihinde yürürlüğe giren ancak Grup'un operasyonları ile ilgili olmadığından uygulanmayan standartlar, değişiklikler ve yorumlar

Aşağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2007 tarihinde veya söz konusu tarihten sonra başlayan
mali dönemler için zorunlu olduğu halde Grup'un faaliyetleri ile ilgili değildir:

• UFRS 4, “Sigorta Sözleşmeleri”,

• UFRYK 7, “UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı
   Çerçevesinde Düzeltme Yaklaşımının Uygulanması”,

• UFRYK  8, “UFRS 2 Standardının Kapsamı”,

• UFRYK  9, “Saklı Türevlerin Yeniden Değerlendirilmesi”,

• UFRYK 10, “Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü”

2. YENİ VE GÜNCELLENMİŞ STANDARTLARIN UYGULAMASI

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (DEVAMI)
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)



2. YENİ VE GÜNCELLENMİŞ STANDARTLARIN UYGULAMASI (devamı)

Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar

Aşağıdaki Standartlar ve Yorumlar bu mali tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmış ancak yürürlüğe girmemiştir:

• UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup ve İşletmenin Geri 1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.
Satın Alınan Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler”

• UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri” 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.

• UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.

• UFRYK 12, “Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları” 1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.

• UFRYK 13, “Müşteri Bağlılık Programları” 1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.

• UFRYK 14, “UMS 19- Tanımlanmış Fayda Varlığı 1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.
Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri 
ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri”

• UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler” Hakediş Koşulları 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.
ve İptallerine İlişkin Değişiklik

• UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.
• UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”
• UMS 28, “İştiraklerdeki Yatırımlar”
• UMS 31, “İş Ortaklıklarındaki Paylar” Satın Alma

Yönteminin Uygulanması  Hakkında Kapsamlı Değişiklik

• UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu” 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.
• UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Satın Alma

Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde
Doğacak Yükümlülüklerin Açıklanması Hakkında Değişiklik

• UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu” 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.

Grup yöneticileri, yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup'un mali tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağını
düşünmektedir.

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (DEVAMI)
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI

3.1 Uygunluk Beyanı

Borusan Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının konsolide mali tabloları, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (“UFRS”) uygun olarak hazırlanmıştır.

3.2 Mali Tabloların Hazırlanma Esasları

Borusan Holding A.Ş. ve Türkiye'de yerleşik Bağlı Ortaklıklar, muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden Türk Ticaret
Kanunu (TTK) ve vergi mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır. Ayrıca 1 Ocak 1994'den itibaren geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından
hazırlanmış Tek Düzen Muhasebe Sistemi ve uygulamalarına da uyulmaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na kayıtlı oldukları için Borusan Yatırım
ve Pazarlama A.Ş. ve Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye mahsus olarak, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan
muhasebe ilkeleri uygulanmaktadır (SPK Mevzuatı).

Yurtdışında yerleşik Bağlı Ortaklıklar; Machinery Intertrade Limited, Vobarno, MIT Machine, MIT Machine Holding, Machinery International ve Borusan
International Netherland Coop. muhasebe kayıtlarını Euro, Borusan Makina Kazakhistan LLP ise Kazak Tengesi, Arya, BBM ve Borusan International
Pars Joint Stock Co. İran Riyali, Borusan International Algeria SPA Dinar, Borusan International Gulf FZE ise Dirhem cinsinden tutmaktadır. İlgili şirketler
sırasıyla İngiltere, İtalya, Malta, Hollanda, Kazakistan, İran, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerleşik oldukları ülkede geçerli olan muhasebe ilke
ve kurallarına uygun olarak tutmaktadırlar.

ABD Doları cinsinden hazırlanmış konsolide mali tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış yasal kayıtlara, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına (UFRS) uygunluk açısından gerekli tashih ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. Konsolide mali tablolar, rayiç değerinden gösterilen
arazi, bina ve makine ve teçhizat (Not 12), rayiç değeri ile ölçülen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar ve rayiç değerlerinden taşınan türev
finansal araçlar dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır.

Önceki dönem mali tablolarında yapılan bazı sınıflamalar

Önceki dönem konsolide finansal tabloları, cari dönem konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olması amacıyla birtakım sınıflamalara tabi tutulmuştur.
6,664,612 ABD Doları diğer maddi olmayan duran varlıklarından maddi duran varlıklar altındaki özel maliyetlere 1,217,992 ABD Doları diğer giderlerden
satış ve genel yönetim giderlerine sınıflanmıştır.

3.3 Uygulanan Konsolidasyon Esasları

Konsolide mali tablolar, Borusan Holding ve bağlı ortaklıklarının mali tablolarını kapsamakta olup aşağıdaki esaslara göre düzenlenmiştir:

Grup'un, doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyetlerinde kontrol sahibi olduğu şirketler konsolide edilmiştir. Kontrol, Holding'in şirketin nihai hisselerinin
yarısından fazlasına doğrudan ya da Bağlı Ortaklıklar'ı aracılığıyla dolaylı olarak sahip olmasıyla ortaya çıkar.

Holding aşağıdaki hususların varlığı halinde de nihai hisselerinin yarısına veya daha azına sahip olduğu şirketlerde kontrol sahibidir.

a) Bir anlaşma çerçevesinde şirketin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücünün varlığı halinde veya,

b) Yönetim kurulu veya benzeri yönetim birimi üyelerinin çoğunluğunu atama veya uzaklaştırma gücünün varlığı halinde veya,

c) Yönetim kurulu veya benzeri yönetim birimi toplantılarında oy çoğunluğuna sahip olma durumunda.

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (DEVAMI)
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)



3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

3.3 Uygulanan Konsolidasyon Esasları (devamı)

İlişikteki konsolide mali tabloların hazırlanmasında kullanılan konsolidasyon esasları aşağıdaki gibidir:

(i) Bağlı Ortaklıklar'ın bilançoları ve gelir tabloları tek tek ve her kalem bazında konsolide edilmiştir. Bununla beraber Grup'un sahip olduğu yatırımın
taşınan değeri ilgili öz sermaye kalemleriyle netleştirilmiştir. Borusan Holding ve Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyelerin etkileri ile
bu işlemlerle ilgili bilançolarda kalan kâr marjları konsolidasyonda elimine edilmiştir. İştirak maliyetleri ile ilgili bağlı ortaklığın öz sermayesi ile bağlı
ortaklıklardan alınan temettüler ise ilgili dönem kârından elimine edilmişlerdir.

(ii) Bağlı Ortaklıklar'ın faaliyet sonuçları, şirket kontrol yetkisinin Grup'a geçtiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere konsolidasyona dahil edilmiştir.
Aynı şekilde elden çıkarılan Bağlı Ortaklıklar, elden çıkarıldığı ya da kontrolün Grup dışına çıktığı tarihten geçerli olmak üzere konsolidasyondan çıkarılmıştır.
Gerektiği yerlerde, Bağlı Ortaklıklar'ın muhasebe politikalarında bir takım değişiklikler yapılarak uygulamalar, Grup'un uyguladığı muhasebe politikalarına
tutarlı hale getirilmiştir.

(iii) Bağlı Ortaklıklar'ın net varlıklarındaki azınlık hissedarlarının hisseleri konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosunda azınlık payları olarak ayrı bir
şekilde gösterilmiştir. Konsolide mali tablolarda, Kocabıyık ailesinin hisseleri, Grup'un payları dışında, azınlık payları olarak gösterilmiştir.

Konsolide mali tablolar Borusan Holding ve Bağlı Ortaklıkları'nın her yıl 31 Aralık itibariyle mali tablolarını içermektedir. Bağlı Ortaklıklar'ın mali tabloları
Holding ile tutarlı muhasebe politikaları kullanılarak aynı raporlama yılı için hazırlanmıştır.

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle Bağlı Ortaklıklar'ın listesi ve Borusan Grubu'nun bu şirketlerdeki doğrudan ve dolaylı hisse oranları ile nihai
hisse oranları aşağıdaki gibidir:

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

Çelik
Borçelik (*)
Borusan Boru
Birlik Galvaniz
Kerim Çelik
Kartal Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (**)
Borusan Ankara İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. (***)
Kerim Boru Ticaret ve Pazarlama A.Ş. (**)
İmpa Bursa İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. (**)
Borusan Akdeniz İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. (**)
Samsun Çelik Ticaret A.Ş. (**)
BMBYH
Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.
Vobarno
Paslanmaz Çelik
BS Investments AB

Distribütörlük
Borusan Makina
Borusan Güç
Borusan Oto  (*)
Borusan Otomotiv (*)

Enerji
Maya Enerji Yatırımları A.Ş.
Yedigöl Hidroelektrik Üretim ve Tic. A.Ş.
Turkuaz Elektrik Üretim A.Ş.
Hazal Hidroelektrik Üretim A.Ş.
Van Elektrik Üretim San. ve Tic.A.Ş.
Esentepe Enerji Yatırımları Üretim ve Tic. A.Ş.
Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.
Borusan Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş.
Meltem Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Güney Rüzgarı Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Kuzey Rüzgarı Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
Dinç Enerji Madencilik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Tayfun Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.
Vaniköy Enerji Yatırımları ve Üretim Ticaret A.Ş.

Lojistik
Borusan Lojistik

Diğer
Otomax
Supsan
Borusan Teknoloji
Borusan Telekom
Borusan Birlik Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.
Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş.
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.
Borusan Ticari ve Sınai
Borusan Bilişim Ses ve Veri Sistemleri A.Ş.

2007 (%)

32.57
51.61

               -
32.57

               -
57.46

               -
               -
               -
               -

70.24
82.68
51.62
70.00

100.00

87.20
94.28
37.67
34.38

69.88
66.38
66.38
59.39
62.91
69.87
69.87
99.83
68.60
68.60
69.87
68.60
68.60
69.87

76.11

76.31
39.57
88.46
88.47
68.89
50.04
45.35

               -
               -

2006 (%)

23.52
51.61
23.52
23.46
52.79
57.46
49.35
49.85
49.57
49.55
70.24
82.68
70.24
70.00

               -

87.20
94.28
37.67
34.38

      -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -

76.11

76.34
39.57
88.65
88.66
68.89
50.04
45.35
75.71
84.77

Borusan Holding A.Ş'nin
Nihai Hisse Oranı

2007 (%)

       45.33
       73.48
               -
       99.93
               -
       99.40
               -
               -
               -
               -
       77.00
       82.68
     100.00
       70.00
     100.00

99.89
       99.40
       48.60
       49.00

 70.00
       94.99
       94.98
       84.98
       90.02
       99.98
       99.98
     100.00
       98.00
       98.00
       99.98
       98.00
       98.00
       98.98

   88.17

 99.91
       51.98
       99.77
     100.00
       68.89
       96.94
       51.10
               -
               -

2006 (%)

39.11
73.48

100.00
99.73
99.90
99.40
94.05
95.00
95.00
95.00
77.00
82.68

100.00
70.00

               -

99.89
99.40
48.60
49.00

    -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -

88.17

99.91
51.98

100.00
100.00
68.89
96.94
51.10
75.71
95.63

Toplam Kontrol Edilen
Hisse Oranı

2007 (%)

       33.61
       73.48
             -

       99.91
             -

       99.40
             -
             -
             -
             -

       12.36
             -

     100.00
             -
             -

31.19
       40.00
       20.00
       28.00

  70.00
       94.99
       94.98
       84.98
       90.02
       99.98
       99.98
         1.00
       98.00
       98.00
       99.98
       98.00
       98.00
       98.98

 30.58

99.91
       50.02
       21.95
       99.81
             -

       96.94
       32.00
             -
             -

2006 (%)

       27.91
       73.48
     100.00
       99.73
       98.97
       99.40
       93.05
       93.88
       94.26
       94.30
       12.36
             -

     100.00
             -
             -

31.19
       40.00
       20.00
       28.00

    -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -
             -

  30.58

  99.91
       50.02
       22.00
       99.81
             -

       96.94
       32.00
             -

       95.54

Bağlı Ortaklık Yoluyla
Dolaylı Hisse Oranı

2007 (%)

11.72
               -
               -

0.02
               -
               -
               -
               -
               -
               -

64.64
82.68

               -
70.00

100.00

68.70
59.40
28.60
21.00

     -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
       99.00
               -
               -
               -
               -
               -
               -

57.59

0.00
1.96

77.82
0.19

68.89
               -

19.10
               -
               -

2006 (%)

11.20
               -
               -

0.00
0.93
0.00
1.00
1.12
0.74
0.70

64.64
82.68

               -
70.00

               -

68.70
59.40
28.60
21.00

     -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -
               -

57.59

0.00
1.96

78.00
0.19

68.89
               -

19.10
75.71
0.09

Borusan Holding A.Ş'nin
Doğrudan Hisse Oranı

(*) Söz konusu Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki esaslar çerçevesinde konsolide edilmiştir:
a) bir anlaşma çerçevesinde şirketin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücünün varlığı halinde; veya,
b) yönetim kurulu veya benzeri yönetim birimi üyelerinin çoğunluğunu atama veya uzaklaştırma gücünün varlığı halinde; veya,
c) yönetim kurulu veya benzeri yönetim birimi toplantılarında oy çoğunluğuna sahip olma durumunda.

(**) Söz konusu şirketlerin tasfiye süreci 2006 yılında başlatılmış olup tasfiye süreci 2007'de tamamlanmıştır.
(***) Bu şirket tasfiye halindedir.

3.3 Uygulanan Konsolidasyon Esasları (devamı)

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (DEVAMI)
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)



2005 1.3418 4.54   (0.02)

2006 1.4056 11.58   4.75

2007 1.1647 5.94   (17.50)

Yıl
Yıl Sonu ABD

Doları / YTL Kuru
Enflasyon Oranı

(TEFE)
YTL/ABD Doları

Devalüasyon/(Revalüasyon) Oranları

Konsolide mali tablolar, Holding'in sunum para birimi olan ABD Doları olarak sunulmaktadır. Grup'taki her bir bağlı ortaklık, işlevsel para birimini kendi
belirlemekte ve her bir bağlı ortaklığın mali tablolarında yer alan kalemler o işlevsel para birimi cinsinden ifade edilmektedir. ABD Doları, Grup
operasyonlarında ağırlıklı olarak kullanılmakta ve başka bir deyişle Grup operasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. ABD Doları ayrıca,
Grup için önemlilik arz eden durum ve olayların ekonomik temelini yansıtmaktadır. Bu yüzden Grup şirketleri genel olarak, işlevsel para birimi olarak
ABD Doları'nı kullanmaktadır. Mali tablo değerlemesi için seçilen işlevsel para biriminden başka tüm diğer para birimleri yabancı para birimi olarak kabul
edilmektedir.

Grup'un içinde bulunduğu ekonomik ortam ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi sonucunda, Grup'un bazı iştirakleri, UMS 21 uyarınca, aşağıdaki sebeplere
dayanarak işlevsel para biriminin ABD Doları olmasına karar verilmiştir :

• Grup şirketlerinin satın alma ve satış fiyatları ile esas hizmet ve ürünleri çoğunlukla ABD Doları cinsinden belirlenmektedir,
• Grup şirketlerinin borçlanma cinsi ve ilgili borçlanma giderlerinin büyük bir çoğunluğu ABD Doları'dır.

Yabancı para cinsinden işlemler, ilk olarak, işlem tarihinde geçerli olan işlevsel para birimi kurundan kayıtlara yansıtılır. Yabancı para cinsinden olan
parasal aktif ve pasifler, bilanço tarihindeki işlevsel para birimi kurundan değerlenmektedir. Yabancı para çevriminden doğan çevrim kârı/zararı, konsolide
gelir tablosunda çevrim kârı/zararı hesabında yer alır. Yabancı para cinsinden tarihi maliyet esasına göre değerlenen parasal olmayan bilanço kalemleri
ve özsermaye hesapları (kâr ve zarar hariç) ise işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kur ile (tarihi kur) değerlenir.

Grup'un bağlı ortaklıklarından Borusan Oto, Borusan Otomotiv, Borusan Makina, Borusan Güç, Supsan, Vobarno, Borusan International Netherlands
Coop, Paslanmaz Boru ve Borusan Ticari Sınai'nin işlevsel para birimi Euro'dur. Borusan Makine Kazakistan'ın işlevsel para birimi Tenge, Arya Iran ve
Borusan International Pars Joint Stock Co.'nun ise İran Riyali, Borusan International Gulf'ın Dirhem, Borusan International Algeria SPA'nın ise Dinar'dır.
Raporlama tarihi itibariyle, bu iştiraklerin aktif ve pasifleri Borusan Holding'in sunum para birimine (ABD Doları) bilanço tarihinde geçerli olan kur ile
gelir tabloları ise yıl içindeki ortalama kurlar ile çevrilmiştir.

Çevrimden kaynaklanan kur farkları öz sermayenin altında kur çevriminden yedekler olarak gösterilmektedir. Bu iştiraklerin elden çıkarılması durumunda,
ilgili bağlı ortaklığa ait öz sermaye altında gösterilen tutar gelir tablosuna yansıtılır.

