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UFRS’ye Göre Haz›rlanm›ﬂ Özet Konsolide Bilanço
Trilyon TL
Dönen Varl›klar
Duran Varl›klar
Aktif toplam›
K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar
Özkaynaklar
Pasif Toplam›

2003
256
715
971
123
171
678
971

2002
233
697
930
141
156
632
930

Milyon USD
2003
2002
183
167
512
499
696
666
88
101
122
112
486
453
696
666

UFRS’ye Göre Haz›rlanm›ﬂ Özet Konsolide Gelir Tablosu
Trilyon TL
Net Sat›ﬂlar
Sat›ﬂlar›n Maliyeti
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Kar›
Finansman Gelirleri (Giderleri) (net)
Di¤er Giderler (net)
Türk Vergi Mevzuat›na Göre Vergi Karﬂ›l›¤›
Parasal Kazanç
Vergi ve Parasal Kazanç Sonras› Net Kar
UMS 12'ye göre Ertelenmiﬂ Vergi Karﬂ›l›¤›
Net Kar / Zarar
Faiz ve Vergi Öncesi Kar (FVÖK)
Amortismanlar
Faiz , Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK)
Net Finansal Borçlar

2003
439.6
(278.6)
161.0
(67.8)
93.2
7.1
(10.2)
(29.9)
15.8
76.0
11.3
87.3
98.8
46.4
145.3
25.5

2002
415.6
(259.8)
155.8
(66.5)
89.3
41.8
(1.3)
(26.0)
4.7
108.5
(21.9)
86.7
92.7
42.4
135.1
38.4

Milyon USD
2003
2002
315.0
297.7
(199.6)
(186.1)
115.3
111.6
(48.6)
(47.7)
66.7
64.0
5.1
29.9
(7.3)
(0.9)
(21.4)
(18.6)
11.4
3.4
54.4
77.7
8.1
(15.7)
62.5
62.1
70.8
66.4
33.3
30.4
104.1
96.8
18.3
27.5

Finansal Oranlar

Dönen Varl›klar / K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar
Yabanc› Kaynaklar Toplam› / Aktif Toplam
Yabanc› Kaynaklar Toplam› / Özkaynaklar
Net Finansal Borçlar / Aktif toplam›
Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar
Brüt Kar / Net Sat›ﬂlar
Faaliyet Kar› / Net Sat›ﬂlar
FVÖK / Net Sat›ﬂlar
FAVÖK / Net Sat›ﬂlar

2003
2.1
%30
%43
%3
%4
%37
%21
%22
%33

2002
1.6
%32
%47
%4
%6
%37
%21
%22
%32
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Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ﬁirket Ana
Sözleﬂmesi ile belirlenmiﬂtir. Yönetim Kurulu Üyeleri 26 Mart 2003 tarihinde yap›lan Genel
Kurul’da 3 y›ll›k süre için seçilmiﬂlerdir.

* S›tk› Coﬂkun, Hasan Hulki Yalç›n’›n yerine 6 A¤ustos 2003 tarihinde,
Hasan Tunç Kaya, ‹nci Y›lmaz’›n yerine 5 Haziran 2003 tarihinde,
seçilmiﬂlerdir.
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Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Say›n Ortaklar›m›z;
26’›nc› faaliyet y›l›n› tamamlayan Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.’nin 01.01.2003 - 31.12.2003 dönemi
faaliyetleri hakk›nda Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI. No: 25 say›l› tebli¤i ve bu tebli¤e ek,
de¤iﬂiklik ve aç›kl›k getiren tebli¤lerde yeralan hükümler uyar›nca haz›rlanm›ﬂ bulunan rapor ile
bilanço ve gelir tablomuzu, inceleme ve onay›n›za sunar›z.
ﬁirketimiz Büyük Önder Atatürk’ün direktifleri ile “Ülkemizde cam sanayini kurmak ve geliﬂtirmek”
misyonunu gerçekleﬂtirmek üzere Türkiye ‹ﬂ Bankas› taraf›ndan kurulmuﬂ olan Türkiye ﬁiﬂe ve Cam
Fabrikalar› A.ﬁ. grubu içinde yer almaktad›r. ﬁirketimizde en son teknolojiler kullan›larak düzcam,
otomotiv cam›, ayna, lamine, temperli ve kaplamal› cam üretimi yap›lmaktad›r. Kuruluﬂumuz ülke
ekonomisinin güçlenmesine olan katk›s›n› art›rmak ve ortaklar›na de¤er yaratmak olarak üstlendi¤i
görev ve sorumluluklar›n› 2003 y›l›nda da her zamanki özveriyle yerine getirmeye özen göstermiﬂ ve
26. faaliyet y›l›n› da baﬂar›yla tamamlam›ﬂt›r.

