
Marshall Boya, bir Akzo Nobel kuruluşudur.
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53. yılını geride bırakan Marshall Boya Ve Vernik Sanayii A.Ş.’nin  2007 
yılı faaliyet raporu ile mali tablolarını sayın ortaklarımıza sunar, değerli 
heyetimizi saygı ile selamlarız.

Dönem başında Yönetim Kurulumuz; Başkan Rinus ROOSEBOOM, Başkan 
vekili Ömer İsmet UZUNYOL, Üye Bart Jan KOOPMAN, Üye Sander 
GUNST, Üye Hakan ARVIDSSON, Üye Feridun UZUNYOL olmak üzere 
teşekkül etmiştir.

Yönetim Kurulumuz münhasır olarak Genel Kurulun yetkisine bırakılmayan 
her türlü şirket işlerinden sorumludur.

Denetim Kurulumuz Yüksel ÖZAY ve Memduh ÖZARGUN’dan 
müteşekkil olup T.T.K ve mer’i kanun ve mevzuatta belirtilen sınırlar 
dahilinde sorumludur.

Sayın ortaklarımız, huzurlarınıza sunduğumuz tüm faaliyetlerimiz ile 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), 15 Kasım 2003 tarihli Seri XI, No: 
25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği’ne uygun 
olarak hazırlanmış 2007 yılı mali tablolarımızı görüşlerinize arz ederken; 
2007 yılının yoğun rekabet ortamında emek ve mesailerini sarf eden değerli 
sevk ve idarecilerimiz ile tüm çalışanlarımıza gayretlerinden dolayı teşekkür 
ve takdirlerimizi belirtir, saygılarımızı sunarız.

MARSHALL
BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU 

Giriş



4

Dünden Bugüne “Marshall”

Boya sektörünün lider kuruluşu olan Marshall, 1954 yılında İstanbul-Topkapı-
Maltepe Mevkiinde, Uzunyol ve Toprakçıoğlu ailelerinin ortaklığı ile kuruldu. 
1967 yılında ise lojistik açısından şartları çok daha iyi ve elverişli olan 
Gebze’nin Eynarca Mevkii’ne taşındı. 

Dokuz sene sonra ilk telemaye üretildi. 1990 yılında halka arzı gerçekleşen 
Marshall, bir sene sonra otomotiv boyaları üretmeye başladı. 

Türkiye’nin ISO 9000 kalite belgesine sahip ilk boya kuruluşu olduktan bir yıl 
sonra,1994 yılında genel sanayi boya üretimine başladı. 1996 yılında İlk su 
bazlı boya olan Flora üretildi. 1997 yılında Türkiye’de ilk defa bir boya 
kuruluşu “üçlü” sorumluluk belgesine sahip oldu.

Ağustos 1998 tarihi itibariyle, Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. Merkezi 
Arnherm-Hollanda’da bulunan dünya kimya devi olan Akzo Nobel  
bünyesinde yerini aldı. 

Marshall, Türkiye ve dünya pazarlarındaki konumunu geliştirmeyi 
hedeflemenin yanı sıra, değerleri, bilgileri ve çalışanlarıyla; toplumun, 
müşterilerin, tedarikçilerin ve ortakların memnuniyetini sağlayarak, iç pazarda 
ve ihracatta lider bir boya şirketi olma vizyonunu gerçekleştirme yolunda 
önemli adımlar attı. Marshall ayrıca, çevreci boya teknolojisine yaptığı büyük 
yatırımlarla ve uyguladığı Çevre Yönetim Sistemiyle de sektörde ön plana 
çıkmayı başardı.

Marshall TSE standartlarına uygun olarak inşaat boyalarının üretimi, 
pazarlaması ve satışıyla ilgili faaliyetlerini 53 yıldır sürdürmektedir.
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Akzo Nobel / Marshall’ın 
Ardındaki Dünya Devi 

http://www.akzonobel.com

Akzo Nobel , sağlık bakım, boya-kaplama ve kimyasallar alanında faaliyet 
gösteren uluslararası firmadır.Akzo Nobel Şirket merkezi Hollanda'da 
bulunmaktadır, 80 den fazla ülkede faaliyetlerini sürdürmekte ve yaklaşık 
64,300 kişiyi istihdam etmektedir. 

Akzo Nobel iki iş kolunda faaliyet etmektedir: 

�Boya-Kaplama 
�Kimyasallar. 

Dünya'nın lider boya ve kaplama firmasıdır. Ürettiği ürünlerden bazıları
Sikkens®, International®, Crown® and Interpon® dur. 

Boya ve kaplama ürünleri Londra'da Milenyum Çarkında, Milan'da La Scala 
Opera Binasında, Danimarka İsveç arasındaki Öresund köprüsünde ve 
Sidney'deki Avustralya stadyumunda kullanılmıştır. 

Akzo Nobel aynı zamanda Dünyanın lider kimyasal üreticilerinden birisidir. 

Dünya'nın lider tuz uzmanıdır ve hergün karşılaşılan plastik, cam, kozmetik 
ürünleri, fırıncılık ürünleri, dişmacunu ve dondurma gibi ürünlere kimyasal 
katkı maddeleri üretir. 
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Organizasyon

YÖNETİM KURULU
Rinus Rooseboom

Ömer Ismet Uzunyol
Sander Gunst

Bart Jan Koopman
Hakan Arvidsson

GENEL MÜDÜR
Feridun Uzunyol

OPERASYON DESTEK

SATIŞ & PAZARLAMA 
MÜDÜRLÜĞÜ
Gökhan Erel

ÜRETİM & LOJİSTİK MÜDÜRLÜĞÜ
Atilla Dişçioğlu

AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ
İsmail Yiğinsu

SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Rebi Akkris

MALİ İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
Mehmet Özbalak

BİLGİ SİSTEM  MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI VE SÜREÇ 
İYİLEŞTİRME  MÜDÜRLÜĞÜ

Ali İşoğlu



7

Vizyon, Misyon Ve 
Değerlerimiz

�Vizyonumuz 

Değerlerimiz, bilgimiz ve çalışanlarımızla; müşterilerimizin, 
tedarikçilerimizin, toplumun ve ortaklarımızın memnuniyetini sağlayarak iç
pazarda ve ihracatta lider bir boya firması olmaktır.