Geçtiğimiz üç sene için Türkiye genelinde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ve T.C. Merkez Bankası
tarafından açıklanan YTL - ABD Doları kurları aşağıda belirtilmiştir:

3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

3.4 Yabancı Para Çevrimi

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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3.5 İştirakler

Grup'un, üzerinde önemli derecede etkiye sahip olduğu, ancak bağlı ortaklık olmayan veya müşterek yönetime tabi olmayan ortaklıklar, iştirak olarak
nitelendirilmektedir. Öz sermaye metoduna göre iştirak, bilançoda, maliyet değerine alımı müteakip Grup'un iştirakin net varlıklarındaki payı doğrultusunda
oluşan kâr ya da zarar tutarı dahil edilmek suretiyle taşınmaktadır. Öz sermaye metodunun uygulanmasını müteakip Grup, iştirakteki net yatırımını göz
önünde bulundurarak, ek değer düşüklüğü karşılığı ayrılıp ayrılmayacağını belirler. Gelir tablosundaki tutar iştirakin operasyonlarından Grup'a düşen
payı göstermektedir.

İştirak'in ve Grup'un raporlama tarihleri aynıdır ve kullanılan muhasebe politikaları Grup'ta kullanılan muhasebe politikaları ile uyumludur.

3.6 Şerefiye

Şerefiye, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının makul değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini
aşan kısmını doğrudan kâr veya zarar içinde kayda alımını öngörür. İlk kayda alımı müteakip, şerefiye maliyetten birikmiş değer düşüklüğü karşılığı
düşülerek yansıtılır. Şerefiye, her yıl veya koşullardaki değişiklikler veya olaylar değer düşüklüğü olduğuna işaret ettiğinde daha sık olarak değer düşüklüğü
olup olmadığının tespiti amacıyla incelenir. Taşınan değerin paraya çevrilebilecek tutarı aşması durumunda değer düşüklüğü karşılık gideri gelir tablosuna
yansıtılır.

Değer düşüklüğünün tespit edilmesi amacıyla, işletme birleşmesi sonucu elde edilen şerefiye, alım tarihinden itibaren, Grup'un aktif ya da pasiflerinin
o birimlerle veya birim gruplarıyla ilişkili olup olmadığına bakılmaksızın, birleşmenin yarattığı sinerjiden faydalanması beklenen, Grup'un nakit akımı
sağlayacak birim ya da birim gruplarının her birine tahsis edilir. Şerefiyenin tahsis edildiği her bir birim ya da birim grubu, şerefiyenin iç yönetim amaçlı
olarak incelendiği en düşük seviyeyi göstermektedir.

Değer düşüklüğü karşılığı şerefiyenin ilişkilendirildiği nakit akımı sağlayan birimin (ya da nakit akımı sağlayan birimler grubunun) paraya çevrilebilecek
tutarının değerlendirilmesiyle belirlenir. Nakit akımı sağlayan birimin (ya da nakit akım sağlayan birim gruplarının) paraya çevrilebilecek tutarının, taşıdıkları
değerden düşük olması durumunda, değer düşüklüğü karşılık gideri kaydedilir. Şerefiyenin nakit akımı sağlayan birimin (nakit akımı sağlayan birim
gruplarının) bir bölümünü oluşturması ve bu birimdeki operasyonların bir bölümünün elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılan operasyona ait olan
şerefiye, operasyonun elden çıkarılmasında elde edilecek kâr ya da zararın belirlenmesi sırasında operasyonun taşınan değerine dahil edilmektedir.
Bu durumda elden çıkarılan şerefiye; operasyonun elde çıkarılan değeri ve nakit akımı sağlayan birimin elde kalan kısmının değerlendirilmesi ile ölçülür.

3.7 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar

Nakit ve nakit benzeri varlıklar, kasa ve bankalardaki nakit para, kısa vadeli mevduatlar, repo işlemleri ve diğer hazır değerlerden oluşmaktadır. Diğer
hazır değerler, vadesi bilanço tarihi öncesinde olan vadeli çek ve senetleri içermektedir.  Konsolide nakit akım tablosunda ifade edilen nakit ve nakit
benzeri varlıklar yukarıda bahsedilen değerlerin 3 ay veya daha kısa vadeli olanlarını içermektedir.

3.8 Ticari ve Diğer Alacaklar

Vadeleri genel olarak 42 gün (2006 - 44 gün) aralığında olan ticari alacaklar, şüpheli ticari alacak karşılığı düşüldükten sonra indirgenmiş net değerleri
ile taşınmaktadır. Ticari alacağın tahsilatının mümkün olmadığı durumlarda şüpheli ticari alacak karşılığı tutarı için tahmin yapılır. Şüpheli alacaklar tespit
edildiklerinde kayıtlardan çıkarılır.

3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
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3.9 İlişkili Taraflar

Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Grup ile ilişkili sayılır:

(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:

(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve 
aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);
(ii) Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya
(iii) Grup üzerinde ortak kontrole sahip olması;

(b) Tarafın, Grup'un bir iştiraki olması;

(c) Tarafın, Grup'un ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;

(d) Tarafın, Grup'un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;

(e) Tarafın, (a) ya da (d)'de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;

(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)'de bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak
önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması.

İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın
transferidir.

İlişkili taraflarla yapılan işlemler ve bakiyeler ile ilgili dipnotlar Not 32'de verilmiştir.

3.10 Stoklar

Stoklar, stok değer düşük karşılığı ayrıldıktan sonra net gerçekleşebilir değer veya maliyet değerinden düşük olanı ile değerlenmiştir. Maliyet, üretim
şekline bağlı olarak aylık ağırlıklı ortalama veya özel maliyet metoduna göre hesaplanmıştır. Ticari emtia stokları için ise gerçek maliyet değeri
kullanılmaktadır. Mamül ve yarı mamüllerin maliyetine, ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda
(normal faaliyet kapasitesi göz önünde tutularak) dahil edilmiştir. Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından stokları satışa hazır hale getirebilmek
için yapılan her türlü tahmin edilen masraf ve pazarlama ve satış giderleri düşüldükten sonraki değerdir. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan
çıkarılmıştır.

3.11 Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar başlangıç olarak, günlük bakım onarım giderleri hariç olmak suretiyle, maliyet değerinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü
karşılığı düşüldükten sonraki değeriyle gösterilmiştir. İlk olarak kayda alınan maliyet değerleri, maddi duran varlıkların, kayda alım kriterlerini sağlaması
durumunda oluştuğu andaki yenileme maliyetlerini içermektedir. Başlangıç maliyet değerini takiben, arazi, bina, makine ve ekipman yeniden değerleme
tarihindeki rayiç bedel değeri olan yeniden değerlenmiş tutarlarından, daha sonra gerçekleşen birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı düşülmüş
değeriyle taşınır.
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10 - 50
5 - 40
3 - 5
3 - 8

5 - 10

Doğrusal
Doğrusal
Doğrusal
Doğrusal
Doğrusal
Doğrusal

Ekonomik ömür ve amortisman metodu düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve amortisman süresinin ilgili varlıktan edinilecek
ekonomik faydalar ile paralel olup olmadığına dikkat edilmektedir. Bu çerçevede, Borusan Boru belirli bazı yer altı ve yer üstü düzenlerinin, binaların
ve makine ve ekipmanların ekonomik ömürlerini yeniden gözden geçirmiştir. Tamamen itfa olmuş ancak bağımsız değerleme şirketi tarafından yapılan
değerleme sonucu yeni bir değer atfedilmiş olan belirli makinelerinin amortisman ömürleri 20 yıl artırılmış ve toplamda 40 yıla çıkarılmıştır. Tamamen
itfa olmayan makine ve ekipmanların ekonomik ömürleri ise 20 yıldan kalan süre olarak belirlenmiştir. Aynı çerçevede, belirli arsa ve bina gruplarının
amortisman ömürleri 25 yıldan 50 yıla çıkarılmıştır.

Yıl Metod

3.11 Maddi Duran Varlıklar (devamı)

Maddi duran varlıkların taşınan değerleri, olayların veya koşullardaki değişikliklerin, taşınan değerlerin paraya çevrilemeyeceğine işaret etmesi durumunda,
değer düşüklüğü olup olmadığının tespiti amacıyla incelenir. Taşınan değerin, paraya çevrilebilecek değeri aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı
konsolide gelir tablosuna yansıtılır. Ancak, varlığın taşınan değerindeki azalma, o varlık ile ilgili öz sermayenin altında yeniden değerleme fonu olması
durumunda öncelikle ilgili fondan düşülür. Paraya çevrilebilecek değer, bir varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri,
bir varlığın kullanımından ve ekonomik ömrü sonunda satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının şimdiki değerini, net satış
fiyatı ise, satış hasılatından satış maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarı yansıtmaktadır. Paraya çevrilebilecek tutar belirlenebiliyorsa her bir kıymet
için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduğu nakit akımını sağlayan grup için tahmin edilir. Bir varlık için geçmiş yıllarda ayrılan değer düşüklüğünün
ortadan kalkması ya da azalması durumunda, değer düşüklüğü karşılığı ters çevrilir. Ters çevrilen tutar konsolide gelir tablosuna yansıtılır.

Yeniden değerlenmiş tutarlarıyla taşınan maddi duran varlıklar, taşınan değerin rayiç değerden farklılaşmamasını sağlayacak sıklıkta değerlemeye tabi
tutulurlar.

Yeniden değerleme artışları öz sermaye altında, yeniden değerleme fonunda muhasebeleştirilir.

Maddi duran varlıkların yeniden değerlenmiş tutarları ile maliyet bedelleri üzerinden hesaplanan amortismanlar arasındaki fark maddi duran varlığın
kullanıldığı her yıl için yeniden değerleme fonundan birikmiş kârlara transfer edilmektedir. Ayrıca, yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortismanlar,
maddi duran varlıkların taşınan brüt değerlerinden netlenmekte ve net tutar maddi duran varlığın yeniden değerlenmiş tutarına getirilmektedir. Yeniden
değerlenmiş varlıkların satılması durumunda, bu varlığa ait yeniden değerleme fonu birikmiş kârlara aktarılır.

Bir maddi duran varlık, satılması veya kullanımı ya da satışıyla beklenen gelecekteki ekonomik faydaların ortadan kalkması durumunda kayıtlardan
çıkarılır. Varlıkların elden çıkarılmasından elde edilecek kâr ya da zarar (satıştan elde edilecek net nakit ile varlığın taşınan değeri arasındaki fark), varlığın
elden çıkarıldığı yılda gelir tablosuna yansıtılır.

Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyetleri veya yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla amortismana
tabi tutulur. Tahmini ekonomik ömürleri ve kullanılan amortisman metodları aşağıdaki gibidir:

3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

Binalar
Makine ve teçhizat
Demirbaşlar
Taşıt araçları
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler kira süresince
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3.12 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar başlıca bilgisayar yazılımları, data, telefon hatları ve lisanslar ile ilgili haklardan oluşan varlıklar olup ilk olarak alış fiyatından
değerlenmiştir. Maddi olmayan duran varlıklar gelecekte ekonomik fayda elde edilebilmesi ve maliyetin doğru bir şekilde belirlenebilmesi durumunda
aktifleştirilirler. İlk kayıt sonrasında maddi olmayan duran varlıklar, maliyetten birikmiş itfa payı ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten
sonraki değerleriyle gösterilmektedir. İşletme bünyesinde oluşan geliştirme maliyetleri dışındaki maddi olmayan duran varlıklar aktifleştirilmemekte ve
gerçekleştikleri yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların ekonomik ömürleri belirli süreli ya da süresiz olarak
belirlenmektedir. Belirli süreli maddi olmayan duran varlıklar tahmin edilen ekonomik ömürleri üzerinden, doğrusal amortisman metodu ile itfa edilirler
(3 - 15 yıl). Belirli süreli ekonomik ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar için itfa periyodu veya itfa metodu her yıl, en az bir kere incelenmektedir.
Beklenen kullanım ömürlerindeki veya maddi olmayan duran varlıktan elde edilecek faydalarda oluşabilecek değişiklikler, itfa metodunun ya da periyodunun
değiştirilmesi olarak değerlendirilip, muhasebe politikalarındaki değişiklik şeklinde muhasebeleştirilir. Belirli süreli ekonomik ömrü olan maddi olmayan
duran varlıkların itfa giderleri gelir tablosunda maddi olmayan duran varlığın işlevi ile uyumlu şekilde gider olarak kaydedilir.

Süresiz kullanım ömrüne sahip maddi olmayan duran varlıklar, itfa edilmemekte, ancak değer düşüklüğü açısından her bir maddi olmayan duran varlık
için ya da her bir nakit akımı sağlayan birim seviyesinde her yıl incelenmektedir. Süresiz kullanım ömrüne sahip maddi olmayan duran varlıklar kullanım
ömürlerinin süresiz olmasının desteklenebilir olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ekonomik ömürleri her yıl incelenir. Eğer kullanım ömrünün
değiştirilmesi gerekli görülürse, süresiz kullanım ömründen süreli kullanım ömrüne geçiş ileriye yönelik şekilde yapılır.

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle süresiz kullanım ömrüne sahip maddi olmayan duran varlıklar bulunmamaktadır.

Maddi olmayan duran varlıkların taşınan değerleri, olayların ya da koşullardaki değişikliklerin, taşınan değerin paraya çevrilebilecek durumda olmadığına
işaret etmesi durumunda değer düşüklüğü açışından incelenir.

Maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından elde edilen kâr ya da zarar, maddi duran varlığın satışından elde edilecek net nakit ile varlığın
taşınan değeri arasındaki farktır ve varlık elden çıkarıldığı zaman gelir tablosuna yansıtılır.

3.13 Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar

Duran varlıklar (veya elden çıkarılacak gruplar), ilgili varlıkların faaliyetlerde kullanımından ziyade satış işlemi vasıtasıyla geri kazanılabilir olduğu durumlarda,
“satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar” olarak sınıflandırılır ve defter değerinin veya satışın tamamlanması ile ilgili giderler düşüldükten sonra kalan
rayiç değerinin düşük olanı ile değerlenirler. Söz konusu varlıklar işletmenin bir parçası, elden çıkarılacak bir grup veya tek bir duran varlık olabilir.
Durdurulan faaliyet, bir şirketin elden çıkarılan veya satılmak üzere elde tutulan olarak sınıflandırılan bir parçasıdır. Durdurulan faaliyet, (a) önemli bir
iş/faaliyet alanını veya coğrafi bölge operasyonlarını, (b)  önemli bir iş/faaliyet alanını veya coğrafi bölge operasyonlarının elden çıkarılma planını, (c)
yeniden satılmak üzere alınan iştiraki kapsar.

3.14 Varlıkların Değer Düşüklüğü

Grup her raporlama döneminde varlıklarda değer düşüklüğü ayrılmasını gerektiren bir durum olup olmadığını incelemektedir. Böyle bir durumun
belirlenmesi halinde veya varlık için her yıl değer düşüklüğü olup olmadığına dair test yapılması gerekliliği varsa, Grup, varlığın paraya çevrilebilecek
değerine yönelik tahminlerde bulunur. Varlığın paraya çevrilebilecek tutarı, varlığın ya da nakit akımı sağlayan birimin rayiç bedelinden satış maliyetleri
düşüldükten sonraki değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır ve eğer varlık diğer varlıklardan ya da varlık gruplarından tamamen bağımsız nakit
girişleri yaratmıyorsa, her bir varlık için belirlenir. Varlığın taşınan değerinin paraya çevrilebilecek tutarını aşması durumunda varlıkta değer düşüklüğü
oluşmuş olarak kabul edilmekte ve varlık paraya çevrilebilecek değerine getirilmektedir. Kullanım değeri, tahmin edilen gerçekleşebilecek nakit akımlarının,
paranın zaman değeri ile ilgili piyasa değerlendirmelerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan bir vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine
getirilmesiyle belirlenmektedir. Devam eden faaliyetlere ilişkin değer düşüklüğü, ilgili varlığın işlevine göre gelir tablosunda ilgili olduğu gider kategorisine
kaydedilir.
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3.14 Varlıkların Değer Düşüklüğü Karşılığı (devamı)

Her raporlama döneminde daha önce ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılığının geçerli olup olmadığı veya azalıp azalmadığı ile ilgili değerlendirme
yapılmaktadır. Böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda, paraya çevrilebilecek değer tahmin edilmektedir. Daha önce ayrılmış olan değer düşüklüğü
karşılığı, ancak en son değer düşüklüğü ayrıldıktan sonra, varlığın paraya çevrilebilecek değerinin belirlenmesinde kullanılan tahminlerin değişmesi
durumunda ters çevrilebilir. Bu durumda, varlığın taşınan değeri paraya çevrilebilecek değerine getirilecek şekilde artırılır. Bu tutar, daha önceki yıllarda
bu varlık için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasaydı taşıyacağı değerden amortisman netlenmiş tutardan fazla olamaz. Değer düşüklüğü karşılığının
ters çevrilmesinin gelir tablosuna yansıtılması ancak varlığın yeniden değerlenmiş tutardan taşınması ve bu tutarın yeniden değerleme artışı olarak
muhasebeleştirilmesi söz konusu olmadığı durumda mümkündür. Değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesinin gelir tablosuna yansıtılmasından sonra
amortisman gideri, varlığın revize edilmiş taşınan değerinden, hurda değeri düşüldükten sonra, geri kalan kullanım ömrü boyunca, sistematik olarak
amorti edilmesi ile hesaplanır.