2003 Y›l› Dünya ve Türkiye Ekonomisi
2003 y›l›, Irak savaﬂ›, sars salg›n hastal›¤› ve ‹stanbul’da terör olaylar›n›n yaﬂand›¤›, dünya ve Türkiye
ekonomisinde ise olumlu geliﬂmelerin gerçekleﬂti¤i bir y›l olmuﬂtur.
ABD ve müttefiki ‹ngiltere’nin Mart 2003’te Irak’a müdahalesiyle baﬂlayan Irak savaﬂ› k›sa sürmüﬂ ve
Saddam’›n yönetimine son verilmiﬂtir. Savaﬂ sonras› baﬂlat›lan Irak’›n yeniden yap›land›r›lmas›nda
gerek Irak’daki etnik gruplar gerekse bölge ülkeleri aç›s›ndan çok kritik bir döneme girilmiﬂtir. Y›l›n
di¤er önemli siyasi olaylar› aras›nda ise, ‹srail’in Filistin’e karﬂ› sald›r›lar›n› art›rmas› sonucunda bar›ﬂ
umutlar›n›n sönmesi, AB anayasa tasla¤›n›n hükümetler aras› konferansta onaylanmamas› ve
Gürcistan’da gerçekleﬂtirilen ‘kadife’ devrim ile yönetimin de¤iﬂmesi yer almaktad›r.
Y›l›n ilk çeyre¤inde yaﬂanan Irak savaﬂ› ve Çin’de ortaya ç›kan sars salg›n hastal›¤› olumsuzluklar›na
ra¤men dünya ekonomisi, 2003’ün ikinci yar›s›ndan itibaren toparlanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Baﬂta Çin
olmak üzere geliﬂmekte olan ülkelerin yüksek ekonomik performans› ve ABD ekonomisindeki
canlanma belirtileri sonucunda dünya ekonomisi, 2000 y›l›ndan bu yana devam eden yavaﬂlama ve
durgunluktan ç›karak %2.5, dünya ticareti de %4.5 düzeyinde büyüme göstermiﬂtir.
Öte yandan, dünya ticaretinin 2005 y›l›ndan itibaren serbestleﬂtirilmesi amac›yla Meksika’n›n Cancun
kentinde yap›lan toplant›larda geliﬂmiﬂ ülkeler ile geliﬂmekte olan ülkeler aras›nda uzlaﬂma
sa¤lanamam›ﬂt›r. Euro, dolar karﬂ›s›nda de¤erlenmesini 2003 y›l›nda da sürdürmüﬂ ve y›l sonunda
parite 1.25 olmuﬂtur.
Türkiye, 2003 y›l›nda yaﬂanan tezkere krizi, Irak savaﬂ› ve ‹stanbul’da meydana gelen terör
sald›r›lar›n›n olumsuzluklar›n› k›sa sürede atlatarak temel ekonomik göstergelerinde iyileﬂme
sa¤lam›ﬂt›r.
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‹stikrar program› çerçevesinde s›k› para ve maliye politikalar› ile yap›sal
reformlar›n sürdürülmesinin yan›s›ra d›ﬂsal etkenlerin de olumlu katk›s›
sonucunda enflasyon TÜFE’de %18.4’e, TEFE’de ise %13.9’a
gerilemiﬂ ve faizler düﬂmüﬂtür. Faiz d›ﬂ› fazla gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
‹hracattan ve stoklardan kaynaklanan büyüme %5.9 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Sanayinin kapasite kullan›m oran› %80 düzeyine
ç›km›ﬂt›r. 2003 y›l› boyunca TL, dolar karﬂ›s›nda de¤erlenmesini
sürdürmüﬂ olmakla beraber ihracat›m›z, baﬂta tekstil ve otomotiv
ürünleri ihracat› olmak üzere artm›ﬂ ve 47 milyar dolara ulaﬂm›ﬂt›r.
Düzcam Sanayi ve Geliﬂmeler
Dünya düzcam sanayi enerji verimlili¤i ve çevre konular›na verilen önemin
artmas› do¤rultusunda yeni geliﬂmelerle varl›¤›n› h›zl› bir ﬂekilde
sürdürmektedir. Sektörde son y›llarda düﬂüﬂ e¤iliminde olan Avrupa ve
Kuzey Amerika pazarlar›n›n tekrar toparlanmas› ve Asya-Pasifik’te
büyümenin artarak devam etmesi sonucunda, büyüme oranlar› %3.5
seviyelerine ç›km›ﬂt›r. Düzcam›n en önemli pazarlar›ndan inﬂaat sektöründe
yeni bina ve yenileme pazar›nda cama olan ihtiyaç artmakta, otomotiv
sektörü ise sürekli geliﬂmekte ve küresel bir yap›ya dönüﬂmektedir. Tüm
pazarlarda katma de¤eri yüksek iﬂlenmiﬂ camlar›n kullan›m› artmakta ve bu
camlar standart float cama ikame edilmektedir.
Türkiye’de ise düzcam pazar›, ekonomiyle paralellik göstererek, 20022003 y›llar›nda yaﬂanan büyümelere ba¤l› olarak art›ﬂ göstermiﬂtir.
Dünyada sekizinci, Avrupa’da beﬂinci ve Türkiye’de lider konumda olan
Trakya Cam, ‘bölgede lider olmak” vizyonu çerçevesinde, hem yurtiçinde