�Misyonumuz

Sürekli gelişme anlayışıyla, bilgi ve teknolojimizle, ürün ve hizmetlerimizi, 
toplumun değişen beklentilerine uygun hale getirmek.
Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimizle köklü ve değer katan ilişkiler yaratmak.
Tüm çalışanlarımızı teşvik etmek ve başarılarını desteklemek.
Varlıklarımızın değerini arttırarak ortaklarımız ve yatırımcılar için 
çekiciliğimizi sürdürmek.

�Değerlerimiz 

Dürüstlük düsturumuzdur.
Faaliyetlerimiz güvenilirdir.
Toplum değerleri bizim kılavuzumuzdur.
Çalışanlarımız en önemli kaynağımızdır.

Çevreye, insan sağlığına ve güvenliğine duyarlılık tamamen bir kurum 
kültürüdür. Marshall faaliyetlerini sürdürürken gerek çevreye gerekse insan 
sağlığına ve güvenliğine verebileceği zararları önceden analiz edip önlemlerini 
almaktadır. Marshall boya fabrikası olarak üretim süreci ve sonrasında ortaya 
çıkan atık ve ürünlerin insana ve çevreye olan zararlarının en aza indirilmesi 
konusunda ciddi ve bilinçli katkılarımız sürekli olarak tavizsiz devam 
ettirilecektir.
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Üretim ve Kapasite Kullanım 
Oranı
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Marshall’da Üretilen Dekoratif Boya Tipleri
Üretilen dekoratif boyalar, solventlerin ve bağlayıcılarının tiplerine göre iki 
grupta sınıflandırılabilir;

� Su bazlı boyalar:
Solventi su ve bağlayıcısı PVA olan boyalardır. Üretimin yaklaşık %65‘ini 
oluşturmaktadır. 

� Solvent bazlı boyalar:
Solventi White spirit  ve bağlayısıcısı alkid reçine olan boyalardır. Üretimin 
yaklaşık %35'ini oluşturmaktadır.
2007 yılı Kapasite Kullanım Oranı %80 olarak gerçekleşmiştir.
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Boya  Sektörü ve Sektörde 
Marshall

Türkiye’de ki dekoratif boya sektörü (inşaat boyaları) 220 milyon lt ile 250 
milyon lt arasında bir büyüklüğe sahiptir. 2007 yılında Mortgage yasasının 
yürürlülüğe girmesi ile piyasadaki hareketlilik artmıştır. 

Bu hareketliliğe bağlı olarak, Türk tüketicisi son yıllarda iç cephelerde su 
bazlı silikonlu ürünlere rağbet göstermektedir. Dış cephelerde de, iç cephelere 
paralel bir tüketim gözlenmektedir. Son yıllarda silikon esaslı ürünlerin payı
hızla artmaktadır. Bölgesel tercihlerin de yer aldığı tüketimde, solvent bazlı
ürünlerin kullanımı yurtdışına göre daha fazladır.

Hızla büyüyen Türkiye Dekoratif Boya pazarında, kişi başına düşen dekoratif 
boya tüketimi 3 lt seviyelerinde yer almaktadır.

Pazarın en önemli paydaşı olan nalburların ise hemen hemen tamamı iç cephe 
ve sentetik boya satmaktadır. Ahşap boyanın satılma oranı % 92, dış cephe 
oranı %9 0, parke cilasının satılma oranı ise %8 2’dir. 

Yapılan piyasa araştırmaları, Marshall’ın tüketici nezdinde % 37,5  mimarlar 
nezdinde % 61,3 ve boyacılar nezdinde % 53,8 olmak üzere Türkiye boya 
sektörün marka bilinirliği en yüksek firması olduğunu göstermektedir.

Türk Boya Sektöründe başka bir ilke daha imzasını atmış olan Marshall, 
Temel Boya, Ahşap Koruma ve İleri Düzey Boya konu başlıkları altında 
topladığı eğitimleri ücret talep etmeksizin ilgilenen herkese vermektedir. 
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Yenilikler

Moda ile boya kavramını Türkiye’de ilk defa birleştiren Marshall, Fashion 
dekorasyon boyasını, iç mekan tasarımlarında kalite ve uyum arayanlar için 
özel olarak geliştirdi. 

Japon “JIS-Z-2801:2000” hijyen standartlarını karşıladığı için Industrial 
Microbiological Services Ltd. (IMSL) tarafından belgelenen Fashion,
içerdiği gümüş (Ag+) iyonlar, insan ve hayvanlara en ufak zarar vermeyerek, 
anti-mikrobial özelliği ile boya yüzeyine temas eden bakteriyi en kısa 
sürede öldürmektedir.

Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek dekorasyonda renk kullanımı ve boya 
uygulaması ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen Marshall Key 
Showroom’da, deneyimli iç mimarlardan renk ve rengin dekorasyonda 
kullanımı hakkında ücretsiz danışmanlık hizmeti, hangi rengin eşyalarla daha 
uyumlu olacağının belirlenebileceği renklendirme programları, ücretsiz keşif 
hizmeti gibi birçok hizmet sunulmaktadır. 

Ayrıca, Marshall Boya eğitim sertifikası ve ferdi kaza sigortasına sahip 
ustalar ve bayi temini, yıl içinde birçok kez düzenlenecek olan renklerin 
makyaj, dekorasyon, giyim gibi çeşitli alanlarda kullanımı konusunda bilgi 
vererek renk bilincini artırıcı moda & aktivite günleri Key Showroom’da 
düzenlenmektedir.