3.15 Yatırımlar ve Diğer Finansal Varlıklar

UMS 39 kapsamındaki finansal varlıklar, rayiç değeri ile ölçülen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar, krediler ve alacaklar, vadeye kadar
elde tutulacak finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanır.  Finansal varlıklar, ilk olarak, rayiç değerlerinden ve finansal varlıkların
rayiç değerlerinin gelir tablosu ile ilişkilendirilmemesi durumunda,  birebir ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri dahil olmak üzere kayda alınırlar. Grup
finansal varlıklarının sınıflandırılmasına ilk kayda alımdan sonra karar vermektedir ve izin verildiği ve uygun olduğu sürece, her yıl sonunda bunu yeniden
değerlendirilmektedir.

Bütün olağan finansal varlık alım ve satım işlemleri Grup'un varlığı satın almayı taahhüt ettiği tarihte kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar
genellikle piyasada oluşan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimleri içerisinde finansal varlığın teslimini gerektiren alım ve satımlardır.

Krediler ve Alacaklar

Krediler veya alacaklar sabit veya belirlenebilir ödemeli ve belirli bir piyasada işlem görmeyen türev dışı finansal araçlardır. Bu finansal varlıklar, etkin
faiz metodu kullanılarak indirgenmiş değerleri üzerinden taşınmaktadırlar. Krediler veya alacaklar elden çıkarıldığı veya değer düşüklüğüne uğradığı
zaman, gerçekleşen kâr ya da zarar, indirgeme sürecinde olduğu gibi gelir tablosuna yansıtılır.

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Satılmaya hazır finansal varlıklar satılmaya hazır olarak elde tutulan ve daha önceki üç kategoriden herhangi birine girmeyen türev dışı finansal varlıklardır.
İlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır finansal varlıklar rayiç bedel değerlemeleri öz sermaye altında ayrı gösterilir. Yatırım elden çıkarıldığında ya da
değer düşüklüğü tespiti halinde daha önce öz sermaye altında gösterilen kümülatif kâr ya da zararlar gelir tablosuna yansıtılır.

Grup'un satılmaya hazır finansal varlıkları organize finansal piyasalarda aktif olarak işlem görmeyen iştiraklerdir. Organize finansal piyasalarda aktif olarak
işlem gören iştiraklerin rayiç değerleri bilanço tarihindeki kapanış günü fiyatıyla belirlenir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan iştiraklerden
belli bir piyasa fiyatı olmayan veya rayiç değeri alternatif değerleme metotlarıyla güvenilir bir şekilde belirlenemeyen iştirakler maliyet bedelleri ile
değerlenir.

Rayiç değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar

Rayiç değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden
çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev
ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da rayiç değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer
alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.

3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (DEVAMI)
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)



3.16 Kiralama İşlemleri

Bir anlaşmanın kiralama anlaşması olduğu ya da kiralama içerip içermediği yapılan anlaşmanın içeriğine göre belirlenir ve anlaşmanın ifasının belirli bir
varlık ya da varlıkların kullanımına ya da kullanma hakkının devrine bağlı olup olmadığının değerlendirilmesini gerektirir.

Grup - Kiracı olarak

Kiralanan varlıkla ilgili tüm risk ve faydaları transfer eden finansal kiralamalar, kira başlangıç tarihinde kiralanan varlığın rayiç bedeli veya daha düşükse
minimum kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden aktifleştirilir. Finansal kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara
borcu olarak ayrıştırılmıştır. Faiz giderleri, sabit faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin gelir/gider hesaplarına dahil edilmiştir.

Mali tablolara yansıtılmış kiralanan sabit kıymetler ekonomik ömür ile kira süresinden hangisi kısa ise ona göre amortismana tabi tutulurlar.

Operasyonel kiralamalarda kira ödemeleri, kiralama dönemi boyunca doğrusal itfa yöntemine tabi tutularak giderleştirilir.

3.17 Ticari Borçlar

Vadeleri genel olarak ortalama 150 gün (2006 - 137 gün) olan ticari borçlar, Grup'a faturalanmış olsun ya da olmasın,  ileride alınacak mal veya hizmetler
için ödenecek rayiç bedel olduğu kabul edilen indirgenmiş maliyet değerlerinden taşınmaktadır.

3.18 Netleştirme

Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
bazda veya eş zamanlı tahsil etme/ödeme niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.

3.19 Araştırma ve Geliştirme Giderleri

Araştırma giderleri gerçekleştikleri dönem itibariyle gider kaydedilir. Belirli bir proje ile ilgili gerçekleşen geliştirme harcamaları sonucu ortaya çıkan maddi
duran varlık, ancak Grup'un bu projenin tamamlanması sonucunda bu varlığın satılabilir olmasının teknik olarak mümkün olduğunu, ilgili varlığı kullanma
veya satma niyetinin olduğunu, varlığın nasıl ekonomik fayda sağlayabileceğini, bu varlığı tamamlamak için gerekli kaynakların varlığı ve geliştirme süreci
boyunca yapılan harcamaların güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda aktifleştirilir. İlk kayda alımı müteakip, geliştirme gideri maliyetten birikmiş
itfa ve değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonraki değerinden taşınır. Aktifleştirilen geliştirme giderleri söz konusu projeyle ilgili öngörülen satış dönemi
süresince itfa edilir.

Geliştirme maliyetlerinin taşınan değeri ilgili varlık henüz kullanılmıyorsa her yıl, değer düşüklüğü olduğuna dair belirtiler olması durumunda ise yıl
içerisinde daha sık değer düşüklüğü açısından incelenir.
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3.20 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Cari yıl vergisi

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden
indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan
farklılık gösterir. Holding'in ve iştiraklerinin cari yıl vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yürürlükte olan ya da bilanço tarihi sonrasında yürülüğe
girecek olan vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

Ertelenmiş vergi

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate
alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş
vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Bahse konu varlık ve yükümlülükler ticari ya da mali kâr/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk
defa mali tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup'un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının
düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte
vergiye tabi yeterli kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının
muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının
sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkân verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve
bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları
ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup'un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine
getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz
konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup'un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini
netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

Dönem Cari ve Ertelenmiş Vergisi

Doğrudan öz kaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan öz
kaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait
ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın alanın, satın
alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım maliyetini aşan
kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
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3.21 Kıdem Tazminatı Karşılığı

(a) Tanımlanan Fayda Planı:

Grup, Türkiye'de geçerli mevcut iş kanununa göre, emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen
ve en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.

Kıdem tazminatı karşılığını fonlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Grup, ilişikteki konsolide mali tablolarda yer alan Kıdem Tazminatı karşılığını
“Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve Grup'un personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda
kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir. Hesaplanan tüm aktüeryel kazançlar
ve kayıplar kâr/zarar tablosuna yansıtılmıştır.

(b) Tanımlanan Ek Planlar:

Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup'un, bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır.
Bu primler ödendikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.

3.22 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi

Gelirler

Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının rayiç değeri üzerinden ölçülür. Satışlar malın teslimatı ve müşteri tarafından kabulü veya
hizmetin verilmesi üzerine muhasebeleştirilir. Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir.

Malların satışı

Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:

• Grup'un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
• Grup'un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması,
• Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
• İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve
• İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.

Faiz geliri

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine
indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

Kira Geliri

Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleştirilir.

3.23 Borçlanma Giderleri

Borçlanma giderleri bir varlığın satın alımıyla, inşasıyla veya üretimiyle direkt olarak ilişkilendirilebiliyorsa, o varlığın maliyetinin bir parçası olarak aktifleştirilir.
Borçlanma giderleri varlık kullanıma hazır hale gelene kadar aktifleştirilir.
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3.24 Faizli Krediler

Tüm krediler, başlangıç olarak kredi ile ilişkilendirilen elde etme maliyetinin rayiç değerden netlenmesi suretiyle hesaplanmış olan maliyet değeri ile
kaydedilir.

İlk kayda alımdan sonra, faize duyarlı krediler etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanan indirgenmiş net değerleri ile taşınmaktadırlar.

İndirgenme yöntemi esnasında veya geri ödenmesi sonucu oluşan kâr ve zararlar gelir tablosuna yansıtılır.

3.25 Finansal Araçların Kayıttan Çıkarılması

Finansal Varlıklar

Bir finansal varlık (ya da finansal varlığın veya benzer finansal varlıklardan oluşan grubun bir kısmı) ;

• Varlıktan nakit akımı elde etme hakkına ilişkin sürenin bitmiş olması;
• Grup'un varlıktan nakit akımı elde etme hakkı olmakla birlikte üçüncü kişilere direkt devretme zorunluluğu olan bir anlaşma kapsamında çok fazla
zaman geçirmeden tamamını ödeme yükümlülüğü olması durumunda,
• Grup'un finansal varlıktan nakit akımlarını elde etme hakkını devretmesi ve (a) varlık ile ilgili tüm risk veya ödüllerin devredilmiş veya (b) tüm hak
ya da ödüllerin transfer edilmemiş olmasına rağmen, varlık üzerindeki tüm kontroller transfer edilmiş ise, finansal varlıklar kayıtlardan çıkarılır.

Grup'un varlıktan nakit akımı elde etmesi hakkını devretmesi ve tüm hakların ya da ödüllerin transfer edilmemesi veya sahip olunmaması veya üzerindeki
kontrolü devretmediği durumlarda, varlık, Grup'un varlık ile devam eden ilişkisine bağlı olarak mali tablolarda taşınır. Devredilen varlık ile ilgili devam
eden ilişki garanti şeklinde ise devredilen varlık, Grup'un ödemekle yükümlü olduğu maksimum tutar ile ilk olarak taşınan değerinden düşük olanı ile
ölçülür.

Devredilen varlık üzerinde devam eden ilişkinin sunulan veya satın alınan bir opsiyon şeklinde (nakit olarak belirlenmiş opsiyon veya benzeri bir karşılık)
olduğu durumlarda, Grup'un devam eden ilişkisinin kapsamı, bir varlığın rayiç bedelinde geri alınacağına dair yazılı bir taahhüdün (nakit olarak belirlenmiş
opsiyon veya benzeri bir karşılık) bulunması haricinde, Grup'un devredilen varlığı geri alabileceği tutardır ve devredilen varlığın rayiç bedeli ile opsiyon
piyasasındaki tutarından küçük olanıdır.

Finansal Borçlar

Finansal borçlar, ilgili yükümlülük ortadan kalktığı veya iptal olduğu zaman kayıttan çıkartılır.

Finansal bir borç, borç veren tarafla farklı şartlarda yenilenirse ya da mevcut borcun şartları değiştirilirse, bu durum, orijinal borcun kayıtlardan çıkartılması
ve yeni bir borcun kayda alınması olarak değerlendirilir. Her iki borcun taşınan değerleri arasındaki fark gelir tablosuna yansıtılır.

3.26 Finansal Varlıkların Değer Düşüklüğü

Finansal varlıklarda veya finansal varlık gruplarında değer düşüklüğü olup olmadığı, Grup tarafından her bilanço tarihinde değerlendirilir.

İndirgenmiş değerinden taşınan varlıklar

İndirgenmiş değerinden taşınan krediler veya alacaklar üzerinde bir değer düşüklüğü bulunduğunun kanıtı olması durumunda, değer düşüklüğü, varlığın
taşınan değeri ile ileride gerçekleşecek tahmini nakit akımlarının (henüz gerçekleşmemiş kredi zararları hariç) finansal varlığın etkin faiz oranı kullanılarak
(örneğin ilk kayda alımda hesaplanan etkin faiz oranı) iskonto edilmesi sonucu bulunan değeri arasındaki farktır. Varlığın taşınan değeri doğrudan ya
da bir değer düşüklüğü karşılığı vasıtası ile azaltılmaktadır. Gerçekleşen zarar gelir tablosuna yansıtılır.
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3.26 Finansal Varlıkların Değer Düşüklüğü (devamı)

Grup ilk olarak önemli olan finansal varlıkların her biri için, kendi başlarına önemlilik arzetmeyen finansal varlıkların ise hem her biri için hem de grup
olarak, değer düşüklüğüne işaret eden objektif kanıtlar olup olmadığını değerlendirmektedir. Bireysel bazda değerlendirilen finansal varlık için, önemli
olsun ya da olmasın, değer düşüklüğü olduğuna dair objektif bir kanıt bulunmaması durumunda, ilgili varlık, benzer kredi risk özellikleri taşıyan finansal
varlıklar grubuna dahil edilir ve değer düşüklüğü olup olmadığına grup seviyesinde bakılır. Değer düşüklüğü için ayrı incelenen ve değer düşüklüğü
karşılığı ayrılan ya da ayrılmaya devam eden finansal varlıklar değer düşüklüğü olup olmadığının belirlenmesi açısından yapılan gruplamaya dahil
edilmezler.

Daha sonraki bir dönemde, değer düşüklüğü karşılığının azalması ve bu azalmanın değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonra gerçekleşen bir olayla
objektif olarak ilişkilendirilebilmesi durumunda, daha önce ayrılan değer düşüklüğü karşılığı ters çevrilir. Bilanço tarihinden sonra oluşan bu değer
düşüklüğü karşılığının ters çevrimi varlığın taşınan değerinin ters çevrim tarihinde indirgenmiş değerini aşmaması durumunda, gelir tablosuna yansıtılır.

Maliyet tutarından taşınan varlıklar

Belli bir piyasada işlem görmeyen ve rayiç değeri güvenilir bir şekilde belirlenemediği için rayiç değerinden taşınmayan iştirakler veya bu iştirakler ile
bağlantılı olan türev varlıkları üzerinde değer düşüklüğü olduğuna dair objektif kanıt olması durumunda, gerçekleşen zarar, varlığın taşınan değeri ile
ileride gerçekleşmesi beklenen nakit akımlarının benzer bir finansal varlığın piyasa getiri oranı ile iskonto edilmesi neticesinde bulunan değeri arasındaki
farktır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar

Satılmaya hazır bir finansal varlıkta değer düşüklüğü olması durumunda, etkin faiz metoduna göre indirgenmiş maliyeti (ana para ödemeleri sonrası)
ile rayiç değeri arasındaki farktan, daha önce gelir tablosuna yansıtılan değer düşüklüğü düşüldükten sonra bulunan tutar, öz sermayeden gelir tablosuna
aktarılır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan iştirakler için ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesi durumunda tutar gelir
tablosuna yansıtılmaz. Borçlanma araçları için ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılıklarının ters çevrilmesi sonucu oluşan tutar ise, eğer borçlanma
aracının rayiç bedeli değer düşüklüğü karşılığının gelir tablosuna yansıtılmasından sonra ortaya çıkan bir olay ile ilişkilendirilebiliyorsa, gelir tablosuna
yansıtılır.

3.27 Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler

Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise mali tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır.
Şarta bağlı varlıklar mali tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.

3.28 Karşılıklar

Karşılıklar ancak ve ancak Grup'un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle
işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara
alınır. Herhangi bir karşılığa dair oluşan gider gelir tablosunda, yapılan tahsilatlar netlenmiş olarak gösterilir. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem
kazandığında, karşılıklar, eğer uygunsa, o karşılık ile ilgili belirli riskleri yansıtan bir vergi öncesi oran kullanılarak iskonto edilir. İskonto edilmesi durumunda,
zaman geçmesi nedeniyle karşılıkta oluşan artış borçlanma gideri olarak mali tablolara yansıtılır.

3.29 Bilanco Tarihinden Sonraki Olaylar

Borusan Grubu'nun bilanço tarihinde durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (tashih gerektiren olaylar) konsolide mali
tablolarda yansıtılmaktadır. Tashih gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
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3.30 Vadeli Döviz Alım Satım Sözleşmeleri (Forward Anlaşmaları)

Borusan Grubu, yabancı para dalgalanmaları sonucu ortaya çıkabilecek risklerden korunmak amacıyla faiz oranı takas sözleşmesi ve vadeli döviz alım
satım sözleşmeleri gibi türev araçları kullanmaktadır. Türev araçlar ilk olarak, kontratın yapıldığı tarihteki rayiç değerlerinden kayda alınmakta ve daha
sonrasında da rayiç değerlerinden takip edilmektedir. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi
ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi
sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur.

Gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten korunması olarak belirlenen ve bu konuda etkin olan türev finansal araçların gerçeğe uygun değerindeki
değişiklikler doğrudan öz kaynak içerisinde etkin olmayan kısmı ise doğrudan gelir tablosunda kayıtlara alınır.