hem de yurtd›ﬂ› pazarlarda rekabet üstünlü¤ünü sürekli k›lma yolunda
çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Trakya Cam Türkiye’nin tek düzcam üreticisi,
öncü otocam ve iﬂlenmiﬂ cam üreticisi
konumunda olup günümüzde en son teknolojilerle üretim gerçekleﬂtirmekte;
ihracat›, istihdam›, ayr›ca inﬂaat, otomotiv, beyaz eﬂya, mobilya, enerji ve
tar›m sektörlerine sa¤lad›¤› girdilerle ülke ekonomisine önemli katk›larda
bulunmaktad›r.
Trakya Cam, son y›llarda inﬂaat sektöründe
yaﬂanan ciddi küçülmelere ra¤men, özellikle
yenileme pazar›ndaki büyüme ve konutlardaki
nitelikli çiftcam (
,
) kullan›m›n›n artmas› sonucu
büyümesini sürdürmüﬂ, 2003 y›l›nda miktar bak›m›ndan düzcam ve
otocam baﬂta olmak üzere, tüm ürünlerde yüksek sat›ﬂ de¤erlerine
ulaﬂm›ﬂt›r. Mevcut binalarda yal›t›mla ilgili yasal düzenlemelerin de
yap›lmas›, yenileme talebinde var olan büyüme trendinin daha da ivme
kazanmas›n› sa¤layacakt›r.
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Otomotiv camlar›nda Türkiye sanayi pazar›n›n lideri konumunda olan
Trakya Otocam, mevcut ve yeni modellerin yan›s›ra yenileme
pazarlar›na yönelik otomotiv cam› gereksinimlerini karﬂ›lamaktad›r.
ISO/TS16949-2002 kalite güvence belgesi ile artan kalite imaj› ve Ford,
Renault, Toyota, Fiat, Hyundai, Mercedes, Peugeot gibi sektörün öncü,
sayg›n firmalar›ndan oluﬂan müﬂteri portföyünün yan› s›ra, yurt içi ve
d›ﬂ›ndaki fuarlar ve tan›t›m kampanyalar› ile ‘Trakya Otocam Fabrikas›’n›n imaj› h›zla güçlenmektedir.
Türkiye özellikle Avrupa otomotiv pazar›n›n üretim ve ticaret üssü olma
yolunda ilerlemektedir. 2004 y›l›nda, istikrar›n devam› halinde otomotiv
sektöründeki büyümenin daha da artmas› beklenmektedir.
Trakya Otocam, müﬂterilerinin isteklerini tam zaman›nda karﬂ›layabilmek, Türkiye’deki modeller ve
di¤er modellerde bölgesel stratejiler geliﬂtirebilmek için lojistik altyap›s›n› oluﬂturmaktad›r. Ayr›ca,
otomotiv camlar›nda sürekli de¤iﬂen talep ve çeﬂitlilikleri karﬂ›layabilmek ve yeni modellerde tasar›m
deste¤i verebilmek için, teknolojik geliﬂmeleri yak›ndan izlemekte ve teknik yetenekleri e¤itimlerle
destekleyerek sürekli geliﬂtirmektedir.
Türkiye’nin en önemli temperli cam üreticilerinden Trakya Cam ‹ﬂleme
Fabrikas› da, temperli cam›n kullan›ld›¤› beyaz eﬂya, duﬂkabin,
kollektör, so¤utma dolab› ve mobilya gibi sektörlerin hepsinde sektör
liderleri ile çal›ﬂmakta, müﬂterilerinin talep etti¤i ürün, kalite ve terminde
hizmet vermektedir. Beyaz eﬂya sektöründe de otomotiv sektörüne
benzer bir trend yaﬂanmakta olup, son y›llarda ihracata verilen önemin
artmas›na paralel olarak üretimi de ciddi oranlarda artmaktad›r.
Trakya Cam Ayna Tesisi’nde üretilen Flotal ayna ve Lamine Tesisi’nde üretilen
Lameks güvenlik camlar› kaliteli üretim, yayg›n da¤›t›m ve sat›ﬂ sonras›
sa¤lad›¤› hizmet ve teknik destek ile pazarda yerini alm›ﬂt›r. Ayna tüketimi,
mobilya sektöründe ihraç amaçl› üretimlerin artmas›na paralel olarak
geliﬂmektedir. Güvenlik bilincinin artmas›yla da özellikle ticari binalarda
lamine cam tüketimi yayg›nlaﬂmaktad›r.
Sat›ﬂlar›n›n %35’ini ihraç etmekte olan Trakya Cam’›n 2003 y›l› ihracat› 2002
y›l›na göre %16 oran›nda artarak 287 bin tona ulaﬂm›ﬂ ve 43 ülkeye ihracat
gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Ayr›ca sanayici müﬂteriler ise tedarik ettikleri 40 bin ton
düzcam› iﬂleyerek ihraç etmiﬂlerdir.
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Üretim – Sat›ﬂ
2003 y›l› ana ürün gruplar› itibariyle üretim ve sat›ﬂlar›m›z:
2003
miktar trilyon TL
a) Üretim
Temel Camlar
Otocam
‹ﬂlenmiﬂ Camlar