Key Showroom’da bulunan Colorizer 2 modülüyle evlerdeki tüm yaşam 
alanlarına bir tuşa dokunarak istenilen renk verilebilmektedir. Evlerin iç ya 
da dış cephe fotoğrafını çekip, tarayıcı ya da cd, veya  cep telefonlarında 
Colorizer 2 programına yükledikten sonra, seçilen Marshall renginin, 
duvarlarda nasıl duracağını önceden görünebilmektedir.
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Sosyal Sorumluluk 
Faaliyetleri
Marshall sahip olduğu sosyal sorumluluk vizyonu ile, sanatın, sporun, eğitimin 
ve tarihi değerlerin korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalara destek 
vererek, bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle renklerin gücünü hayatın her 
alanına taşımaktadır. 

Eğitim : Marshall’ın satılıp  ve kullanıldığı her yerde bulunan hedef 
kitlemize uygulama kaynaklı boyama hatalarını minimize etmek, uygulamada 
kalite kavramını yerleştirmek, sağlık ve iş güvenliği kurallarını
yaygınlaştırmak, ürün tanınabilirliliğimizi arttırmak amacıyla Temel Boya 
Eğitimi, Dekoratif Boya Eğitimi, Ahşap Boyama Eğitimi, Renk Eğitimi, İleri 
Düzey Boya Eğitimi başlıklarında eğitimler  yapılmaktadır.

Bu amaçla inşaat sektörünün nitelikli ve sertifikalı işgücü ihtiyacını
karşılamak üzere, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES)  ve  
Türkiye Yol Yapı ve İnşaat İşçileri Sendikası (YOL-İŞ) 'nın  işbirliği ile  
Türkiye Eğitim Şantiyesi (TES) kurulmuş ve 50.000 kişiye istihdam 
sağlayarak sertifikalı boyacılar yetiştirmiştir.

Spor : Marshall, spora ve sporcuya verdiği destek kapsamında, 
“Galatasaray, Fenerbahçe, Fenerbahçe Bayan Basketbol Takımı, Denizlispor, 
Antalyaspor, Bursaspor, Manisa Vestel Spor, Konyaspor, Sivasspor, 
Trabzonspor, Boluspor, Afyonspor, Rizespor, Sakaryaspor” spor kulüpelerinin 
stadlarının boyanmasını üstlenmiş ve yaşanan sportif coşkuya tüm taraftarlarla 
birlikte ortak olmuştur.

Tarih : Beyoğlu Belediyesi ile “Güzel Beyoğlu” projesi kapsamında, 
Yeşilçam sokağı Marshall renkleri ile yenilenmiştir. Kadıköy Çarşısı da proje 
kapsamına dahil edilmiş ve kullanım değişiklikleri nedeniyle, eski dokusunu 
kaybetmek üzere olan Kadıköy Çarşısı'nı eski güzel günlerine döndürmek 
amacıyla tarihi çarşıya ait 400 bina, yüksek koruma gücüne sahip dış cephe    
boyalarıyla, boyanmış ve yenilenmiştir.

Sanat : Sanatı, her kesimden İstanbullu’nun kültürel yaşamının bir 
parçası haline getirmek amacıyla Marshall Boya her perşembe İstanbul 
Modern dünyasını ücretsiz keşfe davet etti.  2006 yılının Nisan ayından 2007 
yılının son aylarına doğru İstanbul Modern toplam 120.330 kişi tarafından 
ziyaret edilmiştir.

Türkiye’de ilk düzenlenen “Cow Parade İstanbul” kapsamında projeyi 
destekleyen tek boya firması olmanın yanı sıra, İstanbul Bayilerimizin de 
katkıda bulunduğu etkinlikte Marshall,  tasarımlarını kendi seçtiği sanatçılara 
yaptırdığı 10 adet yapıtla bu projeye destek vermiştir. Etkinlik sonrası
gerçekleşen müzayedede satışa sunulmak üzere, 5 adedi Marshall’ın 
desteklediği toplam 77 yapıt seçilmiş olup geliri AÇEV, TEMA ve Sokak 
Çocukları Rehabilitasyon Derneği’ne bağışlanmıştır.
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Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Uyum Raporu / 1
1. Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı: Marshall Boya Ve Vernik 
Sanayii A.Ş. “Şirket” , Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan “Kurumsal 
Yönetim İlkeleri” ‘ne uymak konusunda üzerine düşen görevleri yapmayı ilke 
edinmiştir.

BÖLÜM  I - PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi: Şirketimizde pay sahipleri ile ilgili ayrı bir 
birim olmayıp, pay sahiplerinin Şirket ile olan tüm ilişkileri Muhasebe 
Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.  E-mail : bilgi@marshallboya.com

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı : Mevzuat gereği 
yapılan özel durum açıklamaları ve mali tablolar kamuya açıklanmaktadır. 
Dönem içinde cevaplanan bilgi talepleri yalnızca telefon yoluyla gelmiştir. 
Devam eden Şirket internet sitesinin güncelleme çalışmalarının bitmesi ile, 
www.marshallboya.com adresinde detaylı bilgiler yeralacaktır.
Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak 
düzenlenmemiştir.  Dönem içinde de özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4.Genel Kurul Bilgileri : Şirketimiz 2007 yılı içerisinde 1 adet genel kurul 
toplantısı yapmıştır. 2006 yılı olağan genel kurul toplantısı 18.05.2007 tarihinde, 
yapılmıştır.Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan 26.04.2007 tarih, 418 karar 
numaralı ve 2006 yılı Olağan Genel Kurul gündemli yönetim kurulu kararımız 
İMKB’ye ve SPK’ya özel durum açıklaması ile bildirilmiştir. Yapılan toplantıda 
toplantı nisabı % 90.4 olarak gerçekleşmiştir. 