Vadeli döviz alım satım sözleşmelerinin makul değeri benzer vadedeki anlaşmalar için kullanılan kurlar göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Grup'un faaliyetleri, temelde işletmeyi kur ve faiz oranlarındaki değişimlere bağlı olan finansal risklere maruz bırakmaktadır.

Grup, Euro para birimi dışında diğer para birimleri için satın alma ve borçlanma esnasında kur riskine maruz kalmaktadır. Riski yaratan para birimleri
Yeni Türk Lirası ve ABD Doları'dır

3.31 Önemli Muhasebe Tahmin ve Yorumları

Mali tabloların UFRS'ye göre hazırlanmasında Grup yönetiminin, bilanço tarihi itibariyle, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını, vukuu muhtemel
yükümlülük ve taahhütlerini ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını etkileyecek varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir.
Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilir. Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri
dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

Mali tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin
esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar, bu notun üzerindeki ilgili bölümlerde anlatılmıştır.

3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)

Yıl içinde Grup yapısında değişiklik ile sonuçlanan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir:

• 14 Şubat 2007 tarihinde, Birlik Galvaniz Sac Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm varlık ve yükümlülükleri ile birlikte Borçelik A.Ş. ile birleşmiştir.

• 15 Mart 2007 tarihinde, Borusan Ticari Sınai Danışmanlık ve Ticaret A.Ş. tüm varlık ve yükümlülükleri ile birlikte Borusan Holding A.Ş. ile birleşmiş
ve bu birleşme neticesinde Borusan Holding A.Ş.'nin sermayesinde 7,965,015 ABD Doları tutarında artış olmuştur.

• 19 Nisan 2007 tarihinde, Borusan Mannesman Holding BV Borusan Mannesman Boru Yatırım Holding A.Ş.'den Borusan Mannesman Vobarno Tubi
Spa'nın toplam değeri 3,500,000 ABD Doları olan hisselerinin tamamını efektif pay sahipliğini % 70.24'ten % 51.62'ye düşürerek satın almıştır  Bu işlem
öz sermaye altında muhasebeleştirilmiştir.

• 10 Mayıs 2007 tarihinde, Borusan Ses ve Veri Sistemleri San. ve Ticaret A.Ş. tüm varlık ve yükümlülükleri ile birlikte Borusan Teknolojik Yatırımlar
Holding A.Ş. ile birleşmiştir.

4. GRUP YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (DEVAMI)
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)



31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

                239,163                 521,041

         178,003,667          196,651,314

           31,697,689            22,487,651

                287,628              6,281,559

                  83,260                 258,279

                         -                 119,300

                230,499                 237,152

         210,541,906          226,556,296

• Borusan Holding 2007 yılında tamamına sahip olduğu bir bağlı ortaklığı aracılığı (BS Investments AB) ile ilişkili şirketi Borçelik'in bir miktar daha hissesini
almıştır ve efektif pay sahipliğini % 23.52'den % 32.57'ye çıkarmıştır. Hisse yüzdelerindeki değişim kontrolde bir değişikliğe yol açmamıştır. Borçelik'teki
artan hisseler 10,156,756 ABD Doları kadar bir şerefiye artışına ve azınlık hissesinde 22,563,053 ABD Doları düşüşe sebep olmuştur. Bu şerefiye ilave
hisseler ile Borçelik'in net varlıklarının defter değeri arasındaki farktan hesaplanmıştır.

• Borusan Akdeniz, İmpa Bursa, Kartal Boru, Kerim Boru ve Samsun Çelik 2007 yılında tasfiye edilmişlerdir.

• Kasım 2007'de, Borusan Holding Brightwell Holdings BV'den Maya Enerji Holding A.Ş. hisselerinin yüzde 70'ini satın almıştır. Ortaklığın kısa vadeli
hedefi hidro-elektrik santralleri ve yel değirmenleri ile elektrik üretiminde 500 MW'lik kapasiteye ulaşmak olarak ifade edilmiştir.

• Ekim 2007'de Grup yönetimi, Borusan Telekom'un hisselerinin %100'ünün satılması görüşmelerine başlamıştır. 31 Aralık 2007 itibariyle görüşmeler
henüz sonuçlanmamıştır. Bu sebeple, Borusan Telekom konsolide finansal tablolarda satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar olarak sunulmuştur.

4. GRUP YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER (devamı)

Hissedarlara 2007 yılında bin hisse başına 1,816 ABD Doları  (Toplam 10,177,377 ABD Doları) ödenmiştir (2006 - Yoktur).

5. TEMETTÜLER

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle YTL vadeli mevduatların etkin faiz oranları yıllık % 16 ile % 19 (2006 - % 13 - % 21), dövizli mevduatların ise yıllık % 3
ile % 6 (2006 -  %1.5 ile %5.2) arasında değişmektedir.

Söz konusu mevduatların vadeleri 1 gün ile 30 gün arasındadır (2006  - 1 gün ile 22 gün).

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerindeki repo sözleşmeleri, ters repo anlaşmalarıyla, menkul kıymet (Türkiye Cumhuriyeti devlet tahvilleri ve hazine bonoları)
karşılığı bankalara satılan fonlardan oluşmaktadır. Repo sözleşmelerinin tümü vadeleri dört günden az olan kısa vadeli YTL menkul kıymetlerdir. Faiz
oranları yıllık % 4 ile % 18 arasındadır (2006 -  % 8 - % 17). Söz konusu fonların piyasa değerleri taşınan değerlerine yakındır.

6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

Kasa

Banka

   -vadeli mevduat

   -vadesiz mevduat

   -repo sözleşmeleri

B tipi likit fon

Vadeli çekler

Diğer hazır değerler

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
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Nakit ve nakit benzeri varlıkların döviz cinsine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

              128,110,969

               26,708,228

                      88,051

                        6,127

              101,868,778

           7,580,116,120

          128,110,969

           39,217,294

                175,838

                    5,404

                846,790

                816,647

         171,465,678

           25,073,133

                772,514

                       673

             3,118,057

                628,384

           171,465,678

             19,034,734

                  393,864

                        822

           395,993,517

        5,803,749,059

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

Yatırım fonları                 256,963                 230,515

                256,963                 230,515

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

         410,345,731          307,042,613

             2,980,787              1,646,107

            (6,702,792)             (6,895,293)

         406,623,726          301,793,427

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

           77,049,947            67,726,348
           14,839,481              7,941,288
             6,492,693                          -

7. RAYİÇ DEĞERİ İLE ÖLÇÜLEN VE GELİR TABLOSU İLE İLİŞKİLENDİRİLEN FİNANSAL VARLIKLAR

8. TİCARİ ALACAKLAR, net

Nakit ve nakit benzeri varlıkların 41,368,964 ABD Doları (2006 -  25,497,857 ABD Doları) tutarındaki kalan kısmı ise YTL bakiyelerden oluşmaktadır.

6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (devamı)

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Şirket'in vadesi gelmemiş ve tahsil kabiliyeti yüksek alacaklarının tutarı 365,616,521 ABD Doları'dır. (2006 - 275,873,737
ABD Doları). Mal satışı ve verilen hizmetlerle ilgili ortalama vade 42 gündür. (2006 - 44 gün). YTL bazlı ticari alacaklar için kullanılan indirgeme oranı
% 18 - % 21 (2006- % 7-% 29), ABD Doları ve Euro ticari alacaklar içinse % 4.64 - % 6.01 (2006 - % 5.32 - % 6)  arasında değişmektedir.

Henüz vadesi geçmemiş ve şüpheli hale gelmemiş alacaklara ilişkin alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:

Döviz
Tutarı

ABD Doları
Karşılığı

Döviz
Tutarı

ABD Doları
Karşılığı

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

Döviz Cinsi

ABD Doları

EUR

GBP

SFR

TENGE

İran Riyali

Kısa vadeli ticari alacaklar

Ticari alacaklar (iskonto edilmiş tutar)

İlişkili şirketlerden ticari alacaklar (Not 32)

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

Teminat mektupları
İpotekler
Banka yoluyla doğrudan borçlandırma sistemi

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

           10,607,223              6,143,957

             5,663,450              4,430,344

             3,981,870              9,090,630

             7,551,788              3,123,764

            11,833,227              2,556,788

           39,637,558            25,345,483

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

Alınan teminatlar              1,468,000              3,690,140

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

                284,291                 601,283

                751,192              1,025,490

             5,667,309              5,268,520

             6,702,792              6,895,293

Bilanço tarihi itibariyle, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış ve ayrılmamış olanlara ilişkin alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:

8. TİCARİ ALACAKLAR, net (devamı)

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ticari alacakların 39,637,558 ABD Doları (2006 - 25,345,483 ABD Doları) tutarındaki kısmının vadesi geçmiş olduğu halde,
bu alacaklara ilişkin karşılık ayrılmamıştır. Söz konusu alacaklar yakın zamanda tahsil edilememe riski yaşanmamış çok sayıda farklı müşteriye aittir.
Bahse konu ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

Yeniden yapılandırılmamış olması halinde vadesi geçmiş veya şüpheli hale gelmiş olabilecek, yeniden yapılandırılan ticari alacakların bilanço tarihi
itibariyle defter değeri 1,369,647 ABD Doları'dır (2006 - 574,207 ABD Doları)

Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir.

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, ticari alacakların 6,702,792 ABD Doları (2006 - 6,895,293 ABD Doları) tutarındaki kısmı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır.
Tahsili şüpheli olan alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

15 güne kadar

15 ile 30 gün arasında

30 ile 90 gün arasında

90 ile 180 gün arasında

180 gün ve üzeri

90 güne kadar

90 ile 180  gün arasında

180 gün ve üzeri

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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1 Ocak -
31 Aralık 2007

1 Ocak -
31 Aralık 2006

             6,895,293              6,364,741

             5,000,427              6,045,408

            (3,951,634)             (4,492,251)

            (1,150,635)             (1,217,992)

               (488,038)                          -

                397,379                 195,387

             6,702,792              6,895,293

                      117,926,891           117,926,892                   93,782,981            93,782,981

                      112,889,284          165,762,219                   81,216,110          106,980,384
                          2,404,969              4,802,709                     2,035,042              3,991,468

                 44,569,930,355              4,801,760            12,009,105,645              1,300,251

                   2,137,268,329            17,766,154                 616,781,977              4,856,547

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

           84,862,919            51,775,748

           35,106,420            21,533,953

           70,431,535            56,676,795

         136,178,213            92,873,288

           70,717,238            70,493,124

         100,268,682            48,982,097

         497,565,007          342,335,005

Grup'un şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

8. TİCARİ ALACAKLAR, net (devamı)

Ticari alacakların döviz cinsine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ticari alacakların 95,563,992 ABD Doları (2006 - 90,881,796 ABD Doları) tutarındaki kalan kısmı ise YTL bakiyelerinden oluşmaktadır.

3,775,492 ABD Doları  (2006 - 3,318,094) tutarındaki ticari emtia stokları, satılan malın maliyeti hesabı içerisinde giderleştirilmiştir. Grup, 365,606 ABD
Doları (2006 - 478,020 ABD Doları) değerindeki önceki senelerde kayıtlara alınan stok değer düşüklüğünü cari yıl içerisinde ters çevirmiştir.

9. STOKLAR, net

Açılış bakiyesi

Dönem gideri

Tahsil edilemeyip silinen alacaklar

Tahsilatlar

Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar

Yabancı para çevrim farkları

Dönem sonu bakiyesi

Döviz Cinsi  Döviz tutarı  ABD Doları Karşılığı  Döviz tutarı  ABD Doları Karşılığı

ABD Doları

EUR

GBP

İran Riyali

TENGE

Hammadde stokları

Yarı mamul stokları

Mamul stokları

Ticari emtia stokları

Yedek parça ve işletme malzeleri

Yoldaki mallar ve sipariş avansları

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

           36,444,218            35,319,708

             8,856,466              6,335,559

             7,496,492              5,694,821

             7,098,987              9,637,494

             2,994,940              2,231,552

             2,255,660              2,124,954

             2,002,808                 233,977

             7,265,828                          -

             3,665,200              3,614,745

           78,080,599            65,192,810

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

             5,981,504              4,348,124

                  80,000                 770,264

             2,916,967                          -

             3,220,466              2,531,701

           12,198,937              7,650,089

(*) Grup dışı şirketlerden olan diğer alacaklar içerisindeki 8,835,000 ABD Doları (2006 - 4,335,000 ABD Doları) tutarındaki alacaklar Kirpi Turizm A.Ş.
(grup dışı ilişkili şirket)'e verilen ABD Doları kredilerden oluşmaktadır. Bu krediye uygulanan faiz oranı piyasa faiz oranlarından önemli farklılıklar
göstermemektedir. 7,265,828 ABD Doları tutarındaki alacak ise grubun enerji sektöründeki iştirakinin ortaklarından oluşmaktadır.

(**) Gelir tahakkuklarının 1,030,376 ABD Doları (2006-3,187,703 ABD Doları) tutarındaki kısmı, Borusan Otomotiv'in garanti gelir tahakkuklarından
oluşmaktadır. Borusan Otomotiv, yıl içinde oluşan garanti giderlerini BMW A.G.’ye rücu etmektedir. Gelir tahakkuklarının 3,595,892 ABD Doları (2006-
3,101,339 ABD Doları) tutarındaki kısmı Borusan Makina'nın Caterpillar Grup'tan elde edilen gelir tahakkuklarından oluşmaktadır. 802,200 ABD Doları
(2006-2,878,000 ABD Doları) tutarındaki kısmı Arcelor'dan elde edilen gelir tahakkuklarıdır. 999,799  ABD Doları (2006-468,514 ABD Doları ) sigortadan
alacaklar ve kalan 670,720 ABD Doları (2006-1,938 ABD Doları) kısmı diğer gelir tahakkuklarıdır.

10. DİĞER DÖNEN / DURAN VARLIKLAR

Dönen varlıklar

KDV alacağı

Grup dışı şirketlerden olan diğer alacaklar (*) (Not 32)

Peşin ödenen giderler

Gelir tahakkukları (**)

Personelden alacaklar

Peşin ödenen gelir vergisi

Verilen avanslar

İştirak ortaklarından alacaklar (*)

Diğer

Duran varlıklar

Verilen depozito ve teminatlar

Peşin ödenen giderler

İlişkili şirketlerden alacaklar (Not 32)

Diğer

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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10. DİĞER DÖNEN / DURAN VARLIKLAR (devamı)

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

Açılış bakiyesi  654,911  654,911

Girişler  10,156,756  -

Dönem sonu bakiyesi  10,811,667  654,911

11. ŞEREFİYE

Duran varlıklar

Verilen depozito ve teminatlar

Peşin ödenen giderler

İlişkili şirketlerden alacaklar (Not 32)

Diğer

           12,198,937

             4,348,124

                770,264

                         -

             2,531,701

             5,981,504

                  80,000

             2,916,967

             3,220,466

             7,650,089

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren yıla ait şerefiyenin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Borusan Holding 2007'de tamamına sahip olduğu bir bağlı ortaklığı aracılığı (BS Investments AB) ile Borçelik'in bir miktar daha hissesini almış ve efektif
pay sahipliği oranı %23.52'den %32.57'ye çıkmıştır. Hisse oranlarındaki artış kontrolde bir değişikliğe yol açmamıştır. Borçelik hisselerindeki artış
sonucunda şerefiye 10,156,756 ABD Doları artmış ve azınlık payları 22,563,053 ABD Doları azalmıştır. Şerefiye hesabındaki artış ilave hisselere ödenen
tutar ile Borçelik’in net varlıklarının defter değeri arasındaki fark üzerinden hesaplanmıştır.

Grup, her yıl ya da herhangi bir gösterge olması durumunda daha sıklıkla şerefiye tutarını değer düşüklüğü testine tabi tutar. Nakit üreten birimlerin
geri kazanılabilir tutarları, kullanımdaki değer hesaplamalarına göre belirlenmiştir. İskonto oranı, büyüme oranı, satış fiyatları ve dönemdeki direkt maliyetler
gibi genel tahminleri, kulanımdaki değeri belirlerken dikkate alınırlar.

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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331,406,406

502,360,730

82,029,904

70,220,242

43,556,600

31,092,054

48,660,882

          1,109,326,818

(31,328,387)

(227,893,840)

(46,613,784)

(52,297,613)

(13,405,580)

(416,189)

           (371,955,393)

             (27,138,208)

             710,233,217

307,380,918

460,973,772

68,431,641

60,260,619

35,303,423

17,669,982

17,645,808

             967,666,163

(22,721,668)

(203,119,148)

(42,948,457)

(46,870,215)

(10,962,468)

(395,152)

           (327,017,108)

             (27,138,208)

             613,510,847

7,822,102

21,615,941

20,540,829

8,860,055

6,691,690

15,310,548

74,096,665

             154,937,830

(7,836,285)

(29,678,749)

(6,954,289)

(4,853,751)

(2,699,705)

(8,874)

             (52,031,653)

-

             102,906,177

(5,329,025)

(3,341,642)

(10,937,791)

(1,266,831)

(188,674)

(77,303)

-

             (21,141,267)

24,119

969,431

4,058,992

278,260

103,864

-

                5,434,665

-

             (15,706,602)

8,747,275

30,158,261

962,349

1,486,747

1,881,600

(1,760,391)

(42,647,109)

 (1,171,268) (*)

-

-

-

-

-

-

-

-

               (1,171,268)

               (7,320,432)

12,795,512

4,426,146

3,032,876

3,863,209

860,087

12,489

704,693

               25,695,012

(804,929)

(2,137,660)

(770,029)

(3,011,738)

(583,912)

(12,163)

-

               18,374,580

(10,376)

(11,471,748)

-

(2,983,557)

(991,525)

(63,272)

(1,139,175)

             (16,659,653)

10,376

6,072,287

-

2,159,831

736,641

-

                8,979,135

-

               (7,680,518)

(*) 1,171,268  ABD Doları tutarındaki kısım yapılmakta olan yatırımlar hesabından maddi olmayan duran varlıklar hesabına yapılan transferden oluşmaktadır.

