BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş’nin
28.04.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yılına Ait
Olağan Genel Kurul Toplantısı Sırasında Pay Sahiplerimizden Gelen Sorulara
Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.5 Maddesi Uyarınca Verilen Cevaplar

İşbu doküman 28 Nisan 2017 tarihinde saat 10:00’da yapılan Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul
toplantısının görüşmeleri sırasında pay sahiplerimiz tarafından Divan Başkanlığı’na yöneltilen soruların
gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması nedeniyle verilen ek
cevaplar ile Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ve bu sorulara verilen cevaplara ilişkin
olarak 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.5 no’lu maddesi kapsamında Şirket Yatırımcı ilişkileri Birimi
tarafından düzenlenmiştir.
Soru 1:
Soruyu Soran Pay sahiplerimizden Sn.İbrahim Karabıçak;
Özellikle 2012 yılından itibaren kar marjlarındaki düşüşün nedenini dile getiriyoruz, ancak niceliksel
bilgi alamadık. Sadece geçen sene parite etkisinin etkili olduğu söylenmişti. Geçmiş yıllarla
karşılaştırmalı hammadde fiyatlarını göremiyoruz, özellikle son 3 yıla ait fiyatları. Sorun şu ki; sektörde
birçok firmada kar marjlarında artış olmasına rağmen Bak Ambalaj’da durum aksine gözüküyor. 2016
yılının ikinci yarısında ne gibi gelişmeler oldu da artış eğilimi oldu.
Şirket 2016 yılında yerli ve yabancı tedarikçilerden üretimde kullanılmak üzere kaç ton film alımı
yapmıştır ve bunun için ne kadar fiyat ödemiştir?
Cevap 1:
Soruyu cevaplayan Şirket Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Murat Yıldız;
Satınalma birim fiyatlarımız ile ilgili bilgiyi ticari sır olması nedeniyle takdir edersiniz ki sunamıyoruz.
Ancak sormuş olduğunuz Dolar/Euro paritesinin bizim işlerimize ilgisi hakkında çok kısa bir iki bilgi
vermek istiyorum. Birincisi yaptığımız satın almaların içerisinde Dolar bazlı ve Euro bazlı alımlarımız
bulunuyor ve bunlar dönem içerisinde değişkenlik gösterebiliyor. O gün ki koşullara göre yaptığınız
anlaşmaları değiştirebiliyorsunuz. Tedarik ettiğiniz kaynaklara göre de bu koşullar değişiyor, bu
nedenle bu durumun sürekliliği çok kesin olmuyor. Diğer taraftan satışınız yine Euro bazlı
gerçekleşebiliyorken, aynı zamanda Dolar veya Pound şeklinde de gerçekleşebiliyor. Biz bunları genel
anlamda dengelemeye çalışsak da bu her zaman mümkün olamayabiliyor. O yüzden paritenin
değişiyor olması bizi de doğrudan etkileyebiliyor.
2016 yılının ikinci yarısındaki kar marjlarındaki artışa ilişkin olarak ise, şunu söylemek mümkün; son
birkaç yıldır operasyonel verimlilik çalışmalarında kaydedilen aşamalar ve bir diğer taraftan da bir
önceki yıl hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntıların ve fiyatlardaki keskin artışların yavaşlaması
karlılık artışına temel olarak etki etmiştir
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Genel Kurul Sonrasında Verilen Cevap:



Son 3 yıla ait ICIS Homopolymer Injection verileri aşağıdaki gibidir.
Ocak

2014
2015
2016



ICIS Homopolymer Injection (Euro)
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran Temmuz Ağustos Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
1.420
1.430
1.430
1.440
1.460
1.470
1.490
1.480
1.430
1.430
1.360
1.310
1.199
1.128
1.249
1.409
1.527
1.596
1.559
1.444
1.314
1.212
1.205
1.226
1.168
1.100
1.100
1.155
1.195
1.195
1.185
1.170
1.190
1.210
1.219
1.202

Şirketimizin 2016 yılında yerli ve yabancı tedarikçilerden almış olduğu film miktarı 22.601
tondur ve bu tonaj için ödenen toplam tutar 137 Milyon TL’dir.