Genel kurul toplantısı öncesi toplantı tarihi ve gündemi nama yazılı ortaklara 
taahhütlü mektupla gönderilmiş, 30.04.2007 tarih ve 6797 sayılı Ticaret Sicil 
Gazetesi’nde ve 27.04.2007 tarihinde Türkiye genelinde yayın yapan iki adet 
ulusal gazetede (Milliyet ve Referans) ilan edilmiştir. Tüm bu duyurularda 
faaliyet raporunun pay sahiplerinin incelemesi için, toplantı tarihinden 15 gün 
önce şirket merkezinde hazır bulundurulduğu ilan edilmiştir. Genel kurul 
esnasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar ve soruların tümüne 
cevap verilmiştir. Gündem maddeleri dışında bir öneri verilmemiştir.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli 
nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye 
hüküm konulmamıştır. Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’un yetkilendirmesi 
çerçevesinde irade sergilemesi nedeniyle böyle bir düzenleme yapılmamıştır. 
Genel Kurul tutanakları, İMKB’ye yapılan bildirimlerin dışında  Ticaret sicil 
gazetesinde ve www.marshallboya.com adresindeki internet sitesinden 
yayınlanarak  pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 
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Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Uyum Raporu / 2
5.Oy Hakları ve Azınlık Hakları : Şirketmizin 16.10.2006 tarihinde yapılan 
olağanüstü ve imtiyazlı pay sahipleri olağanüstü genel kurul toplantılarında, 
nama yazılı paylar ve bu payların sahip olduğu imtiyazlar kaldırılarak, bütün 
paylar hamiline yazılı hale getirilmiştir. Her payın bir oy hakkı vardır.  Esas 
sözleşmede birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamış olup,  
sermaye yapısı böyle bir uygulamaya uygun değildir.

6.Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı : Kar dağıtımında, pay 
sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir 
politika izlenmektedir. Kar dağıtım politikamız, ilgili mevzuat ve yatırım 
ihtiyaçlarımız gözönünde tutularak, Şirketimiz dağıtılabilir karının %30’undan 
az olmaması şeklinde belirlenmiştir. Sözkonusu kar dağıtımı, genel kurul 
tarafından belirlenmek kaydıyla, nakit veya temettüün sermayeye ilavesi 
suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da belli 
oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması şeklinde olabilecektir.

Belirlenecek I.temettü tutarının, mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayemizin 
%5’inden az olması durumunda, sözkonusu tutar dağıtılmadan ortaklık 
bünyesinde bırakılacaktır.Şirketimizin ana sözleşmesinde kar payı avansına 
ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz sözkonusu değildir. Şirket 
kar dağıtımını SPK mevzuatına göre gerçekleştirmekte olup, kar dağıtımları
TTK’ya  ve SPK’ya uygun şekilde yasal süreleri içinde gerçekleştirilmektedir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7.Payların Devri :Pay devri konusunda SPK mevzuatında belirlenmiş
koşulların dışında herhangi bir kısıtlama sözkonusu değildir.

8.Şirket Bilgilendirme Politikası : Şirket, SPK düzenleme lerinde yeralan 
bilgilendirme hususlarına  harfiyen riayet etmektedir. Bu kapsamda tüm mali 
tablolar ve özel durum açıklamaları kamuya duyurulmaktadır. Şirket Genel 
Müdürü,  Mali İşler Müdürü ve  Muhasebe Müdürü SPK ve İMKB’ye yapılan 
açıklamalardan sorumludur. 

9.Özel Durum Açıklamaları : 2007 yılı içinde toplam 12 adet özel durum 
açıklaması yapılmıştır. 

10.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği : Şirket’in internet sitesi 
bulunmaktadır. Sitenin adresi www.marshallboya.com ‘dur. Kurumsal Yönetim 
İlkeleri ‘ne uygun olarak düzenlenmiştir.
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Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Uyum Raporu / 3
11.Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması : Şirket 
ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi / sahipleri yoktur.

12.İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması :
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi faaliyet raporunda, 
Organizasyon başlığı altında yeralmaktadırlar. Şirket bilgilerinin kurum dışı kişi / 
kişilerle paylaşılmaması konusunda,  tüm  çalışanlara yazılı ve elektronik 
ortamda tebliğ edilen ve uyulması gereken prosedürler mevcuttur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13.Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi : Şirket politikasında 
“Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun memnuniyeti, bizim 
memnuniyetimizdir. Faaliyetlerimizi, müşteri tatminini, çalışanlarımızın ve 
toplumun sağlık ve güvenlik şartlarını ve çevresel performansımızı sürekli olarak 
iyileştirerek yürütmek için politikamız...” ifadeleri ile, uygulanacak bu 
politikanın temel çerçevesi çizilmektedir. Bu kapsamda menfaat sahipleri 
kendilerinin içinde bulundukları her aşamada, Şirket politikası gereği 
bilgilendirilmekte, elektronik iletişim araçları başta olmak üzere birçok iletişim 
yöntemi ile, çeşitli denetim ve ziyaret programları kullanılarak bilgilendirmeler 
pekiştirilmektedir.

14.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı: Menfaat sahiplerinin yönetime 
katılması, çalışanlar için belirlenmiş iletişim temsilcileri ve  iletişim toplantıları
ile, müşteriler için kullanılan en son teknolojik yöntemler vasıtasıyla, tedarikçiler 
için ise ilgili satınalma sürecinde alınan geribildirimler ile  edinilen düşünce, 
öneri ve eleştirilerin yönetim takımında değerlendirilmesi şeklinde olmaktadır.