12. MADDİ DURAN VARLIKLAR, net

31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık, ilgili birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık
2006 Girişler Çıkışlar Transferler

Yabancı para
çevrim
farkları

Satılmak üzere
elde tutulan

duran varlıklar
31 Aralık

2007

Maliyet
Arazi ve binalar
Makine ve teçhizat
Taşıt araçları
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Verilen avanslar ve diğer maddi duran varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar

Eksi : Birikmiş Amortisman
Binalar
Makine ve teçhizat
Taşıt araçları
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi duran varlıklar

Eksi: Değer düşüklüğü karşılığı

Net defter değeri

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (DEVAMI)
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)



125

             284,550,074

             437,415,538

               58,221,099

               51,696,994

               25,761,385

                5,381,056

                4,477,727

             (14,685,016)

           (177,094,026)

             (39,923,003)

             (40,418,058)

               (8,864,746)

                  (564,156)

           (281,549,005)

             (27,138,208)

                3,238,145

               12,066,783

               18,008,644

                5,729,659

                8,558,387

               12,930,263

               36,982,328

               (7,665,253)

             (26,518,950)

               (5,365,807)

               (4,387,527)

               (1,960,508)

                      (9,789)

             (45,907,834)

-

                    (56,174)

               (4,574,323)

             (10,210,710)

                  (690,591)

                  (393,957)

                  (413,823)

                  (560,254)

                     17,949

                2,054,442

                3,257,249

                   510,918

                   351,704

                   220,220

                6,412,482

-

                8,533,945

               12,738,352

                     78,831

                   722,532

                   726,461

                  (265,770)

             (23,318,354)

-

-

-

-

-

-

-

-

               11,114,928

                3,327,422

                2,333,777

                2,802,025

                   651,147

                     38,256

                     64,361

                  (389,348)

               (1,560,614)

                  (916,896)

               (2,575,548)

                  (488,918)

                    (41,427)

               (5,972,751)

-

             307,380,918

             460,973,772

               68,431,641

               60,260,619

               35,303,423

               17,669,982

               17,645,808

             867,503,873               97,514,209             (16,899,832) (784,003) (*)               20,331,916             967,666,163

             (22,721,668)

           (203,119,148)

             (42,948,457)

             (46,870,215)

             (10,962,468)

                  (395,152)

           (327,017,108)

             (27,138,208)

             558,816,660               51,606,375             (10,487,350)                  (784,003)               14,359,165             613,510,847

31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık, ilgili birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki
gibidir:

(*) 784,003  ABD Doları tutarındaki kısım yapılmakta olan yatırımlar hesabından maddi olmayan duran varlıklar hesabına yapılan transferden oluşmaktadır.

31 Aralık
2005 Girişler Çıkışlar Transferler

Yabancı Para
Çevrim Farkları

31 Aralık
2006

Maliyet

Arazi ve binalar

Makine ve teçhizat

Taşıt araçları

Demirbaşlar

Özel maliyetler

Verilen avanslar ve diğer maddi duran varlıklar

Yapılmakta olan yatırımlar

Eksi: Birikmiş Amortisman

Binalar

Makine ve teçhizat

Taşıt araçları

Demirbaşlar

Özel maliyetler

Diğer maddi duran varlıklar

Eksi: Değer düşüklüğü karşılığı

Net defter değeri

12. MADDİ DURAN VARLIKLAR, net (devamı)

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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Arazi ve
binalar

Makine ve
teçhizat

Maliyet          184,291,857          456,058,868
Birikmiş amortisman           (63,363,664)         (235,717,869)

31 Aralık 2005 122,517,556

             6,604,950

                (78,029)

            (5,452,787)

            (2,091,688)

31 Aralık 2006          121,500,002

            (1,049,633)

            (5,843,096)

31 Aralık 2007           114,607,273

Piyasa Değerlemeleri (rayiç değer tespiti)

Borusan Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları'na ait arazi, binalar ve makine ve teçhizat Temmuz 1999'da bağımsız bir profesyonel değerleme şirketince
(Cushman & Wakefield Healey & Baker ortaklığıyla P&D Gayrimenkul Danışmanlık) yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Söz konusu maddi duran
varlıkların yeniden değerlemesi esnasında piyasa değeri baz alınmıştır. İlgili varlıkların başlangıçta defter değerleri yeniden değerlenmiş tutarlarına
getirilmiş ve oluşan ilave değer öz sermayedeki yeniden değerleme fonuna ertelenmiş vergi etkisi netlenerek kaydedilmiştir.

Borusan Holding ve Bağlı Ortaklıkları'na ait arazi, bina ve makine ve teçhizat Aralık 2004'de bağımsız bir profesyonel değerleme şirketince (Cushman
& Wakefield Healey & Baker ortaklığıyla P&D Gayrimenkul Danışmanlık) ikinci bir yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Söz konusu değerlemenin
geçerlilik tarihi 31 Aralık 2004 olup yeniden değerleme için piyasa değeri baz alınmıştır. Yeniden değerlemeye tabi tutulan arazi, bina ve makine ve
teçhizatların değerleme tarihine kadar oluşan birikmiş amortismanları ilgili varlıkların taşınan brüt değerinden netlenmiş ve ulaşılan değer yeniden
değerleme yoluyla belirlenmiş tutara getirilmiştir.

31 Aralık 2005 itibariyle Borusan Lojistik'in binaları, bağımsız bir profesyonel değerleme şirketi (Cushman & Wakefield Healey & Baker ortaklığıyla P&D
Gayrimenkul Danışmanlık) tarafından değerlenmiştir.

Yeniden değerlenmiş varlıkların satılması halinde bu varlıklara ait olan yeniden değerleme fonu dağıtılmamış kârlar hesabına aktarılmaktadır. Ayrıca
varlığın taşınan yeniden değerlenmiş değeri baz alınarak hesaplanan amortisman ile varlığın ilk günkü değeri baz alınarak hesaplanan amortisman
arasındaki fark, maddi duran varlık kullanıldıkça yıllık olarak yeniden değerleme fonundan dağıtılmamış kârlar hesabına aktarılmaktadır.

Yeniden değerlenmiş maddi duran varlıklar konsolide mali tablolara tarihi maliyetinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı düşülerek
yansıtılmış olsaydı, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle söz konusu varlıkların taşınan değerleri aşağıdaki gibi olurdu :

12. MADDİ DURAN VARLIKLAR, net (devamı)

Arazi, bina, makine ve teçhizat üzerindeki, azınlık payları öncesi, yeniden değerleme fonunun hareketi aşağıda gösterilmektedir:

Yeniden değerleme fonuna ilişkin vergi oranı değişim etkisi
Yeniden değerleme fonundan çıkışlar
Varlıkların yeniden değerlenmiş değerler ile ilk günkü değerleri
     üzerinden hesaplanan ve UMS 16’ya uygun olarak
     yeniden değerleme fonundan dağıtılmamış kârlara aktarılan
     2006 yılı amortismanları
Arsalar üzerindeki ertelenmiş vergi etkisi

Yeniden değerleme fonundan çıkışlar
Varlıkların yeniden değerlenmiş değerler ile ilk günkü değerleri
     üzerinden hesaplanan ve UMS 16’ya uygun olarak
     yeniden değerleme fonundan dağıtılmamış kârlara aktarılan
     2007 yılı amortismanları

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

34,114,809 37,786,421

80,492,464 83,713,581

114,607,273 121,500,002

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

             2,999,696            11,185,727

             3,074,440              3,103,224

                  83,993              1,838,102

            (2,395,772)             (6,542,378)

             3,762,357              9,584,675

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

             1,861,602              2,787,325

                989,368              3,610,852

             2,850,970              6,398,177

                         -                          -
                (42,859)                (465,040)

              2,808,111              5,933,137

             1,818,743              2,521,525

                989,368              3,411,612

Finansal Kiralama

Borusan Grubu, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetleri, bilançoda kira başlangıç tarihindeki rayiç değeri ya da daha düşükse minimum
kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden yansıtmaktadır. Kiralanan sabit kıymetlerin ilişikteki konsolide bilançolarda yansıtılan taşınan değerleri (net
defter değerleri) aşağıdaki gibidir:

12. MADDİ DURAN VARLIKLAR, net (devamı)

İlişikteki konsolide mali tablolarda yer alan yeniden değerleme fonunun dağılımı aşağıdaki gibidir:

Borusan Grubu her bir finansal kiralama anlaşması için nominal değerlerle satın alma opsiyonuna sahiptir.

Varlıklar Üzerindeki Rehin ve İpotekler

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, konsolide bilançoda yansıtılmış borçlara ilişkin teminat olarak verilen 4,544,821 EUR (6,673,438 ABD Doları) (2006 -
15,806,773 ABD Doları) tutarında ve yine konsolide bilançoda yansıtılmış yatırım kredilerine ve Uluslararası Finans Kurumu'ndan alınan kredilere teminat
olarak verilen 126,144,000 ABD Doları (2006 - 126,144,000 ABD Doları) tutarında ipotek bulunmaktadır. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle sabit kıymetler
üzerinde 4,279,845 ABD Doları (2006 - 1,559,010 ABD Doları) tutarında rehin bulunmaktadır.

Yukarıdaki finansal kiralamalar için gelecekte ödenecek minimum kira bedelleri aşağıdaki gibidir:

Yeniden değerleme fonunun ortaklara ait payı

Yeniden değerleme fonunun azınlıklara ait payı

Makine ve teçhizat

Taşıt araçları

Demirbaşlar

Birikmiş amortisman

Net defter değeri

Gelecek 1 yıl

1 yıldan 5 yıla kadar

Toplam minimum kira yükümlülüğü

Eksi: İdari maliyetler

Faiz

Minimum kira yükümlülüklerin şimdiki değeri

Finansal kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli krediler ve

uzun vadeli kredilerin kısa vadeli bölümünde gösterilen)

- Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli bölümü (Not 14)

- Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli bölümü (Not 14)

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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13. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, net

           26,265,529            36,397,548

           15,340,426            16,537,315

                  (3,570)             (2,872,571)

                480,467              1,171,268

                  76,468                 755,533

            (1,019,860)             (1,876,019)

       41,139,460             50,113,074

          (10,788,282)           (17,964,665)

            (2,821,681)             (5,231,887)

                    1,219                     9,528

                (61,493)                (493,172)

                538,870              1,395,029

          (13,131,367)           (22,285,168)

               (106,932)                (252,276)

           27,901,161            27,575,630

           10,132,019

             1,196,889

            (2,869,001)

                690,801

                679,065

               (856,159)

             8,973,613

            (7,176,383)

            (2,410,205)

                    8,309

               (431,680)

                856,159

            (9,153,800)

               (145,344)

               (325,531)

           22,921,518            30,613,851

             2,591,171              4,535,598

                (16,701)                 (25,697)

                713,602                 784,003

                  55,939                 489,793

           26,265,529            36,397,548

            (8,071,033)           (12,790,328)

            (2,670,370)             (4,222,864)

                    2,673                   11,728

                (49,552)                (963,201)

          (10,788,282)           (17,964,665)

               (106,932)                (252,276)

           15,370,315            18,180,607

             7,692,333

             1,944,427

                  (8,996)

                  70,401

                433,854

           10,132,019

            (4,719,295)

            (1,552,494)

                    9,055

               (913,649)

            (7,176,383)

               (145,344)

             2,810,292

31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir :

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle maliyet

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle birikmiş itfa payları

Eksi : Maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü karşılığı

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle net defter değeri

(*) Girişlerin 2007 yılı içerisinde 13,277,522 ABD Doları tutarındaki kısmı alınan elektrik üretim lisansından oluşmaktadır.

31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir :

1 Ocak 2007 tarihi itibariyle maliyetler
Girişler (*)
Çıkışlar
Transferler
Yabancı para çevrim farkları
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar

1 Ocak 2007 tarihi itibariyle birikmiş itfa payları
Cari yıl itfa payı
Çıkışlar
Yabancı para çevrim farkları
Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar

Haklar Toplam
Diğer Maddi

Olmayan Duran Varlıklar

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle maliyet

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle birikmiş itfa payları

Eksi : Maddi olmayan duran varlık değer düşüklüğü karşılığı

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle net defter değeri

1 Ocak 2006 tarihi itibariyle maliyetler

Girişler

Çıkışlar

Transferler

Yabancı para çevrim farkları

1 Ocak 2007 tarihi itibariyle birikmiş itfa payları

Cari yıl itfa payı

Çıkışlar

Yabancı para çevrim farkları

Haklar Toplam
Diğer Maddi

Olmayan Duran Varlıklar

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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                 478,682,590          302,735,610

                        169,072                 545,911

                        599,724                 462,451

                 479,451,386          303,743,972

 17,890,507  -

 17,890,507  -

         288,361,377          288,361,377             195,331,919          195,331,919

          110,167,134          139,449,906               46,512,877            61,268,208

                315,558                 630,169                      13,534                   26,545

                    9,518                     8,395  -  -

         225,570,960                   24,302          9,929,383,179              1,075,075

           44,580,650                 370,579               53,613,177                 422,151

                         -                          -               33,754,536                 283,297

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

Ticari borçların kalan 68,497,165 ABD Doları tutarındaki kısmı (2006 - 45,336,777 ABD Doları) YTL bakiyelerden oluşmaktadır.

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ticari borçlara karşın alınan teminat tutarı 41,680,552 ABD Doları'dır. (2006 -14,126,094 ABD Doları)

14. TİCARİ BORÇLAR, net

Ticari borçların 41,314,524 ABD Doları (2006 - 24,134,088 ABD Doları) tutarındaki kısmı için faiz uygulanmaktadır. Bu ticari borçlar için uygulanan
ortalama faiz oranı EUR için % 5, ABD Doları için % 6 ve ortalama vadesi 360 gündür. Ticari borçların kalan kısmı için ortalama vade 150 (2006 - 137
gün) gündür. Ticari borçlar için kullanılan indirgeme oranı YTL ticari borçlar için % 18 - % 21 (2006 - % 20 - % 29), ABD Doları ticari borçlar için
% 5.27 - % 6 (2006 - % 5) ve EUR için % 5 - % 5.6  (2006 - % 5)’dir.

Uzun vadeli ticari borçların ortalama vadesi 452 gündür. (2006 - yoktur). Uzun vadeli ticari borçlar ABD Doları cinsinde ve peşine indirgeme oranı % 5.58 dir.

Ticari borçların döviz cinsine göre dağılımı aşağıdaki gibidir :

Kısa vadeli ticari borçlar

Ticari Borçlar

İlişkili şirketlere ticari borçlar

Diğer borçlar

Uzun vadeli ticari boçlar

Ticari borçlar

ABD Doları

EUR

GBP

SFR

İran Riyali

Tenge

JPY

ABD Doları
Karşılığı

ABD Doları
KarşılığıDöviz tutarı Döviz tutarıDöviz cinsi

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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15. KISA VADELİ KREDİLER

ABD Doları           93,048,407          93,048,407            189,938,540           189,938,540

EUR          128,468,002        188,637,275              73,532,790             96,859,676

           307,222,796           310,424,708

               4,869,172                           -

               7,366,122               7,928,260

           319,458,090           318,352,968

USD EUR

  280,113,832 Libor(*)+0.2 -

% 8.96

Euribor(*)

% +0.625 -

Euribor+2.50

  2,808,111

  1,513,695

  284,435,638

  (69,457,183)

  (1,818,743)

  213,159,712

16. UZUN VADELİ KREDİLER

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

31 Aralık 2007

Kalan 37,772,408 ABD Doları (2006 - 31,554,752 ABD Doları) tutarındaki kısa vadeli krediler, YTL bakiyelerden oluşmaktadır.

YTL krediler için faiz oranı % 15 - % 16.30. Euro krediler için faiz oranı Euribor+ % 0.50 - Euribor+ % 3.75 arasında değişmektedir (2006 - Euribor+
% 0.60 - Euribor+% 1.40). ABD Doları krediler için Libor+ % 1 -Libor+ % 5.50 (2006 - Libor + % 0.40- Libor+ % 2) arasında değişmektedir.

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle teminatlı kısa vadeli kredi bulunmamaktadır.