(000 ton)
(000 m2)
(000 m2)

760
2,395
9,155

2002
miktar trilyon TL

631
1,872
6,592

b) Sat›ﬂ
Temel Camlar
(000 ton)
Yurtiçi
Yurtd›ﬂ›
Toplam
Otocam
(000 m2)
Yurtiçi
Yurtd›ﬂ›
Toplam
‹ﬂlenmiﬂ Camlar (000 m2)
Yurtiçi
Yurtd›ﬂ›
Toplam
Genel Toplam
Yurtiçi
Yurtd›ﬂ›
Toplam

429
209
638

236
85
321

347
206
553

231
105
336

1,618
689
2,307

60
23
83

1,044
812
1,856

42
26
68

4,195
4,248
8,443

55
39
94

3,005
3,238
6,243

38
33
71

351
146
497

311
164
475

Yat›r›mlar›m›z
Trakya Cam öncelikle Balkan ülkeleri olmak üzere Türkiye’nin çevre
ülkelerinde tüketim ve büyüme potansiyeli aç›s›ndan önemli
pazarlarda geniﬂleme stratejisini benimsemiﬂtir. Bu strateji
do¤rultusunda da ilk ad›m›n› bir float fabrikas› kurmak üzere
Bulgaristan’da atmaktad›r. 2006 y›l› ilk çeyre¤inde devreye al›nmas›
beklenen 100 milyon $ düzeyindeki bu yat›r›mla, bölgede vizyonunu
gerçekleﬂtirebilmesi yönünde önemli bir ad›m at›lm›ﬂ olacakt›r.
Öte yandan Türkiye’deki yat›r›mlar da h›zl› bir ﬂekilde sürmektedir.
Otomotiv sektöründe yaﬂanan geliﬂmelere paralel olarak Trakya
Otocam’da 2002 y›l›nda baﬂlat›lan ve 36 milyon $’a mal olacak tevsi
yat›r›m›n›n 2003 sonu itibariyle 18 milyon $’l›k bölümü tamamlanm›ﬂ,
kapasite 600 bin araç-set’ten 1 milyon araç-set’e ç›kar›lm›ﬂt›r.
Yat›r›m›n kalan k›sm› da h›zla sürdürülmekte olup 2005 y›l›nda 1.6
milyon araç-set’lik kapasiteye ulaﬂ›lacakt›r.
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Trakya Cam Fabrikas› bünyesinde tamamlanan di¤er bir yat›r›m ise,
2. F›r›n So¤uk Onar›m ve Modernizasyon yat›r›m›d›r. Bu f›r›n
tamam›yla gözden geçirilerek modernizasyon yat›r›mlar›yla birlikte
35 milyon $’l›k bir yat›r›mla yenilenmiﬂtir. Bu kapsamda da, katma
de¤eri yüksek ürünler için gerekli tüm çeﬂit ve kalitede cam
üretebilecek ﬂekilde modernize edilerek rekabet gücü yüksek, en
son teknolojiye sahip bir f›r›n haline getirilmiﬂtir.
Çay›rova Cam bünyesindeki ömrü dolan buzlucam f›r›nlar› yerine Trakya Mersin Fabrikas›’nda
50 bin ton/y›l kapasiteye sahip ve kaliteli buzlucam üretecek yeni f›r›n 18 milyon $ düzeyinde bir
yat›r›m ile 2004 y›l› sonlar›nda devreye al›nacakt›r. Böylece Trakya Cam Sanayi A.ﬁ. tüzel kiﬂili¤i
alt›nda tüm düzcam, buzlucam ve iﬂlenmiﬂ cam üretim tesisleri ve pazarlama/sat›ﬂ faaliyetleri
toplanm›ﬂ olacakt›r.
2003 y›l› yat›r›m harcama tutar›m›z 37.4 trilyon TL olmuﬂtur. 3940
no’lu TR-2 So¤uk Tamir ve Otomotiv Tevsii Modernizasyon Yenileme, 4158 no’lu Cam ve Cam Ürünleri ‹malat› Komple Yeni
Yat›r›m, 4264 no’lu Trakya ‹ﬂleme Emniyet Camlar› Tevsii ve 3963
no’lu Modernizasyon - Tamamlama teﬂvik belgelerimiz kapsam›nda
yat›r›mlar›m›z sürdürülmektedir.
Enerji Verimlili¤i
Enerji verimlili¤i ve çevre bilincinin artmas›, Ar-Ge çal›ﬂmalar› ve özellikle kaplamal› camlarda
geliﬂtirilen yeni ürünler önemli birer rekabet silah› olarak karﬂ›m›za ç›karmaktad›r. Trakya Cam mevcut
durumda ›s› kontrol kaplamal›
ve ›s› ve güneﬂ kontrol kaplamal›
gibi performans›
yüksek çift camlar ve TENTESOL gibi kaplamal› camlar ile gürültü yal›t›m› sa¤layan akustik Lameks
üretmekte, tüketiciye dünya standartlar›nda, kaliteli ve daha fazla enerji tasarrufu sa¤layan çevre
dostu ürünler sunmaktad›r. Ar-Ge çal›ﬂmalar› ile de yeni ürün geliﬂtirme yönünde önemli ad›mlar
atmakta ve yat›r›mlar›n› yo¤un bir ﬂekilde sürdürmektedir.
Türkiye’de inﬂaat sektörü içinde yal›t›m sektörünün pay› ve önemi gün geçtikçe daha da artmaktad›r.
TS 825 “Binalarda Is› Yal›t›m Kurallar› Standard›”n›n yürürlü¤e girmesi ile Bay›nd›rl›k Is› Yönetmeli¤i’ne
uygun inﬂa edilen yeni binalarda yal›t›ml› camlar›n kullan›lmas› zorunlu hale getirilmiﬂtir. Ancak TS
825’in uygulama ve denetiminden kaynaklanan problemler halen söz konusudur. Mevcut yap›larda
ise enerji tasarrufuna yönelik bir yasal düzenleme henüz bulunmamaktad›r. Özellikle ›s›tma için
harcanan enerjinin büyük bir k›sm›, ›s› yal›t›m önlemleri al›nmam›ﬂ mevcut yap›larda israf edilmektedir.
Türkiye’de mevcut tüm konut camlar›
veya
ile kaplan›ld›¤› varsay›ld›¤›nda her
y›l 1 milyar $ düzeyinde ›s›tma enerjisi tasarrufu sa¤lanmas› mümkün olabilecektir. Türkiye
koﬂullar›nda enerji kaynaklar›n›n etkin kullan›m›, gerek bireysel
gerekse ülke çap›nda a¤›rl›kl› önem taﬂ›d›¤›ndan, bu tip camlar›n
kullan›m›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas› ve yasalarla desteklenmesi önem arz
etmektedir. Trakya Cam bu kapsamda sivil toplum örgütleri ile
iﬂbirlikleri yaparak, yal›t›ml› camlar›n aile bütçesine olumlu katk›lar›,
konutlardaki daha sa¤l›kl› ve kaliteli yaﬂam olanaklar›, temiz bir
çevre oluﬂumuna faydalar› hususlar›nda kamuoyu bilinci
oluﬂturmaya yönelik çal›ﬂmalar›n› yo¤un bir ﬂekilde sürdürmektedir.
Maliyet düﬂürme projeleri “vazgeçilmez çal›ﬂmalar” olarak devam etmekte olup malzeme tasarrufu,
iﬂgücü tasarrufu ve verimlilik - kalite art›ﬂlar› sonucu önemli tutarlarda tasarruf sa¤lanm›ﬂt›r. Rekabet
gücünün daha da art›r›lmas› için önemli projeler yürütülmektedir.