15.İnsan Kaynakları Politikası : Şirketin yürürlükte olan ve aktif olarak 
kullanılan insan kaynakları politikası mevcut olup, ana esasları faaliyet raporunda 
yeralan şirket politikasında belirtilmiştir. Yönetim ile çalışan arasında köprü
görevini gören “İletişim Temsilcileri” bulunmaktadır. Çalışanları temsil edecek 
olan  kişiler serbest seçim ile seçilerek, aylık yapılan toplantılarda karşılıklı talep 
ve bilgilendirmeler yapmaktadırlar. Çalışan memnuniyeti ve   çalışanlar ile 
ilişkileri yürütmek üzere yönetim takımından temsilci atanmıştır. Firmamızda  
politika, prosedür ve kurallar mevcut olup, tüm çalışanlarla paylaşılmaktadır.  

16.Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler : Şirket politikasında 
yeralan “Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun memnuniyeti, bizim 
memnuniyetimizdir” ifadesi ve bunun geliştirilerek uygulanacağı taahhüdü açık 
bir gösterge olup, bu taahhüde bağlı müşteri ve tedarikçi ilişkileri konusunda 
bağlayıcı Şirket politika ve prosedürleri mevcuttur.
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Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Uyum Raporu / 4
17.Sosyal Sorumluluk : Şirket’in sosyal sorumluluğu, menfaat sahiplerinin 
yanısıra topluma ve çevreye olan duyarlılığı da ifade eder. Bu kapsamda, 
Tüketicileri ve Çevre halkını yürütülen atık yönetimi, şirketin insan sağlığı ve 
güvenliği ile çevre konusundaki genel yaklaşımı hakkında bilinçlendirerek bu 
konulardaki çalışmalara katılımlarını sağlamak, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 
18001 gibi gönüllü olarak uygulanması taahhüt edilen standartlar-taahhütler 
doğrultusunda şirket çalışanlarının katılımı ve politikanın uygulanmasını takip 
etmek amacıyla Teknik Emniyet ve Çevre Şefliği mevcuttur. 

Sosyal Sorumluluk kapsamında yapılan faaliyetler;

�Çocuk işçi çalıştırma: Marshall yürürlükteki iş kanunu  çerçevesinde  çalıştırma 
yaşı ve çocuk çalıştırma yasağı maddesi gözetilerek personel istihdamı
yapılmaktadır. 

�Sağlık ve Güvenlik : Yönetmelikte tam gün işyeri hekimi çalıştırma zorunluluğu 
olmamasına rağmen şirketimizde tam gün işyeri hekimi ve 24  saat hazır ambulans 
bulunmaktadır. Ayrıca 2 sağlık memuru vardiya sırasında revirde mevcut 
bulunmaktadır. 3. vardiya zamanında ise ilkyardım eğitimi almış personelimiz 
görev yapmaktadır. İlkyardım Yönetmeliği kapsamında şirketimizde 52 
personelimiz İlkyardımcı olmaya hak kazanmıştır.

Periyodik muayeneler; Ana periyodik muayeneler, her yıl Nisan-Haziran 
aylarında tüm personeli kapsar. Ara periyodik muayeneler, her yıl Ekim-Aralık 
aylarında operasyon personelini kapsar. 

�Dernekleşme Özgürlüğü ve Toplu Görüşme Hakkı: Şirketimizde bir iletişim 
temsilcileri takımımız bulunmaktadır. Takım, her departmanın tüm bölümleri için 
ayrı ayrı, kendi aralarında oy birliğiyle seçtiği çalışanlardan oluşmaktadır. İletişim 
Temsilcileri  ayda bir toplanarak İnsan Kaynakları fonksiyonları, duyurular, yeni 
ve mevcut sistemler, bölümlerdeki sorunlar, öneriler ve şikayetler ile ilgili 
konuları gündeme getirmekte ve iyileştirme projeleri yürütülmektedir.

�Ayrımcılık: Şirketimizde Fırsat Eşitliği anlayışı benimsenmiştir. Fırsat Eşitliği, 
şirket çalışanının, cinsiyet, yaş, medeni durumu, etnik köken, inanç, din veya 
bedensel kısıtlılıktan dolayı daha farklı bir muameleye maruz kalmasını kesinlikle 
önleyen bir anlayıştır.

Şirketimizde 2007 yılında 1270 kişi, 4375 adam.saat iç eğitim yapılmıştır. 2007 
yılında 291 kişi, 2340 adam.saat dış eğitim almıştır.Kişi başı ortalama eğitim saati 
23,47’dir. Şirketimizde 2007 yılı yaz döneminde 85 üniversite öğrencisi staj 
yapmıştır.



16

Kurumsal Yönetim İlkeleri 
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BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18.Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Rinus ROOSEBOOM : Başkan (İcracı Olmayan)
İsmet UZUNYOL : Başkan Vekili  (İcracı Olmayan)
Bart Jan KOOPMAN : Üye (İcracı Olmayan)
Sander GUNST : Üye (İcracı Olmayan)
Hakan ARVIDSSON : Üye (İcracı Olmayan)
Feridun UZUNYOL : Üye ve Genel Müdür (İcracı )

19.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri  :Yönetim kurulu üyelerinin 
nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. 
maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmekte olup, buna ilişkin hususlarda şirket 
esas sözleşmede hüküm bulunmamaktadır.

20.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri : Şirketin Misyon ve 
Vizyonu, faaliyet raporları, internet sitesi ve muhtelif dökümanlarla kamuya 
açıklanmıştır.

21.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması : Şirket, risk yönetimini genel 
müdürlük bünyesinde oluşturulan bir birim ile yapmaktadır. İç kontrol 
fonksiyonu ise Şirket yönetim takımının aylık gözden geçirmeleri, bağımsız dış
denetimler ve/veya iç denetimlerle gerçekleştirilmektedir.