Kısa vadeli kredilerin döviz cinsinden dökümü aşağıda gösterildiği gibidir:

46,056,453 ABD Doları tutarındaki uzun vadeli banka kredileri teminatlı kredilerdir (2006 - 31,787,597 ABD Doları). Teminatlı krediler Borçelik'in yatırımlarıyla
ilgilidir.

(*)Libor : Londra Bankalararası Plasman Faizi
Euribor : Euro Alanı Bankalararası Plasman Faizi
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle geçerli olan yıllık (12 aylık) Libor ve Euribor oranları sırasıyla % 4.224 ve % 4.747 olarak gerçekleşmiştir.

ABD Doları
karşılığıDöviz tutarıDöviz cinsi

ABD Doları
karşılığıDöviz tutarı

Teminatsız krediler

Faktoring borçları

Faiz tahakkukları

Uzun vadeli borçlar

Finansal kiralama yükümlülükleri
Uzun vadeli kredilerin faiz tahakkuku

Toplam krediler

Eksi : Uzun vadeli kredilerin (faiz tahakkuku
     dahil) kısa vadeli bölümü

Eksi: Finansal kiralama borçlarının kısa vadeli bölümü

Toplam uzun vadeli krediler, kısa vadeli bölümü netleşmiş olarak

Yıllık Faiz Oranı
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16. UZUN VADELİ KREDİLER (devamı)

ABD Doları EUR

241,985,561 Libor(*)+% 0.50 - Euribor(*) % +0.50-

 Libor + % 5.50 % 7.54
                5,933,137
                   656,910

             248,575,608

          (56,625,610)

            (2,521,525)

         189,428,473

31 Aralık 2006

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle uzun vadeli krediler ve uzun vadeli finansal kiralama yükümlülüklerinin ödeme planları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

2008 - 70,637,186

2009 88,089,573 43,644,333

2010 43,101,916 21,494,331

2011 31,472,338 34,132,623

2012 33,888,257 19,520,000

2012 sonrası 16,607,628

213,159,712 189,428,473

-

ABD Doları 203,136,041 203,136,041 126,264,786 126,264,786

EUR 55,367,619 81,299,597 92,854,492 122,310,822

31 Aralık 200631 Aralık 2007

Uzun vadeli kredilerin döviz cinsinden kırılımı aşağıda gösterildiği gibidir:

Yıllık Faiz Oranı

ABD Doları
karşılığıDöviz tutarıDöviz cinsi

ABD Doları
karşılığıDöviz tutarı

Uzun vadeli borçlar

Finansal kiralama yükümlülükleri
Uzun vadeli kredilerin faiz tahakkuku

Toplam krediler

Eksi : Uzun vadeli kredilerin (faiz tahakkuku
dahil) kısa vadeli bölümü

Eksi : Finansal kiralama borçlarının kısa vadeli bölümü

Toplam uzun vadeli krediler, kısa vadeli netleşmiş olarak

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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17. KISA VADELİ DİĞER BORÇLAR

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

           23,901,870            17,050,689

           26,783,974            20,690,964

           17,287,932            11,929,308

           10,453,674              6,320,633

             2,625,932              2,215,705

             2,147,978              1,500,625

                669,554                 721,479

83,870,914 60,429,403

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

         1,412,350          2,086,968

                       -             148,781

             1,412,350              2,235,749

18. VERGİ KARŞILIKLARI

a) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılıkları

Borusan Holding ve Türkiye'de faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları, Türkiye'de yürürlükte olan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.

Türkiye'de, 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıl için kurumlar vergisi oranı %20'dir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu takip eden
dördüncü ayın on beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer
aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden % 20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç
üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.

Mali zararlar oluştukları yılı takip eden en fazla beş yıl boyunca taşınabilirler. Vergi beyanları ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde
incelenebilmektedir.

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef
kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde % 10 olarak ilan edilmiştir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibariyle
% 15 olarak değiştirilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kâr payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış
yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden % 19.8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan
teşvik belgesi yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların % 40'ı vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan
teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.

(*) Gider tahakkuklarının 3,581,589 ABD Doları (2006 - 2,255,685 ABD Doları) tutarındaki kısmı ihracatlarla ilgili gider tahakkuklarından ve 3,680,433
ABD Doları (2006 - yoktur) tutarındaki kısmı yasal davalara ayrılana karşılıklardan oluşmaktadır.

Kısa vadeli diğer borçlar ve gider tahakkukları

Maaş stopajları ve sosyal sigortalar dahil ödenecek diğer vergiler

Alınan avanslar

Gider tahakkukları (*)

Personel prim tahakkukları

Personele borçlar

Gelecek dönemlere ait gelirler

Diğer

Uzun vadeli diğer borçlar ve gider tahakkukları

Gelecek dönemlere ait gelirler

Diğer

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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18. VERGİ KARŞILIKLARI (devamı)

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

              24,144,630               16,847,415

                4,303,128                 3,078,937

                   591,118                      32,930

                2,198,636                    891,314

                     49,309                      88,784

                   308,121                    285,837

              31,594,942               21,225,217

            (11,576,548)               (5,316,822)

                   496,501                    203,707

                     53,483               (1,159,163)

              20,568,378               14,952,939

a) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılıkları (devamı)

Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz
olması sebebiyle, yararlanamadığı yatırım indirimi tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düşülmek üzere sonraki yıllara
taşınabilir. Bununla birlikte, taşınan yatırım indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebilirler. 2008 yılı kurum kazancından
indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki dönemlere devri mümkün değildir.

Şirketlerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarının kurumlar vergisi hesabında, taşınan yatırım indirimini vergilendirilebilir kazançlarından düştükleri takdirde
uygulayacakları kurumlar vergisi oranı % 30 olacaktır. Taşınan yatırım indiriminden faydalanılmaması durumunda ise kurumlar vergisi oranı % 20 olarak
dikkate alınacak ve faydalanılmayan yatırım indirimi hakkı ortadan kalkacaktır.

1 Ocak 2005 tarihinden geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığı, enflasyon oranlarındaki düşüş neticesinde yasal kayıtlarda enflasyon muhasebesi
uygulamasını kaldırmıştır.

31 Aralık tarihinde sona eren 2007 ve 2006 yılları için cari dönem vergi yasal karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Gelir tablosunda belirtilen cari (yasal) vergi karşılığı gideri

- Türkiye kanunlarına göre vergi gideri

- Kazakistan kanunlarına göre vergi gideri

- İngiltere kanunlarına göre vergi gideri

- Malta kanunlarına göre vergi gideri

- İran kanunlarına göre vergi gideri

- İtalya kanunlarına göre vergi gideri

Cari yıla ait toplam yasal vergi gideri

Peşin ödenen vergiler

Yabancı para çevrim farkları

- Önceki dönem yasal gelir vergisi düzeltmesi

Ödenecek vergi karşılığı

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

              51,415,535               41,512,288

              (9,586,615)             (14,363,667)

              41,828,920               27,148,621

18. VERGİ KARŞILIKLARI (devamı)

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

             198,002,802              112,755,655

               34,926,572                63,461,128
           (105,917,346)              (91,979,709)

             (19,451,646)  -

             107,560,382                84,237,074

               21,512,076                16,847,415
                2,632,554  -

                4,303,128                 3,078,937

                    591,118                      32,930

                     49,309                      88,784

                2,198,636                    891,314

                   308,121                    285,837

               31,594,942                21,225,217

a) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılıkları (devamı)

Ertelenmiş vergi alacak ve yükümlülükleri, bilanço kalemlerinin UFRS ve Vergi Kanunu'na göre farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan geçici
farkların etkileri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Söz konusu geçici farklar, gelir ve giderlerin UFRS'ye ve Vergi Kanunu'na göre genellikle farklı
raporlama dönemlerinde kaydedilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.

Gelecek dönemlere devreden zararlar ve gelecek dönemlerde kullanılacak vergi indirimlerine ilişkin ertelenmiş vergi alacağı, ancak gelecekte elde edilmesi
öngörülen vergilendirilebilir kârlar oranında kayıtlara alınmaktadır.

Konsolide gelir tablosunda yer alan dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

(*) Türkiye'deki vergi kanunları ana şirket ve iştiraklerinin konsolide vergi ödemesine izin vermemektedir. Bu nedenle 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren
yıla ait dönemde zarar eden şirketler, yasal tarihi mali tablolara göre vergi öncesi kâr rakamına dahil edilmemiştir.

b) Ertelenmiş Vergi

Yeniden düzenlenmiş olan UMS 12 “Gelir Vergileri”, ertelenmiş verginin, parasal olmayan varlıkların yeniden hesaplanmasından doğan geçici farklar
üzerinden yansıtılmasını da gerektirmektedir. Konsolide bilançolarda yansıtılan ertelenmiş vergiler aşağıdaki gibidir:

Yasal tarihsel mali tablolara göre vergi öncesi kâr (*)

Kanunen kabul edilmeyen giderler

Vergiden muaf kâr ve yıl içinde kullanılan önceki dönem zararları

Yatırım indirimleri

Türk vergi mevzuatına göre kurumlar vergisi matrahı

% 20 oranında kurumlar vergisi

% 19.8 oranlı yatırım indirimi üzerinden hesaplanan istisna stopajı

Kazakistan kanunlarına göre vergi gideri

İngiltere kanunlarına göre vergi gideri

İran kanunlarına göre vergi gideri

Malta kanunlarına göre vergi gideri

İtalya kanunlarına göre vergi gideri

Toplam cari yıl kurumlar vergisi karşılığı-yasal

Ertelenmiş vergi alacağı

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

Ertelenmiş vergi alacağı, net

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

 - 250,998

 451,062  373,756

 4,537,052  1,001,372

 14,224,796  11,789,875

 7,306,875  7,890,868

 18,383,500  -

 44,903,285  21,306,870

31 Aralık 2007

              (3,695,368)

                4,255,231

                1,938,255

                  621,250

                8,980,657

                1,631,647

                  482,591

                2,091,804

              43,733,831

                  516,840

              60,556,738

              (9,141,203)

              51,415,535

31 Aralık 2006

                (3,727,317)

                 1,732,415

                    966,307

                             -

                 4,261,374

                 2,704,011

                             -

                 1,332,087

               34,022,525

                    759,246

               42,050,648

                   (712,188)

               41,338,460

Bilanço

(*) Ertelenmiş vergi alacağına ilişkin karşılık, öngörülebilir bir gelecekte vergiye tabi kârı olması mümkün olmayan bağlı ortaklıklar için ayrılmıştır. Ertelenmiş
vergi alacağı, 8,471,815 ABD Doları (2006-2,723,482 ABD Doları) tutarındaki kullanılmayan vergi zararlarından, 70,816 ABD Doları (2006-238,881 ABD
Doları) tutarındaki kıdem tazminatı karşılığından, 76,502 ABD Doları (2006-Yoktur) tutarındaki karşılıklar ve tahakkuklardan, 388,178  ABD Doları (2006-
162,768 ABD Doları) tutarındaki vergi mevzuatına göre raporlanan sabit kıymetler tutarı ile mali tablolarda taşınan sabit kıymetler tutarı arasındaki net
farktan, 133,892 ABD Doları (2006-yoktur) tutarındaki vergi mevzuatına göre raporlanan stok tutarı ile mali tablolarda taşınan stok tutarı arasındaki net
farktan oluşmaktadır.

Sona erecek olan vergi borçlarının gelecek yıl kârlarına mahsup edilmesine ilişkin liste aşağıdaki gibidir:

18. VERGİ KARŞILIKLARI (devamı)

b) Ertelenmiş Vergi (devamı)

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle, etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi alacağı (yükümlülüğü)'nın detayı aşağıda özetlenmiştir:

Net ertelenmiş vergi alacağı olan şirketler:

Binalar, makine ve teçhizatın yeniden değerlemesinden kaynaklanan farklar

UMS 21 uyarınca belirlenen ve ilişikteki mali tablolarda yansıtılan tutar

    ve vergi mevzuatına göre hesaplanmış stok tutarları arasındaki fark

Kıdem tazminatı karşılığı

Kullanılmayan yatırım indirimi tutarı (vergi alacağı)

Devreden vergi zararları

Reel olmayan finansman giderlerinin aktifleştirilmesi

Finansal kiralama yükümlülükleri

Diğer karşılık ve tahakkuklar

UMS 21 uyarınca hazırlanmış mali tablolarda taşınan

     sabit kıymet tutarları ile vergi mevzuatına göre rapor

     edilmiş sabit kıymet tutarları arasındaki fark

Diğer geçici farklar

Toplam

Eksi: Ertelenmiş vergi alacağı için ayrılan karşılık (*)

Ertelenmiş vergi alacağı, net

2007 yılında sona erecek

2008 yılında sona erecek

2009 yılında sona erecek

2010 yılında sona erecek

2011 yılında sona erecek

2012 yılında sona erecek

-

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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18. VERGİ KARŞILIKLARI (devamı)

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

            (10,114,914)                 (1,830,096)

                2,386,259                     696,056

                2,765,363                  2,445,261

                  510,970                     548,414

              (5,134,293)               (16,154,175)

                            -                     (69,127)

              (9,586,615)               (14,363,667)

Bilanço

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

             175,510,557              137,039,641

             (35,102,111)              (27,407,928)

               (5,869,810)              (15,793,325)

               24,218,050                26,215,488

                2,725,421              (20,967,653)

               (4,853,552)              (24,221,910)

                1,257,775                (5,912,102)

                3,608,782                 1,387,478

                             -                (1,129,140)

               (2,201,962)                              -

             (16,217,406)              (67,829,092)

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

               27,148,621                69,790,805

               15,377,536              (46,603,875)

                             -                 4,513,262

                  (173,829)                              -

                  (523,408)                   (551,571)

               41,828,920                27,148,621

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren yıllarda ertelenmiş vergi bakiyelerinin hareketi aşağıdaki gibidir:

b) Ertelenmiş Vergi (devamı)

Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü olan şirketler:

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle sona eren yıllara ait gelir tablolarında yansıtılmış vergi giderinin vergi öncesi kara yasal vergi oranının uygulanması
yoluyla hesaplanmış mutabakatı aşağıdaki gibidir :

Binalar, makine ve teçhizatın yeniden değerlemesinden kaynaklanan farklar

UMS 21 uyarınca belirlenen ve ilişikteki mali tablolarda yansıtılan tutar

    ve vergi mevzuatına göre hesaplanmış stok tutarları arasındaki fark

Kıdem tazminatı karşılığı

Diğer karşılık ve tahakkuklar

UMS 21 uyarınca hazırlanmış mali tablolarda taşınan

    sabit kıymet tutarları ile vergi mevzuatına göre rapor

    edilmiş sabit kıymet tutarları arasındaki fark

Diğer geçici farklar

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net

Vergi karşılığı ve azınlık payları öncesi kâr

Geçerli olan kurumlar vergisi oranı % 20 (2006 – % 20)

Kanunen kabul edilmeyen giderler

Vergiden muaf gelirler

Vergiye tabi olmayan çevrim kârı / zararı

Vergi oranı değişimi

Yatırım indirimi

Devreden geçmiş yıl zararları

KDV indirimi

Ertelenmiş vergi alacağı karşılığı/(ters çevrilmesi)

Açılış bakiyesi

Gelir tablosuna (borç)/alacak kaydı

Yeniden değerleme fonuna kaydedilen

Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklara sınıflanan

Yabancı para çevrim farkları

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

           20,105,075            19,088,599

             1,793,140              2,439,280

             6,663,003              2,908,295

            (2,682,831)             (4,662,825)

               (123,386)                          -

                845,120                 331,726

           26,600,121            20,105,075

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

             (24,144,630)              (16,847,415)

               (4,303,128)                (3,078,937)

                  (591,118)                     (32,930)

                    (49,309)                     (88,784)

               (2,198,636)                   (891,314)

                  (308,121)                   (285,837)

               15,377,536              (46,603,875)

             (16,217,406)              (67,829,092)

18. VERGİ KARŞILIKLARI (devamı)

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

% 11

% 5

% 98

137

c) 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren yıllar için hesaplanan toplam verginin dağılımı aşağıdaki gibidir.

19. KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Türk İş Kanunu'na göre, Grup, bir senesini doldurmuş olan ve Grup'la ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve
emekliliğini kazanan (kadınlarda 58 ve erkeklerde 60), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek
tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle 2,030.19 YTL (1,743.10 ABD Doları), (31 Aralık 2006
1,857.17 YTL, 1,321.16 ABD Doları)) ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü tavanı 1 Ocak 2007 tarihi itibariyle 2,087.92 YTL'ye (1,792.67 ABD Doları) yükseltilmiştir.