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Fuar - Sergi Faaliyetleri
Trakya Cam 2003 y›l›nda, 11’i yurtiçinde ve 15’i yurtd›ﬂ›nda olmak üzere toplam 26 fuar-sergi kat›l›m›
gerçekleﬂtirmiﬂtir. Yurtiçinde yap› sektörünün önemli buluﬂma noktalar› olan ‹stanbul, Ankara, ‹zmir
Yap› ve Antalya Baucon Yapex Fuarlar›’na, enerji tasarrufuna ve
gürültü kontrolüne yönelik ürünlerini ön plana ç›karan stand
tasar›mlar› ile kat›lm›ﬂt›r. Ayr›ca beyaz eﬂya, otomotiv ve güvenlik
konulu fuarlarda da yer alarak bu sektörlere yönelik etkinli¤ini
art›rm›ﬂt›r. 2003 y›l›nda piyasaya sunulan, özellikle giydirme cepheli
iﬂ ve hizmet yap›lar› olmak üzere, güneﬂ kontrolü ve yans›t›c›l›k
gerektiren bütün yap›larda kullan›lan TENTESOL teknolojik geliﬂme,
rasyonalizasyon, enerji tasarrufu ve çevreye uyum sa¤lama özellikleri ile Yap› Endüstri Merkezi
taraf›ndan ‹stanbul Yap› Fuar›’nda verilen Alt›n Çekül ödülüne lay›k
görülmüﬂtür. Yurtd›ﬂ›nda ise Fas, Cezayir, Ukrayna, Rusya,
Bulgaristan, Romanya, Birleﬂik Arap Emirlikleri, Almanya, Suriye,
Bosna Hersek ve Çek Cumhuriyeti’nde gerçekleﬂtirilen yap›,
otomotiv ve enerji sektörüne yönelik fuarlara kat›larak ilgili
pazarlardaki faaliyetlerini geniﬂletmiﬂtir.
2004 Y›l› Beklentiler
2004 y›l›nda dünya ekonomisinde ve ticaretinde büyümenin devam edece¤i tahmin edilmektedir.
AB’de beklenen çok düﬂük büyümeye ra¤men dünya ekonomisinin %4.6, dünya ticaretinin de %7.5
civar›nda büyümesi beklenmektedir. Ancak terör, ABD’nin cari aç›¤›n›n büyüklü¤ü ve Çin’in Yuan
de¤erini düﬂük tutmas› dünya ekonomisinin 2004 y›l› risklerini oluﬂturmaktad›r.
Türkiye için ise 2004 y›l› zor bir y›l olacakt›r. Türkiye, makro ekonomik dengelerini daha da iyileﬂtirmek
ve yap›sal reformlar›n› sürdürmek zorunda olup, K›br›s sorununu çözüme ulaﬂt›rmak ve AB’den
müzakere tarihi almak için de yo¤un çaba gösterecektir. Di¤er taraftan, Irak’taki yeni oluﬂum ile ilgili
kayg›lar›n yo¤un diplomatik giriﬂimlerle önlenmesi gerekmektedir. 2004 y›l›nda, kamu finansman
dengesini güçlendirmek, enflasyonu %12’ye düﬂürmek, büyümeyi sürdürerek iﬂsizli¤i azaltmak ve
gelir da¤›l›m›n› iyileﬂtirmek için istikrar program› tavizsiz sürdürülmelidir. Ayr›ca, özelleﬂtirme
h›zland›r›lmal› ve sürdürülebilir büyüme için yabanc› sermayeyi çekecek ortam yarat›lmal›d›r.
Öngörülen 52 milyar dolarl›k ihracat, bu y›l da %5’lik büyüme hedefinin lokomotifi olacakt›r. Sanayinin
rekabet gücünü artt›rmaya yönelik politikalar›n uygulanmaya konulmas› hayati önem taﬂ›maktad›r.
Trakya Cam, sahip oldu¤u insan gücü, üretim ve pazar yap›s›, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda gerçekleﬂtirece¤i
ciro art›ﬂlar›, finansman imkanlar› ve bu y›l baﬂlayaca¤› önemli yurtd›ﬂ› yat›r›m projeleriyle büyüyerek
güçlenme iddias›n› taﬂ›makta, bu kapsamda da 2004 y›l›n› gelece¤e yönelik ciddi bir hamle y›l› olarak
görmektedir.
Sermaye Yap›s› ve Sermaye Yap›s›ndaki Geliﬂmeler
21.11.2003 tarihi itibariyle 140.140 milyar TL’den 227.600 milyar TL.’ye ç›kar›lan sermayenin
%60.8’ine Türkiye ﬁiﬂe ve Cam Fabrikalar› A.ﬁ., %2.2’sine ise yabanc› orta¤›m›z IFC sahip
bulunmaktad›r. Kay›tl› sermaye tavan›m›z 600 trilyon TL’dir.
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Son Üç Y›lda Da¤›t›lan Temettü Oranlar›
2000 y›l› için %22, 2001 y›l› için %43, 2002 y›l› için ise %32 oran›nda temettü da¤›t›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂanlar ve Sa¤lanan Haklar
Yönetici, teknik personel, idari personel ve saat ücretli personel ile birlikte çal›ﬂanlar›m›z›n toplam
say›s› 2,041 kiﬂidir. ﬁirketimizin 31.12.2003 tarihi itibariyle ve mevcut mevzuat hükümlerine göre
k›dem tazminat› yükümlülü¤ü 20,5 trilyon TL.’dir.
Personelimize ücretin d›ﬂ›nda sa¤lanan hak ve menfaatler; ikramiye, yakacak yard›m›, y›ll›k izin
ödene¤i, bayram harçl›¤›, çocuk zamm›, e¤itimi teﬂvik bursu, yemek, evlenme, do¤um ve ölüm
yard›m›, prim, gece zamm›, vardiya zamm›, k›demi teﬂvik primi ve toplu taﬂ›ma ﬂeklindedir.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
Kurumsal yönetim kavram›n›n son y›llarda gittikçe önem arz eden bir olgu haline gelmesi nedeniyle,
ﬂirketimiz Kurumsal Yönetim ‹lkeleri konusunda dünyada ve ülkemizdeki geliﬂmeleri yak›ndan
izlemektedir.
Kurumsal yönetim uygulamalar›n›n ﬂirketler aç›s›ndan önemi aç›kt›r. Kurumsal yönetimin kalitesinin
yüksek olmas›, düﬂük sermaye maliyeti, finansman imkanlar›n›n ve likiditenin artmas› krizlerinin daha
kolay atlat›lmas› ve sermaye piyasalar›nda daha iyi iﬂlem görmesi anlam›na gelmektedir.
ﬁirketimiz eﬂitlik, ﬂeffafl›k, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlar›na mevcut sermaye piyasas›
mevzuat› ve esas sözleﬂme çerçevesinde uyum göstermektedir. Gelecekte kurumsal yönetim ilkeleri
konusunda yap›lacak çal›ﬂmalar ve oluﬂturulacak stratejiler çerçevesinde uyumlulu¤un
geliﬂtirilmesine çal›ﬂ›lacakt›r.
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2003 Y›l› Kar›n›n Da¤›t›m›