22.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları : 
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri Esas Sözleşmede belirlenmiştir. 
Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları iş ve görev tanımlarında belirlenmiş olup,  
imza sirkülerinde tanımlanmıştır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları : Şirket yönetim kurulu 2007 yılında
7 adet yüzyüze,  4 adet yazılı onay alınmak suretiyle toplam 11 kez toplanmıştır. 
Toplantıların gündemi, Şirket’in ihtiyaçları, Türk Ticaret Kanunu, İMKB ve SPK 
mevzuatları doğrultusunda, yönetim kurulu başkanının mevcut yönetim kurulu 
üyeleri ile görüşmesi sonucunda oluşmaktadır. Tesbit edilen gündem konusunda 
bilgilendirme ve iletişimi Hukuk Şefliği  yapmaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde 
yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiili katılım sağlanmıştır. 
Yönetim kurulu üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilen herhangi husus 
yoktur. Yönetim kurulu üyelerine tanınan herhangi bir ağırlıklı oy hakkı ve/veya 
veto hakkı yoktur.
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Kurumsal Yönetim İlkeleri 
Uyum Raporu / 6
24.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı : Yönetim kurulu üyeleri, 
yöneticiler ve çalışanlar rekabet edilen şirketlerde çalışamazlar, yöneticilik ve 
yönetim kurulu üyeliği yapamazlar. Ancak, genel kurul gündemine konulan bir 
madde ile, Yönetim Kurulu Üyelerinin,Şirket’in iştigal alanı haricinde şirket 
konusuna giren işleri yapabilmeleri ve bu tür işleri yapan firmalara ortak 
olabilmeleri için genel kuruldan izin istenmektedir. Genel Kurulun bu izni 
vermesi halinde, Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki genel kurula kadar 
Şirket’in iştigal alanı olanların haricindeki işleri yapabilmekte ve bu tür işleri 
yapan başka şirketlere ortak olabilmektedirler. Ancak işlem yapma konusunda 
herhangi bir sınırlama yoktur. Şirket tarafından dikkate alınan husus, tedarikçi 
veya müşteri konumunda bulunan ilişkili kuruluşların, diğer müşteri ve 
tedarikçilerle eşit şartlarda işlem yapmalarıdır.

25.Etik Kurallar : Şirketimizde,  fırsat eşitliği anlayışının prensiplerileri, 
çalışanlardan beklenen davranış ve görünüm standartları ile şirketin yürütmekte 
olduğu faaliyetler, stratejilerle doğrudan bağlantılı tüm bilgileri koruma 
kuralları ve standartlarını tanımlamak amacıyla ilgili politika, prosedür ve 
kurallar mevcut olup, tüm çalışanlarımıza duyurulmuş ve elektronik ortamda 
her an ulaşılabilecek bir konumda  paylaşıma açıktır.

26.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
: Şirket yönetim kurulu kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusunda 
ayrı bir komite kurulmasına gerek görmemiştir. Denetim komitesi üyeleri icrada 
görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Komitenin 2007 
yılı boyunca yapmış olduğu çalışmalarda herhangi bir çıkar çatışması sözkonusu 
değildir.

27.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar : Yönetim kurulu üyelerinden 
Türk üyeler sembolik ücret alırlar,yabancı üyelere herhangi bir ücret ödemesi 
yapılmaz. 2006 yılı içinde Şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri ile 
herhangi bir borç / alacak ilişkisinde bulunmamış, borç / alacak ilişkisi 
yaratabilecek herhangi bir iş ve işleme taraf olmamıştır.
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Olağan Genel Kurul 
Gündem
1-Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2-2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları, Bağımsız Dış
Denetleme Kuruluşu rapor özetlerinin okunması, müzakeresi ve kabulü veya reddi.
3-2007 yılı bilançosunun, kâr/zarar hesaplarının okunması, müzakeresi kabulü
veya reddi.
4-Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra 
edilmesi.
5-Ortaklarımızın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak kar payı dağıtım 
politikamız hakkında bilgilendirilmeleri.
6-Yönetim Kurulunun kar/zarar dağıtımı ile ilgili ve dağıtım tarihi konusundaki 
önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.  
7-Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, görev 
sürelerinin tayin ve üye adedinin tespiti, 
8-Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri,
9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının ve denetçilerin yıllık 
ücretlerinin tespiti.
10-Şirket tarafından Genel bütçeye dahil dairelere, Katma bütçeli idarelere, İl Özel 
İdarelerine, Belediyelere, Köylere, Kamu yararına faaliyet gösteren derneklere, 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, bilimsel araştırma ve 
geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara yıl içinde yapılan bağışların 
Genel Kurul’un bilgisine sunulması.
11-Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 
Müdürlüğü’nden gerekli izinlerin alınması halinde, şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin 
18. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususunun görüşülmesi, 
müzakeresi, kabülü veya reddi.
YENİ ŞEKİL MADDE 18- Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından 
T.T.Knun hükümleri dairesinde, ortaklar arasından veya ortakların göstereceği 
adaylar arasından salt çoğunluğun vereceği karar ile seçilecek en az beş en çok 
altı üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Tüzel kişi 
ortakların 5 kişiye kadar üye aday göstermesi ve gösterilen bu adayların Yönetim 
Kurulu’na seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. 
Genel Kurul gerekli görürse, süreye bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu üyelerini 
her zaman değiştirebilir. 