UFRS'ye göre, Grup'un yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde
ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır. Buna bağlı olarak, 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle yükümlülüğü
hesaplamak için kullanılan aktüer varsayımları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren yıllardaki kıdem tazminatı yükümlülüklerinin hareketi aşağıdaki gibidir:

İlişikte sunulan konsolide gelir tablolarında yansıtılan vergi karşılığı :

- Cari yıla ait yasal vergi

- Kazakistan kanunlarına göre vergi gideri

- İngiltere kanunlarına göre vergi gideri

- İran kanunlarına göre vergi gideri

- Malta kanunlarına göre vergi gideri

- İtalya kanunlarına göre vergi gideri

- Ertelenmiş vergi geliri

Toplam vergi gideri

İskonto oranı

Tahmini maaş / limit artış oranı

Emeklilik ihtimalini hesaplamak için kullanılan oran

Dönem başı

Faiz gideri

Yıl içinde ayrılan karşılık

Yıl içinde ödenen

Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklara sınıflanan

Yabancı para çevrim farkları

Dönem Sonu

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)

% 11

% 5

% 98



19. KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ (devamı)

Group Nama / Hamiline 2007 2006 İmtiyaz

A Nama            16,815,998            14,970,000 1, 2, 3

B Nama            39,237,327            34,930,000 1, 3

           56,053,325            49,900,000

Nominal Değeri (YTL)

Hisse Tutar Hisse Tutar

(Bin) (YTL) (Bin) (YTL)

         4,990,000        49,900,000          4,990,000        49,900,000

            615,333          6,153,325                      -                      -

         5,605,333        56,053,325          4,990,000        49,900,000

2007 2006

Ayrılan Kıdem tazminatı yükümlülüğünün 5,020,372 ABD Doları (2006 - 3,174,830 ABD Doları) tutarındaki kısmı satılan malın maliyeti; 3,435,771 ABD
Doları (2006 - 2,172,745 ABD Doları) tutarındaki kısmı satış ve genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.

31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıl içinde çalışan ortalama personel sayısı 4,692 (2006 - 4,342)'dir. 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıl içinde yurt
dışında çalışan 516 kişinin (2006 - 414), 400'ü Orta Asya'da (2006 - 325), 2'si (2006 - 2)  İngiltere'de ve 86'sı (2006 - 87) İtalya'da ve 28'i Malta'da (2006
- Yok) bulunmamaktadır.

20. SERMAYE

1. Oy hakkı.

2. Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme.

3. Yönetim kurulu adaylığı.

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki ödenmiş sermayenin hareket tablosu aşağıdaki gibidir (Tarihi YTL tutarlardır):

Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına göre vergi ve yasal amaçlar için konsolide raporlama kabul edilmemektedir. Borusan Grubu'na dahil her şirket
ayrı bir vergi mükellefi ve yasal kuruluş olarak kabul edilir. Bir şirketin hissedarlarına temettü dağıtabilmesi de yasal kârına bağlıdır.

Yasal mali tablolara göre yasal yedekler haricindeki birikmiş kârlar aşağıdaki kurallara göre dağıtılabilir.

21. BİRİKMİŞ KÂRLAR VE YASAL YEDEKLER

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Holding'in beheri 0.01 YTL değerinde olan 5,605,333 adet hissesi, 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle beheri 0.01 YTL değerinde
olan 4,990,000 adet hissesi bulunmaktadır. Hisse grupları ve hisse gruplarına tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir.

Adi Hisse Senetleri

1 Ocak tarihindeki kayıtlı sermaye

Borusan Ticari Sınai A.Ş. birleşmesi

    nedeniyle ihraç edilen hisse senetleri (Not 1)

31 Aralık tarihindeki kayıtlı sermaye

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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31 Aralık 2007

409,478

7,044,756

760,365

8,161,841

3,364,333

19,740,773

4,962,831

23,391,532

2,061,703

30,416,066

22. SATILMAK ÜZERE ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

           17,153,405            16,741,006

           13,883,773            13,883,773

           69,369,476            62,862,937

            14,516,111             14,516,111

           47,501,810            47,501,810

           16,237,255            16,237,255

Ekim 2007'de Grup yönetimi ilişkili şirketlerinde Borusan Telekom'un hisselerinnin % 100’ün satılması görüşmelerine başlamıştır. 31 Aralık 2007 itibariyle
görüşmeler henüz sonuçlanmamıştır. Dolayısıyla, Borusan Telekom konsolide finansal tablolarda satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar olarak
sunulmuştur.

Satılmak üzere elde tutulan varlık ve yükümlülükler ve bunlarla doğrudan ilişkilendirilen harcamalar aşağıdaki gibidir;

21. BİRİKMİŞ KÂRLAR VE YASAL YEDEKLER (devamı)

Türk Ticaret Kanunu'na göre yasal yedekler birinci ve ikinci yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'na göre toplamı, şirketin ödenmiş
sermayesinin % 20'sine ulaşana kadar, net yasal kârın % 5'i oranında birinci yasal yedek ayrılır. İkinci yasal yedekler ise şirketin ödenmiş sermayesinin
% 5'i indirildikten sonraki dağıtılabilir kârın % 10'u oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal yedekler sadece zararları kapatmak amacıyla
kullanılabilir, ödenmiş sermayenin % 50'sini geçmedikleri sürece, herhangi bir şekilde kullanılmaları mümkün olmamaktadır. Temettü dağılımı, YTL bazında
ve esas sözleşmeye uygun olarak, ilgili vergi ve yasal yedek karşılıkları ayrıldıktan sonra gerçekleştirilir.

İştiraklerden kaynaklanan yeniden değerleme fonu ve özel fonlar ortaklara dağıtılamamakta, ancak sermayeye eklenebilmektedir.

Halka açık şirketlerin (sadece Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ve Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi için geçerli olmak üzere)
temettü dağıtımı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın düzenlemelerine tabidir.

31 Aralık 2007 ve 2006 tarihleri itibariyle enflasyona göre düzeltilmiş kanuni yedek akçeler ve kâr yedekleri (Holding'in yasal mali tablolarına göre) aşağıdaki
gibidir  (YTL):

Yasal yedekler

İştiraklerden kaynaklanan yeniden değerleme fonu

Birikmiş kârlar

Özel fonlar

Sermaye üzerindeki enflasyon düzeltmesi

Sermayeye eklencek iştirak satış kazancı

Nakit ve nakit benzerleri

Ticari alacaklar,net

Stoklar, net

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, net

Diğer varlıklar

Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar

Ticari borçlar, net

Krediler

Diğer borçlar

Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların toplam yükümlülükleri

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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23. NET SATIŞLAR

İhracat Toplam

            273,831,463             694,979,193

              51,120,071             374,735,194

            106,999,904             377,655,625

                    52,578             158,730,055

            432,004,016          1,606,100,067

               1,002,742             483,447,457

                            -               75,182,678

            125,072,537             408,757,629

              16,610,224             140,403,060

              69,116,830             113,854,690

            211,802,333          1,221,645,514

               4,122,163             103,441,703

              14,679,332               22,250,747

 -                4,260,422

              18,801,495             129,952,872

Yurtiçi Satışlar

            421,147,730

            323,615,123

            270,655,721

            158,677,477

         1,174,096,051

            482,444,715

              75,182,678

            283,685,092

            123,792,836

              44,737,860

         1,009,843,181

              99,319,540

               7,571,415

               4,260,422

            111,151,377

         2,295,090,609             662,607,844          2,957,698,453

1 Ocak - 31 Aralık 2007

1 Ocak -
31 Aralık 2007

1 Ocak -
31 Aralık 2006

56,537,079 62,590,588

1,855,027 (462,571)

(64,289,563) (66,373,531)

(5,897,457) (4,245,514)

22. SATILMAK ÜZERE ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (devamı)

Gelirler

Diğer gelirler, net

Giderler

Durdurulan faaliyetlerin dönem zararı

Çelik Segmenti

Çelik boru

Soğuk haddelenmiş sac

Galvanizli sac

Çelik merkezi

Distribütörlük segmenti

Taşıtlar

Otomotiv yedek parça ve servis

İş makineleri (IM)

Güç sistemleri (GS)

IM ve GS yedek parça ve servis

Diğer

Lojistik hizmetleri

Supap

Diğer

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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1 Ocak -
31 Aralık 2007

1 Ocak -
31 Aralık 2006

         1,225,200,775             901,839,654

              87,525,414               69,465,297

              38,994,228               33,638,746

              86,791,459               66,587,339

            (13,754,740)               (9,471,431)

            (13,572,467)               (6,618,909)

            974,369,448             798,054,221

            160,995,181             104,381,367

                1,347,132                 4,128,249

         2,547,896,430          1,962,004,533

İhracat Toplam

            212,184,392             565,610,716

              18,358,675             338,535,447

              72,613,017             282,811,327

                            -             106,607,030

            303,156,084          1,293,564,520

                  752,351             326,974,335

                            -               67,368,960

              64,206,767             288,080,947

              52,780,492             116,064,017

              15,334,873             102,891,933

            133,074,483             901,380,192

               1,099,019               73,339,785

              12,106,616               18,419,314

                            -                5,181,064

              13,205,635               96,940,163

Yurtiçi Satışlar

            353,426,324

            320,176,772

            210,198,310

            106,607,030

            990,408,436

            326,221,984

              67,368,960

            223,874,180

              63,283,525

              87,557,060

            768,305,709

              72,240,766

               6,312,698

               5,181,064

              83,734,528

         1,842,448,673             449,436,202          2,291,884,875

1 Ocak - 31 Araklık 2006

23. NET SATIŞLAR (devamı)

24. SATILAN MAL VE VERİLEN HİZMET MALİYETİ

Çelik Segmenti

Çelik boru

Soğuk haddelenmiş sac

Galvanizli sac

Çelik merkezi

Distribütörlük segmenti

Taşıtlar

Otomotiv yedek parça ve servis

İş makineleri (IM)

Güç sistemleri (GS)

IM ve GS yedek parça ve servis

Diğer

Lojistik hizmetleri

Supap

Diğer

Hammadde

İşçilik

Amortisman giderleri ve itfa payları

Tamir, bakım, elektrik vb. genel üretim giderleri

Mamul stoklarındaki net değişim

Yarı mamul stoklarındaki net değişim

Satılan ticari emtia maliyeti

Verilen hizmet maliyeti

Diğer satışların maliyeti

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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25. SATIŞ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

1 Ocak -
31 Aralık 2007

1 Ocak -
31 Aralık 2006

         145,468,240           112,998,773

           23,243,858            25,208,865

           10,589,374              5,347,769

         179,301,472          143,555,407

1 Ocak -
31 Aralık 2007

1 Ocak -
31 Aralık 2006

                 91,776,058                  74,090,111

                 17,783,724                    9,568,541

                 14,456,130                  13,094,107

                 14,138,197                  13,605,120

                 10,453,674                    6,320,633

                   7,759,777                    5,104,149

                   7,585,766                    4,543,743

                   6,565,319                    5,828,670

                   5,900,266                    6,153,768

                   4,976,588                    4,247,126

                   4,328,335                    2,387,427

                   4,075,887                    3,966,630

                   3,849,792                    4,820,100

                   3,080,554                    3,436,845

                   2,706,837                    2,491,282

                   2,651,338                    1,905,278

                   2,602,143                    2,365,793

                   2,161,698                    1,616,342

                   1,458,868                    4,631,964

                   1,873,467                    1,040,766

                   1,760,100                    1,305,275

                   1,291,120                       872,187

                 11,785,020                    6,104,004

            225,020,658                179,499,861

26. PERSONEL GİDERLERİ

(*) 488,038 ABD Doları (2006 - 7,316 ABD Doları) tutarındaki şüpheli alacaklar karşılığı durdurulan faaliyetlerde gösterilmektedir.

Personel giderleri

Danışmanlık, denetim ve hukuk danışmanlığı giderleri

Reklâm giderleri

Amortisman giderleri ve itfa payları

Yönetim kurulu primleri

Seyahat giderleri

Araç kiraları ve diğer araç giderleri

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler

Bağışlar ve sponsorluklar

İletişim giderleri

Bakım ve onarım giderleri

Kira giderleri

Şüpheli alacak karşılığı (*)

Paylaşılan hizmet giderlerinin dağıtımı

Sigorta giderleri

Vergi giderleri

Tanıtım ve toplantı giderleri

Eğitim giderleri

Garanti giderleri, net

Satış dağıtım giderleri

Kırtasiye giderleri

Enerji giderleri

Diğer

Ücret, maaş ve diğer personel giderleri

Tanımlanan katkı planı maliyetleri (SSK işveren payı)

Kıdem tazminatı karşılık gideri

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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27. AMORTİSMAN GİDERLERİ VE İTFA PAYLARI

1 Ocak -
31 Aralık 2007

1 Ocak -
31 Araklık 2006

               37,323,229                32,152,662

               11,316,364                10,620,407

                1,036,353                    943,477

               49,675,946                43,716,546

                2,821,833                 2,984,713

                1,670,999                 1,486,084

                     75,746                   (486,361)
                4,568,578                 3,984,436

               54,244,524                47,700,982

1 Ocak -
31 Aralık 2007

1 Ocak -
31 Aralık 2006

                2,932,406                 2,474,965

                 2,115,506                 2,979,883

                  (542,680)                   (565,116)

               (2,153,976)                (2,716,588)

                             -                14,240,435

                1,629,048                              -

                             -                 6,780,861

                3,419,073                 6,617,717

                7,399,377                29,812,157

Kalan 2,355,707 ABD Doları (2006 - 2,191,288 doları) tutarındaki amortisman gideri ve 663,309 ABD Doları (2006 - 238,428 ABD Doları) tutarındaki
itfa payı durdurulan faaliyetlerde gösterilmektedir.

28. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ, net

(*) Bu tutar Flat Steel satışından elde edilen 13,775,862 ABD Doları tutarındaki geliri içermektedir. Flat Steel'in satılan net aktif toplamı 53,389,546 ABD
Doları, azınlık payı ise 2,373,520 ABD Doları'dır. Bu satıştan elde edilen net nakit ise 59,069,757 ABD Doları'dır.

Üretim maliyeti

Satış ve genel yönetim giderleri

Yabancı para çevrim farkları

Amortisman giderleri

Satış ve genel yönetim giderleri

Üretim maliyeti

Yabancı para çevrim farkları

İtfa payları

Toplam amortisman giderleri ve itfa payları

Sabit kıymet satış kârı

Komisyon geliri

Sabit kıymet satış zararı

Komisyon gideri

İştirak satış kârı (*)

Hurda satışları

Bağlı ortaklıklardaki Grup payının değişiminden kaynaklanan gelirler

Diğer, net

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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29. FİNANSMAN GİDERLERİ, net

1 Ocak -
31 Aralık 2007

1 Ocak -
31 Aralık 2006

               10,784,952                 5,457,761

               11,336,295                 6,683,890

                   875,328                 1,149,795

               22,996,575                13,291,446

             (37,808,960)              (35,774,680)

             (21,237,089)              (13,125,629)

             (59,046,049)              (48,900,309)

             (36,049,474)              (35,608,863)

(*) Diğer finansal giderler başlıca faktoring giderlerini, teminat mektubu giderlerini, banka ve kredi kartı komisyonlarını ve alınan krediler için ödenen
banka giderleri ile diğer banka giderlerini içermektedir.

30. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

(a) Sermaye risk yönetimi

Borusan Grubu, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en
verimli şekilde kullanarak kârını artırmayı hedeflemektedir.

Grup'un sermaye yapısı sırasıyla 20, 21 numaralı notlarda açıklanan çıkarılmış sermaye, yedekler ve geçmiş yıl kazançlarını içeren öz kaynak kalemlerinden
oluşmaktadır.

Grup'un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri Holding Yönetim Kurulu ve üst yönetim tarafından değerlendirilir.
Söz konusu değerlendirmeler doğrultusunda, temettü ödeme veya sermaye artışı kararları, Holding'in yeni borç edinmesi veya borçlarını kapatması
kararları alınarak, sermaye yapısının dengede tutulması hedeflenmektedir.

Grup'un genel stratejisi 10 Ağustos 2006 tarihinde yayınlanan finansal risk yönetimi uygulama esasları çerçevesinde yönetilmektedir.

(b) Uygulanan önemli muhasebe politikaları

Grup'un finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları Not 3 “Uygulanan önemli muhasebe politikaları” notunda açıklanmaktadır.