Say›n Ortaklar›m›z;
Semaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: XI, No:25 say›l› tebli¤inde at›fta bulunulan Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›’na (UFRS) göre haz›rlanan 2003 y›l› konsolide bilançomuzda yer alan
87.273.614.000.000 TL tutar›ndaki 2003 y›l› net konsolide bilanço kar›m›z›n, SPK’n›n kar da¤›t›m›na
iliﬂkin 11 Mart 2004 tarih ve OFD/439-4290 say›l› duyurusu çerçevesinde, konsolide mali
tablolar›m›zdaki kar içinde görünen ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerimizden ﬂirketimiz konsolide mali
tablolar›na intikal eden karlar›ndan ve genel kurullar›nda kar da¤›t›m›na karar verilen veya rapor tarihi
itibariyle genel kurullar›n› yapmamakla birlikte kar da¤›t›m›n› genel kurullar›n›n onay›na sunmak üzere
karar alan ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerimizden gelen karlar›ndan ﬂirketimiz pay›na isabet eden k›s›mlar›
dikkate alarak, Ana Sözleﬂmemizin 29. maddesine göre aﬂa¤›daki ﬂekilde tefrik edilerek,
•
•

Ç›kar›lm›ﬂ sermayenin % 24.7 oran›na tekabül eden 56.217.200.000.000 TL brüt temettünün
nakden da¤›t›lmas›n›,
Temettü ödeme tarihinin 31 May›s 2004 olarak belirlenmesini,

onaylar›n›za sunar›z.
Dönem Kar›
Vergi Karﬂ›l›¤›
I.Tertip Yasal Yedek (-)
Ortaklara Toplam Temettü
II.Tertip Yasal Yedek
Ola¤anüstü Yedek
Da¤›t›lmayan Karlar
1.000 TL.'l›k Hisse Baﬂ›na Brüt Kar Pay›

105.904.443.000.000
18.630.829.000.000
4.212.773.236.979
56.217.200.000.000
4.483.720.000.000
229.787.976.934
22.130.132.786.087
247 TL / % 24.7

Raporumuzda bilgilerinize sundu¤umuz sonuçlar›n al›nmas›nda katk›da bulunan tüm ortaklar›m›za,
müﬂterilerimize, tedarikçilerimize, topluluk ﬂirketlerine ve özveriyle çal›ﬂarak söz konusu sonuçlar›
sa¤layan çal›ﬂanlar›m›za teﬂekkür eder, sayg›lar›m›z› sunar›z.

Alev YARAMAN
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Yönetim Kurulu Üyesi
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Yöneticileri

Yönetim ve Sat›ﬂ Merkezi

14

Düzcam Grup Baﬂkan›

Alev Yaraman

Pazarlama ve Sat›ﬂ Baﬂkan Yard›mc›s›

Çetin Aktürk

Otomotiv ve ‹ﬂlenmiﬂ Camlar Baﬂkan Yard›mc›s›

Emin Ömer Boyac›o¤lu

Üretim ve Geliﬂtirme Baﬂkan Yard›mc›s›

Ulukan ‹yigün

‹nsan ve Finans Kaynaklar› Baﬂkan Yard›mc›s›

Mustafa Akif Sözen

Finans Kaynaklar› Müdürü

Müfit Özkara

Planlama Müdürü

Ceyda Erdem

Muhasebe Müdürü

Mehmet Gürol Sönmez

‹nsan Kaynaklar› Müdürü

Ceyhan Emiro¤lu

Enformasyon Teknolojisi Müdürü

Kadriye Akagül

Projeler Müdürü (Yurt D›ﬂ›)

A. Semih Özdurmuﬂ

Geliﬂtirme Müdürü

Derya Erel

Projeler Müdürü

Günay Nazan U¤urlu

‹ﬂlenmiﬂ Camlar Pazarlama ve Sat›ﬂ Müdürü

Nesrin Demircio¤lu

Projeler Müdürü (Pazarlama)

Evrim Benker

Yurtiçi Sat›ﬂ Müdürü

Necati Karamano¤lu

Yurtd›ﬂ› Sat›ﬂ Müdürü (I. Bölge)

Mehmet Halil Ça¤lar

Yurtd›ﬂ› Sat›ﬂ Müdürü (II. Bölge)

A. Selda Tokman

Pazarlama Müdürü

Esen Bulca

Projeli Sat›ﬂlar Müdürü

M. Haluk Güreren

Lojistik Hizmetler Müdürü

Mehmet Sabri Görkey

Yurtiçi Sat›ﬂ Hizmetler Müdürü

Esat Sert

Lojistik Planlama Müdürü

Hikmet Çaml›güney

Pazarlama Hizmetleri Müdürü

Demet Budak

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.

Trakya Fabrikas›
Fabrika Müdürü
Muhasebe Müdürü
Üretim Müdürü
Teknik ‹ﬂler Müdürü
‹ﬂlenmiﬂ Camlar Müdürü
Geliﬂtirme Müdürü

Ahmet Turan Öner
Hasan Derya
ﬁevket Asilkazanc›
Mehmet Ali Tiryaki
Ramazan Ero¤lu
Haﬂim Ekici

Mersin-Tarsus Fabrikas›
Muhasebe ve ‹nsan Kaynaklar› Müdürü
Üretim Müdürü
Lojistik Müdürü
Teknik ‹ﬂler Müdürü

Tahir Öngören
Gökhan Atikkan
Ahmet Naim Berkkan
Ertan Tanyeli

Otocam Fabrikas›
Fabrika Müdürü
Muhasebe Müdürü
Üretim Müdürü
Lojistik Müdürü
Ürün Geliﬂtirme ve Kalite Güvence Müdürü
Pazarlama ve Sat›ﬂ Müdürü
‹nsan Kaynaklar› Müdürü

Selçuk Y›lmaz Demirk›ran
Nurettin Akça
Ali ﬁekerli
Deniz Kaya
Reha Akçakaya
Erdil Türksoy
Talat Heral