12-Yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları
adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer 
işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 
335.maddeleri gereğince izin verilmesi, 
13-Genel Kurul toplantı tutanağının Başkanlık Divanı’nca imzalanması ve buna 
yetinilmesi hususunda yetki verilmesi.
14-Dilek ve temenniler.
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Bağışlar

2007 YILI BAĞIŞLARI TABLOSU 

Kurum 2007

Okullar 186,571       
Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler 11,891         
Emniyet Birimleri 17,889         
Sağlık Kurumları                   3,008           
Diğer Sosyal Kurumlar 24,484         
Toplam 243,843       

Bağış Türü  Tutar (YTL) 

Boya Ve Boya malzemeleri 221,991       
Nakit & Diğer 21,852         
Toplam 243,843       

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş.
GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK 
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Genel Kurul Onayına Sunulacak Kar 
Dağıtım Tablosu

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 10,000,000 10,000,000
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal kayıtlara Göre) 5,494,525 5,494,525

SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara 
Göre

3. Dönem Karı 18,597,877 19,014,487

4. Ödenecek Vergiler (3,622,498) (4,242,757)

5. NET DÖNEM KARI 14,975,379 14,771,730

6. Geçmiş Yıllar Zararları 0 0

7. Birinci tertip Yasal Yedek Akçe 0 0

8. Dağıtım Kararı Almamış İştirakin Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0

9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 14,975,379 14,771,730

10. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar 243,843
11. BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR 
EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI 15,219,222

12. Ortaklara Birinci Temettü

                           - Nakit 4,565,766

                           - Bedelsiz 0

                           - Toplam 4,565,766

13. İmtiyazlı Hisse senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara Vb. Temettü 0

15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü 0

16. Ortaklara İkinci Temettü 8,834,234

17. İkinci Tertip Yasal  Yedek Akçe 1,290,000

18. Statü Yedekleri 0

19. Özel yedekler 0

20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 285,379

2007 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU   (YTL)
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Denetleme Kurulu Raporu
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Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 
31 Aralık 2007 Tarihi İtibariyle Konsolide Bilanço
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız Denetimden 
Geçmiş

Bağımsız Denetimden 
Geçmiş

Notlar 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006
VARLIKLAR
Cari/Dönen Varlıklar 91,359,986 97,588,899 
Hazır Değerler 4 10,404,601 6,966,974 
Menkul Kıymetler (net) 5 - -
Ticari Alacaklar (net) 7 63,027,989 67,615,174 
Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 - -
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 1,132,338 1,965,684 
Diğer Alacaklar (net) 10 371,593 526,929 
Canlı Varlıklar (net) 11 - -
Stoklar (net) 12 9,320,366 15,154,183 
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net) 13 - -
Ertelenen Vergi Varlıkları 14 - -
Diğer Cari/Dönen Varlıklar 15 7,103,099 5,359,955 

Cari Olmayan/Duran Varlıklar 53,047,479 51,240,358 
Ticari Alacaklar (net) 7 - -
Finansal Kiralama Alacakları (net) 8 - -
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net) 9 - -
Diğer Alacaklar (net) 10 5,760 5,760 
Finansal Varlıklar (net) 16 65,677 65,677 
Pozitif/Negatif Şerefiye (net) 17 - -
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net) 18 - -
Maddi Varlıklar (net) 19 50,018,182 46,314,818 
Maddi Olmayan Varlıklar (net) 20 207,666 317,204 
Ertelenen Vergi Varlıkları 14 1,817,616 1,197,356 
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar 15 932,578 3,339,543 

Toplam Varlıklar 144,407,465 148,829,257 

YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler 26,053,886 36,301,110 
Finansal Borçlar (net) 6 - 22,611  
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları  (net) 6 - -
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 8 - -
Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 10 - -
Ticari Borçlar (net) 7 15,701,927 23,257,019 
İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 3,558,137 5,035,601 
Alınan Avanslar 21 558,945 460,421 
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net) 13 - -
Borç Karşılıkları 23 4,370,530 5,472,081 
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 - -
Diğer Yükümlülükler (net) 10 1,864,347 2,053,377 

Uzun Vadeli Yükümlülükler 6,214,851 5,753,086 
Finansal Borçlar (net) 6 - -
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net) 8 - -
Diğer Finansal Yükümlülükler (net) 10 - -
Ticari Borçlar (net) 7 - -
İlişkili Taraflara Borçlar (net) 9 - -
Alınan Avanslar 21 - -
Borç Karşılıkları 23 6,214,851 5,753,086 
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü 14 - -
Diğer Yükümlülükler (net) 10 - -

ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR 24 - -

ÖZSERMAYE 112,138,728 106,775,061 
Sermaye 25 10,000,000 6,407,808 
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi 25
Sermaye Yedekleri 55,539,116 55,616,465 
Hisse Senetleri İhraç Primleri 26 43,129 43,129 
Hisse Senedi İptal Karları - -
Yeniden Değerleme Fonu - -
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu - -
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 26 55,495,987 55,573,336 
Kar Yedekleri 5,495,625 7,144,713 
Yasal Yedekler 27 5,495,625 3,629,870 
Statü Yedekleri - -
Olağanüstü Yedekler - -
Özel Yedekler - -
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış 
Kazançları

27
- 3,514,843 

Satış Kazançları - -
Yabancı Para Çevrim Farkları - -
Net Dönem Karı 14,975,379 16,413,712 
Geçmiş Yıl Karları 28 26,128,608 21,192,363 

Toplam özsermaye ve yükümlülükler 144,407,465 148,829,257 
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Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 
31 Aralık 2007 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız Denetimden
Geçmiş Geçmiş

Notlar 31 Aralık 2007 31 Aralık 2006

Esas Faaliyet Gelirleri
Satış Gelirleri (net) 36 194,529,768 217,319,960 
Hizmet Gelirleri (net) 36 - -
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler (net) 36 969,452 790,744 
Satışların Maliyeti (-) 36 (121,363,755) (148,308,504)
Brüt Esas Faaliyet Karı 74,135,465 69,802,200 
Faaliyet Giderleri (-) 37 (52,283,058) (47,740,214)
Net Esas Faaliyet Karı 21,852,407 22,061,986 
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar 38 1,153,487 1,143,651 
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-) 38 (156,408) (2,012,354)
Finansman Gelirleri/(Giderleri), Net 39 (4,251,609) 619,914 
Faaliyet Karı 18,597,877 21,813,197 