Finansman gelirleri:

Faiz gelirleri

Vade farkı geliri, net

Rayiç değeri ile ölçülen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal

varlıklardan elde edilen faiz gelirleri

Toplam finansman gelirleri

Finansman giderleri:

Faiz giderleri

Diğer finansal giderler (*)

Toplam finansman giderleri

Finansman gideri, net

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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30. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı)

31 Aralık 2007
Bilanço Defter değeri Rayiç değeri Not

210,541,906 - - - 210,541,906 210,541,906 6
406,623,726 - - - 406,623,726 406,623,726 8
11,773,433 - - - 11,773,433 11,773,433 10

- 256,963 228,352 - 485,315 485,315 7
628,939,065 256,963 228,352 - 629,424,380 629,424,380

- - - (603,893,728) (603,893,728) (603,893,728) 15,16
- - - (497,341,893) (497,341,893) (497,341,893) 14

- - - (1,101,235,621) (1,101,235,621) (1,101,235,621)

226,556,296 - - - 226,556,296 226,556,296 6
301,793,427 - - - 301,793,427 301,793,427 8

6,335,559 - - - 6,335,559 6,335,559 10
- 230,515 230,159 - 460,674 460,674 7

534,685,282 230,515 230,159 - 535,145,956 535,145,956

- - - (566,928,576) (566,928,576) (566,928,576) 15,16
- - - (303,743,972) (303,743,972) (303,743,972) 14
- - - (870,672,548) (870,672,548) (870,672,548)

(c) Finansal araçların sınıfları

Krediler
ve alacaklar

(Nakit ve nakit
benzerleri dahil)

Satılmaya
hazır finansal

varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden

gösterilen finansal
yükümlülükler

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer varlıklar
Finansal varlıklar

Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar

31 Aralık 2006
Bilanço

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer varlıklar
Finansal varlıklar

Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar

Rayiç değer farkı
gelir tablosuna

yansıtılan
finansal varlıklar



30. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı)

(d) Finansal risk yönetim hedefleri

Grup'un hazine fonksiyonu, bağlı şirketlerin finansman bölümleri ile kontrol ve koordinasyondan sorumlu Holding Finansman tarafından yürütülmektedir.
Grup'un Finansman bölümü; şirketlerin/grubun maruz kaldığı finansal riskin tespit edilmesi, ölçülmesi ve proaktif bakış açısı ile yönetilmesinden
sorumludur. Bunun için yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve şirketlerin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan
finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz
konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

Grup şirketlerinin riskleri, limitleri kendi Yönetim Kurulları tarafından belirlenen VaR (*) (Riske Maruz Değer) sistemi dahilinde ve yönetim tarafından
onaylanmış politikalar yoluyla yönetilmektedir. Bu politikalar döviz kuru riski, faiz oranı riski, türev ürün niteliğinde olan veya olmayan finansal araçların
kullanımı ve likidite fazlası ile ilgili yatırımlar konusunda yazılı kuralları belirtir. Politikalara ve risk limitlerine uyum Holding Finansman tarafından günlük
olarak izlenir. Atıl likidite yönetim kurulu tarafından belirlenmiş limitler dahilinde alternatif getirilerden faydalanmak amaçlı  finansal araçlar kullanılarak
değerlendirilir.

Borusan Grubu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlardan vadeli döviz
işlem sözleşmelerini ihtiyaç oldukça kullanmaktadır. Grup'un spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu)
yoktur.

Borusan Holding Finansman bölümü, karşılaşılabilecek riskleri azaltmak için riskleri ve uygulanan politikaları takip eden Şirket'in ve Grup'un yönetimine
aylık, Holding Yönetim kuruluna ise üç aylık bildirimlerde bulunmaktadır.

(*) VaR bilançodaki değerlerin toplam büyüklüğü; döviz, sermaye ve faiz piyasalarındaki volatilite ile birlikte %99 güven aralığı katsayısı kullanılarak bir
günde kaybedilebilecek para miktarının ölçümüdür.

(e) Piyasa riski

Grup şirketleri düzeyinde belirli bir zaman diliminde ve normal piyasa şartları altında bir yatırım sonucu meydana gelebilecek en büyük zararın, %99
güven aralığı kabulü ile tahmin edilmesi yöntemi olan VaR (Riske Maruz Değer) analizi yapılmaktadır.

Risk Yönetimi Şirketlerin kendi fonksiyonel para birimleri bazında yapılmaktadır. Grup'un bütünsel takibi ise Grup'un fonksiyonel para birimi olan ABD
Doları olarak yapılmaktadır. Yönetimin proaktif ve etkin bir düzeyde yapılabilmesi için risk raporları günlük, haftalık ve aylık olarak takip edilmektedir.

(f) Yabancı para ve faiz riskleri yönetimi

Grup bazında sınırlı YTL bazlı ticari alacaklar, vergi ve yasal yükümlülük ödemeleri ve Holding seviyesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen limitler
dahilinde açılan pozisyonlar nedeni ile Grup kur riskine maruz kalmaktadır. Grup hazine yönetimi bu riski yabancı para varlık ve yükümlülüklerin grup
içinde netleştirilmesi şeklindeki doğal yöntemler ile kontrol etmenin yanı sıra vadeli kur işlemleri ve opsiyonlar ile yönetmektedir. Global piyasa faiz
hareketleri izlenerek mevcut kredilerin sabit/değişken maliyetleri VaR limitleri dahilinde kalacak şekilde riskten korunma amacıyla türev enstrüman
kullanımıyla yönetmesi benimsenmiştir.

Grup, başlıca YTL ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Borusan Grubu açık pozisyon takibi neticesinde, yabancı para pozisyonu 31 Aralık
2007 itibariyle sırasıyla 91,860 USD karşılığı YTL uzun, 32,809,890 USD karşılığı EUR kısa pozisyon şeklinde gerçekleşmiştir (31 Aralık 2006 - 38,375,658
USD karşılığı YTL uzun, 7,390,270 USD karşılığı EUR uzun pozisyon).

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle sermaye piyasalarında, faiz oranlarında ve kurlarda volatilite % 10 oranında artsaydı, VaR tutarı 31 Aralık 2007 itibari ile
hesaplanan 4,219,514 USD'den 2,666,743 USD daha yüksek olacaktı.

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (DEVAMI)
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
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30. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı)

(h) Kredi risk yönetimi

Grup'un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Grup, müşterilerinden doğabilecek bu riski, alınan teminatlar ile sınırlayarak
yönetmektedir. Riski yönetmek amacıyla, grup Doğrudan Borçlandırma Sistemi, teminat mektubu ve ipotek gibi araçları kullanmaktadır. Müşteri riskleri,
Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi
kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak
karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir (Not 8).

(i) Fiyat riski

Grup, çelik hammadde ve ticari mal stoklarının değeri ile piyasalardaki fiyat değişimlerinden dolayı satış fiyatlarının etkilenmesi nedeniyle fiyat riskine
maruz kalmaktadır. Satış marjları üzerindeki olumsuz fiyat hareketi etkilerinden kaçınmak amacıyla kullanılabilecek bir türev enstrüman bulunmamaktadır.
Grup tarafından ileriye yönelik hammadde ve ticari mal fiyat bağlantılarının trendi dikkate alınarak satış - üretim - satın alma dengeleri sürekli gözden
geçirilerek, stok devir süreleri optimize edilmekte ve hammadde ve ticari mal fiyatlarındaki değişim satış fiyatlarına yansıtılmaktadır.

(j) Likidite risk yönetimi

Grup, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek kısa, orta, uzun vadeli fonlama ve likidite gerekliliklerini göz önünde bulundurarak likidite
riskini yönetmektedir.

Likidite risk tabloları

İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını
kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli
kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Aşağıdaki tablo, Grup'un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (DEVAMI)
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)



30. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı)

(*) Düzeltmeler kolonu, ileriki dönemlerdeki muhtemel nakit çıkışlarını temsil etmekte olup, vade analizine dahil edilmiş olmasına rağmen bilançoda yer
alan finansal yükümlülüklerin taşınan değerine dahil edilmemiştir.

6 Aya kadar 6 Ay - 1 Yıl 1 Yıl - 5 Yıl  5 Yıldan uzun Düzeltmeler (*) Toplam

Finansal borçlar 305,803,420 84,930,596 259,425,196 2,758,263 (49,023,747) 603,893,728

Ticari borçlar 363,043,734 116,407,652 21,466,119 - (3,575,612) 497,341,893

 668,847,154 201,338,248 280,891,315 2,758,263 (52,599,359) 1,101,235,622

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

6 Aya kadar 6 Ay - 1 Yıl 1 Yıl - 5 Yıl  5 Yıldan uzun Düzeltmeler (*) Toplam

Finansal borçlar 221,100,490 156,399,613 178,501,303 26,680,270 (15,753,100) 566,928,576

Ticari borçlar 210,646,983 93,096,989 - - - 303,743,972

431,747,473 249,496,602 178,501,303 26,680,270 (15,753,100) 870,672,548

(j) Likidite risk yönetimi (devamı)

Likidite risk tabloları (devamı)

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (DEVAMI)
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
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2007 2006 2007 2006 2007 2006

2007 2006 EUR EUR ABD Doları ABD Doları ABD Doları ABD Doları

1.42 1.35 7,000,000 2,650,000 9,914,800 3,500,560 9,914,800 3,500,560

1.35 1.29 7,000,000 2,650,000 9,442,300 3,427,775 9,442,300 3,427,775

472,500 72,785

Teminat Mektupları

Borusan Grubu'nun, 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle çeşitli devlet makamlarına, devlet ihalelerine ve müşterilere verilmiş 103,478,634 ABD Doları (2006-
69,477,570 ABD Doları) tutarında teminat mektubu bulunmaktadır.

Kefaletler

Borçelik'in yatırım kredileri için üçüncü kişilerden alınan kefaletler:

1 Ocak - 31 Aralık 2007 1 Ocak - 31 Aralık 2006

            723,978          3,049,286

       12,778,632        14,738,658

       14,000,000        14,000,000

Vadeli Döviz Alım Satım Sözleşmeleri

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle mevcut olan ve yabancı bankaların yurtiçi çeşitli şubeleriyle gerçekleştirilmiş vadeli döviz işlemlerinin nominal tutarları
aşağıdaki gibidir:

Borusan Mannesmann Boru

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle açık olan vadeli döviz işlemleri 70,080,000 ABD Doları'dır (2006 - yoktur) ve vadeleri 14 Şubat 2008 ile 15 Mayıs 2008
tarihleri arasında değişmektedir. Vade tarihinde belirlenen kur (ABD Doları/EUR) 1.46'dır. Bu işlemlerle ilgili olarak vadede alınacak tutar  69,835,105
ABD Doları'dır (2006 -   yoktur). 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Borusan Mannesmann Boru'nun mali tablolarında vadeli döviz işlemlere ilişkin 368,503
ABD Doları tahakkuk ayrılmıştır

Borçelik

31 Aralık 2007 itibariyle açık olan vadeli döviz işlemleri aşağıdaki gibidir:

Sollac Mediterranee S.A. - kefalet (ABD doları)

- kefalet (Euro)

Arcelor Finance - kefalet (ABD doları)

Açık olan vadeli döviz işlemleri

ABD Doları Alış

ABD Doları Satış

31 Aralık 2007 itibariyle gelir tahakkuku

Döviz cinsi Kontrat değeri Rayiç bedel
Ortalama kur

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2007 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (DEVAMI)
(Birim - Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)



31. TAAHHÜTLER VE ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)

Borçelik (devamı)

Borçelik tedarikçileriyle çinko satın alım sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşmeye göre tümü 2,280 ABD Doları/ton sabit fiyatından olmak üzere 2,150 tonu
2008 Ocak ve Mart döneminde, 2,700 tonu 2008 Nisan ve Haziran döneminde, 1,600 tonu 2008 Temmuz ve Eylül döneminde ve 1,800 tonu da 2008
Ekim ve Aralık döneminde gerçekleşecektir.

İhracat Taahhütleri

Grup'un 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle, Borçelik ve Borusan Boru tarafından alınan ihracat teşvikleriyle ilgili toplam 55,864,956 ABD Doları tutarında
ihracat taahhüdü bulunmaktadır (2006-58,537,700 ABD Doları - Borçelik).

Yatırım Teşvik Belgeleri

Borusan Grubu şirketlerine alınan teşvik belgeleri kapsamında sağlanan imkânlar aşağıdaki gibidir:

• İthal edilen makine ve teçhizatlarla ilgili gümrük muafiyeti.

Yasal Yükümlülükler

a) 1 Temmuz 2004 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Anti-damping Vergi Komisyonu, 1 Mayıs 2003 ve 30 Nisan 2004 tarihleri arasında ülkeye giren
çelik borularını anti-damping kurallarına uygunluk açısından incelemeye başlamıştır. Bu konu ile ilgili olarak Borusan Boru, Amerika Birleşik Devletleri
Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermiş ve sonuçta Borusan Boru için uygulanacak anti-damping oranı 5 Aralık 2005 tarihi itibariyle % 0.86 olarak belirlenmiştir.
Bu oran, Borusan Boru'nun itirazlarından sonra % 0.74 olarak değiştirilmiş ve 26 Ocak 2006 tarihi itibariyle (geçerlilik tarihi 24 Ocak 2006) uygulanmaya
başlanmıştır.

b) 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş. ve Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. aleyhine otomobil ve hizmet müşterilerince
çeşitli davalar açılmıştır. Bu davaların parasal değeri Borusan Otomotiv için yaklaşık olarak 6,900,663 YTL (2006 - 4,344,921 YTL), 154,000 ABD Doları
(2006; 154,000 ABD Doları), 243,750  EUR (2006 - 120,218  EUR ) ve Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. için 1,247,064 YTL (2006 -  3,797,572 YTL),
129,350 EUR (2006 - 61,496 EUR)'dur. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle söz konusu davaların sonuçları belirsiz olduğundan, Borusan Oto ve Borusan
Otomotiv tarafından ilişikteki konsolide mali tablolarda 1,165,438 EUR ve 1,241,057 EUR  karşılık ayrılmıştır.

Ayrıca, Borusan Otomotiv yönetimi, bu davaların Borusan Otomotiv veya Borusan Oto aleyhine sonuçlanması durumunda BMW A.G.'nin Borusan
Otomotiv'e  bedelini ödemekle yükümlü olduğunu belirtmiştir.

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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32. İLİŞKİLİ TARAFLARLA BAKİYELER VE İŞLEMLER

2006

Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri Yayıncılık Ticaret A.Ş.                   85,710

Arya Heavy Machinery                 157,684

             2,358,487

2007

                  77,060

                282,355

             3,791,310

             4,150,725              2,601,881

2006

Borusan Gümrük Müşavirliği Hizmetleri A.Ş.                          -

Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri Yayıncılık Tic. A.Ş.              1,319,765

             1,319,765

2007

986,149

450,000

             1,436,149

31 Aralık 2006

Arya Heavy Machinery                 121,510

Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri Yayıncılık Ticaret A.Ş.                 568,829

                856,917

Askon İnşaat Su Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ.                   98,851

             1,646,107

Kirpi Turizm              4,335,000

Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.              1,169,526

                831,033

             6,335,559

Borusan Mannessman Espana S.A.  -

31 Aralık 2006

Borusan Gümrük Müşavirliği Hizmetleri A.Ş.                 423,225

Kirpi Turizm                 122,686

                545,911

31 Aralık 2007

                133,743

                156,852

             2,690,192

                         -

             2,980,787

             8,835,000

                         -

                  21,466

             8,856,466

             2,916,967

31 Aralık 2007

                169,072

                         -

                169,072

İlişkili taraflarla bakiyeler

İlişkili taraflarla işlemler

a) İlişkili taraflardan alınan hizmetler

b) İlişkili taraflara satışlar

İlişkili taraflardan alacaklar:

İlişkili taraflara borçlar:

Kısa vadeli - ticari (Not 8)

Personelden alacaklar

Kısa vadeli - ticari olmayan (Not 10)

Ortaklardan alacaklar

Uzun vadeli - ticari olmayan (Not 10)

Personele satışlar

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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32. İLİŞKİLİ TARAFLARLA BAKİYELER VE İŞLEMLER (devamı)

2007 2006

                  95,248                 550,000

                  95,248                 550,000

2007 2006

                  90,359                   16,731

                  65,489                          -

                155,848                   16,731

2007 2006

             7,250,084              4,773,797

7,250,084 4,773,797

d) İlişkili taraflardan sağlanan finansman gelirleri

c) İlişkili taraflarla olan diğer giderler

e) Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

33. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR

8 Ocak 2008 tarihinde, Borusan Manheim Açık Arttırma ve Araç Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti, online ve açık arttırma yoluyla araç satışı ve araç pazarlama
sektöründe faaliyet göstermek amacıyla, 600,000 YTL sermaye ile kurulmuştur. Borusan Group ve Manheim (Manheim Global Management L.P. and
Manheim Auctions S.àr.l) Borusan Manheim'ın eşit ortakları haline gelmişlerdir. Ortaklık Borusan Manheim adı altında yürütülecektir.

4 Mart 2008 tarihinde, Borusan Manheim'ın sermayesi 600,000 YTL'den 1,200,000 YTL'ye çıkarılmıştır.

26 Mart 2008 tarihinde, Borusan Oto Kıbrıs Limited (“Borusan Oto Kıbrıs”) 150,000 YTL sermaye taahhütü ile Land Rover otomobillerinin KKTC'deki
ithalatçısı olarak kurulmuştur. Borusan Oto Kıbrıs'ın eşit hissedarları Borusan Otomotiv ve Borusan Oto'dur.

8 Nisan 2008 tarihinde, Borusan Holding, BS Investments AB'den Borçelik Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23,536,898 YTL değerindeki hissesini satın
almıştır.

Türkiye'de faaliyet gösteren kurumlar için emeklilik maaşı tavanı 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2,087.92 YTL'ye çıkarılmıştır.

Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri Yayıncılık Tic. A.Ş.

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar

Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri Yayıncılık Tic. A.Ş.

Diğer

(İngilizce Aslının Türkçe Tercümesidir)
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