Soru 2:
Soruyu Soran Pay sahiplerimizden Sn.Erkan Bulut;
2015 yılında üst düzey yöneticilere sağlanan faydaların tutarı 4.346.051 TL iken, 2016 yılında bu
rakam 2.878.120 TL’ye gerilemiştir. Oransal olarak baktığımızda %35’e yakın bir azalma vardır. Bunun
üzerine enflasyonu eklediğinizde %45’e yakın bir sapma vardır. Bu azalmanın nedeni nedir acaba?
Cevap 2:
Soruyu cevaplayan Şirket Mali İşler Müdürü Aslı Sanal;
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar maaş ve benzeri faydalar ile kıdem ve izin karşılığı
rakamlardan oluşmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu azalışta birden fazla etkinin olduğu söylenebilir.
Örneğin, kıdem tazminatlarının hesaplama matematiğinde bir değişiklik oldu. Ayrıca 2015 yılında
yöneticilere prim ödemesi yapılırken 2016 yılında prim ödemesi yapılmamıştır. Ek olarak, 2016 yılında
bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç diğer yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi de
yapılmadı
Soru 3:
Soruyu Soran Pay sahiplerimizden Sn.Erkan Bulut;
Aktifler üzerindeki sigorta miktarı nedir? Tüm makine ekipman ve cihazlar için sigorta bedelimiz nedir?
30 Milyon Euroluk son faz yatırımın hangi aşamada olduğu bize ne gibi kazançlar getireceği, çevresel
açıdan bu solvent geri kazınım tesisinin getirisinin neler olacağını, yatırımın geri dönüş zamanının kaç
yıl olacağını öğrenebilir miyiz?
Genel Kurul Sonrasında Verilen Cevap:



Aktifler üzerinde bulunan teminatlarımız aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2016 itibariyle ticari alacakların 78.525.964 TL’lik kısmı Eximbank sigortası, Coface ve
akreditif ile teminat altına alınmıştır. (Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
31.12.2016 Mali Tablo ve Dipnotları, Dipnot 26’de bu bilgiler açıklanmıştır)
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle, stokların tamamı üzerinde sigorta teminatı bulunmaktadır. (Bak
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31.12.2016 Mali Tablo ve Dipnotları, Dipnot
6’da bu bilgiler açıklanmıştır)
31 Aralık 2016 tarihi itibariyle makine ve teçhizatlarımızın tamamı oluşabilecek risklere karşı
teminat altındadır.
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Şirketimiz 2016 yılında 34.052.267 TL tutarında yatırım gerçekleştirmiştir ve yapılan bu yatırımlar
ile pay sahiplerimize duyrulan 30 Milyon Euroluk yatırımın yaklaşık üçte biri tamamlanmıştır.
2016 yılında yapılan söz konusu 34 Milyon TL tutarındaki yatırımın yaklaşık % 75’i solvent
yatırımında, %10’u makine ve techizat yatırımlarında ve %15’lik kısmı şirketin diğer sabit kıymet
alımlarında kullanılmıştır.
2017 yılının sonlarına doğru tamamlanması planlanan solvent yatırımının beklenen en büyük
getirisi ülkemiz ekonomisine de katkı sağlayabilmek adına Türkiye solvent ithalatını azaltmaktır.
Bununla birlikte sürdürülebilirlik ve enerji verimliğini arttırması yönünde getiriler de
hedeflenmektedir.



Solvent yatırımının ne kadar sürede geri dönüş sağlayacağı bilgisi ise, geleceğe yönelik bir
değerlendirme niteliği taşımakta olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca söz konusu bilgilerin
kamuya açıklanması zorunlu olmadığı gibi, kamuya açıklanmak istenmesi halinde, SPK'nın
öngördüğü belirli usul ve esaslara uyularak kamuya duyurulması gerekmektedir. Söz konusu
bilgi ayrıca, şirketimizi rekabet açısından olumsuz etkileyebilecek bir bilgi olduğundan şirket
politikası olarak, hem siz yatırımcıların haklarını korumak hem de şirketimizin rekabet unsurlarını
sekteye uğratmamak adına ticari sır mahiyetindeki bu tarz bilgileri paylaşamıyoruz.
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