Net parasal pozisyon zararı 40 - -

Ana ortaklık dışı kar/(zarar) 24 - -
Vergi Öncesi Kar 18,597,877 21,813,197 

Vergiler 41 (3,622,498) (5,399,485)
Net Dönem Karı 14,975,379 16,413,712 

Hisse başına Kazanç (1 YTL olarak) 42 1.645 2.562 
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Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 
31 Aralık 2007 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

Özsermaye Sermayeye eklenecek 
Hisse senetleri Yasal enflasyon iştirak hisseleri ve gayrimenkul Geçmiş Yıl Net dönem

Sermaye ihraç primleri Yedekler düzeltmesi farkları satış kazançları karları karı Toplam

31 Aralık 2005 itibariyle bakiye 6,407,808  43,129  2,097,650  55,573,336  - 19,157,268  11,577,074  94,856,265  
Net dönem karından birikmiş karlara transfer - - - - - 2,035,095   (2,035,095)  -   
Kar payı ödemesi - - - - - -  (8,009,759)  (8,009,759) 
Yasal yedeklere transfer - - 1,532,220  - - -  (1,532,220)  -   
Sermayeye eklenecek gayrimenkul satış kazançları - - - - 3,514,843  - - 3,514,843  
Net dönem karı - - - - - - 16,413,712  16,413,712  
31 Aralık 2006 itibariyle bakiye 6,407,808  43,129  3,629,870  55,573,336  3,514,843  21,192,363  16,413,712  106,775,061  

Net dönem karından geçmiş yıl karlarına transfer - - - - - 4,936,245   (4,936,245)  -   
Sermaye arttırımı 3,592,192  - -  (77,349)  (3,514,843) - -  -   
Kar payı ödemesi - - - - - -  (9,611,712)  (9,611,712) 
Yasal yedeklere transfer - - 1,865,755  - - -  (1,865,755)  -   
Net dönem karı - - - - - - 14,975,379  14,975,379  
31 Aralık 2007 itibariyle bakiye 10,000,000  43,129  5,495,625  55,495,987  - 26,128,608  14,975,379  112,138,728  
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Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı 
31 Aralık 2007 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait
Konsolide Nakit Akım Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası ("YTL") olarak ifade edilmiştir.)

31 Aralık 2007 31 Aralık 2006
A. Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları
  Net kar 14,975,379              16,413,712                  
Düzeltmeler:
   Amortisman ve itfa payları (+) 19,20 5,971,477                6,022,268                    
   Kur farklarından doğan zarar (+) 3,016,061                2,127,938                    
   Faiz geliri (-) -                               (95,218)                        
   Faiz gideri (+) 141,883                   1,338,250                    
   Müşteri prim karşılıklarındaki değişim 23 (338,443)                  (1,104,452)                   
   İzin karşılıklarındaki değişim 23 371,909                   -                                   
   Vergi cezası karşılığındaki değişim 23 156,408                   968,047                       
   Personel ikramiye karşılığındaki değişim 23 (700,000)                  400,000                       
   Diğer karşılıklardaki değişim 23 (591,281)                  (131,685)                      
   Şüpheli alacak karşılığındaki değişim 7 779,475                   494,609                       
   Stok değer düşüklüğü karşılığındaki değişim 12 2,352,000                (199,000)                      
   Sabit kıymet satış (karı)/zararı, net 38 (117,504)                  1,044,307                    
   Kıdem tazminatı karşılığı 23 886,737                   1,401,222                    
   Ertelenen vergi borçları ve varlıklarındaki artış (+)/azalış(-) 41 (620,260)                  102,176                       
   Vergi karşılığı 41 4,242,758                5,297,309                    
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı 30,526,599              34,079,483                  

   Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artış (-)/azalış(+) 805,102                   (42,206,173)                 
   İlişkili taraflardan alacaklardaki azalış (+) 833,346                   9,018,728                    
   Stoklardaki artış (-)/azalış (+) 3,481,817                (6,672,985)                   
   Diğer dönen varlıklardaki artış (-)/azalış(+) 1,071,896                (4,961,368)                   
   Alınan avanslardaki değişim 98,524                     92,491                         
   Diğer borç ve gider karşılıklarındaki artış (+)/azalış(-) (144)                         7,765,477                    
   Diğer duran varlıklardaki artış (-)/azalış(+) 2,406,965                (1,810,773)                   
   Diğer yükümlülüklerdeki değişim (189,030)                  35,188                         
   Ticari borçlardaki artış (+)/azalış(-) (7,555,092)               10,903,705                  
   İlişkili taraflardaki borçlardaki artış (+)/azalış(-) (1,477,464)               3,760,719                    
   Ödenen kıdem tazminatı 23 (424,972)                  (745,106)                      
   Ödenen vergiler (7,057,798)               (6,530,558)                   
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit kullanımı (8,006,850)               (31,350,655)                 

B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
   Duran varlık satın alımları 19,20 (9,654,723)               (7,892,548)                   
   Duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri 206,924                   3,410,204                    
   Sermayeye eklenecek gayrimenkul satış kazancı -                               3,514,843                    

Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit kullanımı (9,447,799)               (967,501)                      

C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
   Finansal borçlarla ilgili net nakit akımları 1,335,870                (3,628,634)                   
   Kar payı ödemesi 27 (9,611,712)               (8,009,759)                   
   Faiz ödemeleri (1,358,481)               (1,052,785)                   
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akımları (9,634,323)               (12,691,178)                 

Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış(+)/azalış (-) 3,437,627                (10,929,851)                 
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 4 6,966,974                17,896,825                  
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri durumu 10,404,601              6,966,974                    

Bağımsız Denetimden Geçmiş
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