C a m ‹ ﬂ l e m e ve K a p l a m a l › C a m l a r F a b r i k a s ›
Fabrika Müdürü
Üretim Müdürü

E. Ersin K›nl›
C. Melih Çobanl›
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Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
Ve Ba¤l› Ortakl›klar›
31 Aral›k 2003 ve 2002 Tarihleri ‹tibariyle
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS)’na
Göre Haz›rlanm›ﬂ Konsolide Mali Tablolar›

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
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Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.’nin
31 Aral›k 2003 ve 2002 Tarihleri ‹tibariyle
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ Konsolide Bilançolar›
(milyon TL)

Not

31 Aral›k 2003

31 Aral›k 2002

Dönen Varl›klar
Nakit ve nakit benzeri de¤erler
Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar
Ticari alacaklar (net)
‹liﬂkili ﬂirketlerden alacaklar
Stoklar (net)
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar (net)

4
5
6
7
8
9

66,905,542
185,512
64,988,508
65,908,593
57,240,603
611,328

32,104,996
128,679
26,503,789
111,525,940
56,727,259
5,796,672

255,840,086

232,787,335

1,354
140,518,844
574,109,438
727,322

1,549
115,133,843
581,445,190
612,755

Duran Varl›klar Toplam›

715,356,958

697,193,337

Aktif (Varl›klar) Toplam›

971,197,044

929,980,672

Dönen Varl›klar Toplam›
Duran Varl›klar
Uzun vadeli alacaklar
Mali duran varl›klar (net)
Maddi duran varl›klar (net)
Maddi olmayan duran varl›klar (net)

Müfit Özkara
Finans Kaynaklar› Müdürü
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11
12

Mustafa Akif Sözen
Yönetim Kurulu Üyesi

Alev Yaraman
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.’nin
31 Aral›k 2003 ve 2002 Tarihleri ‹tibariyle
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ Konsolide Bilançolar›
(milyon TL)

Not

31 Aral›k 2003

31 Aral›k 2002

13
14
7

30,222,854
17,981,207
47,495,148
2,269,113
14,850,672
9,787,870

46,408,138
16,092,484
62,004,999
1,784,071
9,541,155
5,416,735

122,606,864

141,247,582

62,175,416
19,629
20,511,787
87,906,517

24,099,947
62,404
19,352,499
112,783,005

170,613,349

156,297,855

314,560,965
86,275,629
(2,579)
3,596,633
186,272,569
87,273,614

314,560,965
78,360,879
371,045
152,488,226
86,654,120

Özkaynaklar Toplam›

677,976,831

632,435,235

Pasif (Kaynaklar) Toplam›

971,197,044

929,980,672

K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar
K›sa vadeli mali borçlar
Ticari borçlar
‹liﬂkili ﬂirketlere borçlar
Al›nan sipariﬂ avanslar›
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar›
Ödenecek kurumlar vergisi

15
16

K›sa Vadeli Yabanc› Kaynaklar Toplam›
Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli borçlar
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Ertelenmiﬂ vergi karﬂ›l›¤›

13
17
16

Uzun Vadeli Yabanc› Kaynaklar Toplam›
Özkaynaklar
Sermaye
Yasal Yedekler
Yabanc› ülke iﬂtirakleri çevirim farklar›
Sat›ﬂa haz›r yat›r›mlardan gelen de¤. fonlar›
Birikmiﬂ kar / (zarar)
Net dönem kar› / (zarar›)

Taahhütler ve Yükümlülükler

19

18
Denetçiler

Jülide Adile Bayram

Nuran Bilgili

Ülker Y›ld›r›mcan
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Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.’nin
31 Aral›k 2003 ve 2002 Tarihleri ‹tibariyle
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ Konsolide Gelir Tablosu
(milyon TL)

Not

31 Aral›k 2003

31 Aral›k 2002

20
21

439,642,347
(278,633,505)

415,594,601
(259,792,832)

161,008,842

155,801,769

(67,839,551)

(66,514,567)

93,169,291

89,287,202

7,093,280
(16,059,953)
5,856,589

41,790,000
(7,703,206)
6,417,487

Vergi ve parasal kazanç öncesi kar

90,059,477

129,791,483

Parasal Kazanç

15,844,966

4,680,565

105,904,443

134,472,048

(18,630,829)

(47,817,928)

87,273,614

86,654,120

383.45

380.73

Net sat›ﬂlar
Sat›ﬂlar›n maliyeti
Brüt Kar
Faaliyet giderleri

22

Faaliyet Kar›
Finansman gelirleri (net)
Di¤er giderler (net)
‹ﬂtiraklerden temettü gelirleri

23
24

Parasal kaz. sonras›, vergi öncesi kar
Vergi

16

Net kar

Hisse baﬂ›na kar / (zarar) (TL)

Müfit Özkara
Finans Kaynaklar› Müdürü

3.t

Mustafa Akif Sözen
Yönetim Kurulu Üyesi

Alev Yaraman
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Denetçiler

Jülide Adile Bayram
20

Nuran Bilgili

Ülker Y›ld›r›mcan

1 Ocak 2002 itibariyle bakiye daha önce raporlanan
Yeniden düzenleme etkisi
1 Ocak 2002 itibariyle bakiye yeniden düzenlenmiﬂ
Sermaye Art›r›m›
Nakit
Transferler
Sat›ﬂa haz›r finansal varl›klardan
gelen de¤erleme fonlar›ndaki
de¤iﬂim
Ödenen temettüler
Dönem Net Kar›
31 Aral›k 2002 itibariyle bakiye
Transferler
Sat›ﬂa haz›r finansal varl›klardan
gelen de¤erleme fonlar›ndaki
de¤iﬂim
Ödenen temettüler
Yabanc› ülkelerdeki iﬂtiraklerin
çevrim farklar›ndaki de¤iﬂim
Dönem Net Kar›
31 Aral›k 2003 itibariyle bakiye

Sermaye

Yasal
Yedekler

Sat›ﬂa haz›r
finansal
varl›klardan gelen
de¤erleme fonlar›

Yabanc›
ülkelerdeki
iﬂtiraklerin
çevrim farklar›

Maddi duran
varl›klar
yeniden
de¤erleme fonu

Geçmiﬂ y›llar
Kar/
(zararlar›)

Toplam

339,407,494
(24,854,449)

68,681,543
237,077

455,949

-

118,224,410
(118,224,410)

222,718,028
(4,338,125)

749,031,475
(146,723,958)

314,553,045

68,918,620

455,949

-

-

218,379,903

602,307,517

(9,442,259)

7,920
-

(56,449,418)
86,654,120
239,142,346

(84,904)
(56,449,418)
86,654,120
632,435,235

(7,915,750)

-

(44,955,027)

3,225,588
(44,955,027)

87,273,614
273,546,183

(2,579)
87,273,614
677,976,831

7,920
9,442,259

(84,904)

314,560,965

78,360,879

371,045

-

-

7,914,750

3,225,588

(2,579)
314,560,965

86,275,629

3,596,633

(2,579)

-
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Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.’nin
31 Aral›k 2003 ve 2002 Tarihleri ‹tibariyle
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ
Konsolide Özsermaye De¤iﬂim Tablosu
(milyon TL)
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Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.’nin
31 Aral›k 2003 ve 2002 Tarihleri ‹tibariyle
Ba¤›ms›z Denetimden Geçmiﬂ Konsolide Nakit Ak›m Tablolar›
(milyon TL)

Not 31 Aral›k 2003
‹ﬂletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Ak›m›
Net dönem kar›
Net dönem kar›n› iﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit
ak›m›na getirmek için yap›lan düzeltmeler:
Maddi duran varl›klar›n amortisman›
Maddi olmayan duran varl›klar›n itfa giderleri
Mali duran varl›klar üzerindeki de¤er düﬂüklü¤ü gideri
Krediler üzerindeki faiz tahakkuku
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›ndaki de¤iﬂim
ﬁüpheli alacaklar karﬂ›l›¤›ndaki de¤iﬂim
Ayr›lan di¤er karﬂ›l›klardaki de¤iﬂim
Tahakkuk eden faiz gelirleri
‹ﬂtiraklerden (gider) ve gelirler
Parasal kazanc› ile netleﬂtirilmiﬂ vergi tahakkuku

11
12
10
17
6
8

16

‹ﬂletme serm.’deki de¤iﬂim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit ak›m›

‹ﬂletme sermayesinde gerçekleﬂen de¤iﬂimler
Faaliyetlerden elde edilen nakit
Ödenen vergiler
Ödenen faizler
Ödenen k›dem tazminatlar›
‹ﬂletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
Yat›r›m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Ak›m›
Al›nan faizler
Yat›r›mlardaki de¤iﬂim (net)
Maddi duran varl›k al›mlar›
Mali duran varl›klardaki de¤iﬂim
Maddi olmayan duran varl›k al›mlar›
Sat›lan maddi duran varl›klar›n net defter de¤eri
Sat›lan maddi olmayan duran varl›klar›n net defter de¤eri
Yabanc› ülkelerdeki faaliyetlerden çevrim fark› de¤iﬂimi
Mali duran varl›klardan gelirler
Di¤er yat›r›m faaliyetlerinde gerçekleﬂen de¤iﬂim
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan nakit
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Ak›m›
Yeni al›nan mali borçlar
Geri ödenen mali borçlar
Ödenen temettüler
Sermaye ve emisyon primlerindeki art›ﬂ
Finansal faaliyetlerde kullan›lan nakit
Nakit ve Nakit Benzeri De¤erlerdeki Net De¤iﬂim
Dönem Baﬂ› Nakit ve Nakit Benzeri De¤erler

25
16
17

11
12
11
14

26

4

Nakit ve nakit benzeri de¤erler üzerindeki faiz tahakkuku etkisi

Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzeri De¤erler
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4

31 Aral›k 2002

87,273,614

86,654,120

46,330,109
109,937
1,380,858
1,738,822
3,702,297
(33,299)
(1,379,755)
(11,664,967)
(5,856,859)
4,830,300
126,431,057
6,391,113
132,822,170
(25,335,652)
(6,225,282)
(2,543,009)
98,718,227

42,174,216
205,444
(2,712,765)
1,660,165
7,529,466
(97,342)
1,150,228
(49,479,819)
(6,417,487)
19,778,900
100,445,126
110,553,698
210,998,824
(42,569,982)
(5,605,311)
(2,114,381)
160,709,150

11,484,934
29,284
(32,380,018)
(39,082,291)
(224,504)
87,934
(2,579)
14,696,606
(42,580)
(45,433,214)

49,460,941
14,403,746
(77,244,225)
(85,230,949)
(5,344)
100,151
21,974,223
12,263
(76,529,194)

79,946,249
(53,569,605)
(44,955,027)
(18,578,383)
34,706,630
32,104,996
93,916
66,905,542

29,053,617
(25,711,930)
(56,449,418)
7,920
(53,099,811)
31,080,145
1,019,510
5,341
32,104,996
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31 Aral›k 2003 ve 2002 Tarihleri ‹tibariyle
Konsolide Mali Tablolara ‹liﬂkin Dip Notlar
1.

Grubun Yap›s› ve Faaliyet Alanlar›
Grup, ana ortakl›k Trakya Cam Sanayii A.ﬁ. (‘ﬁirket’) ve hisselerinin ço¤unlu¤una veya etkin yönetimine
sahip bulundu¤u 2 ba¤l› ortakl›ktan oluﬂmaktad›r.
Trakya Cam Sanayii A.ﬁ. (‘ﬁirket’) 17 Ocak 1978 tarihinde kurulmuﬂ olup, 1981 y›l›nda üretime
baﬂlam›ﬂt›r. Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ.'nin kontrolü alt›nda bulunan Türkiye ﬁiﬂe ve Cam Fabrikalar› A.ﬁ.
(TﬁCFAﬁ) ﬂirketler toplulu¤una ba¤l› olan bir kuruluﬂ olup, düzcam, otocam›, ayna, lamine, temperli ve
kaplamal› cam üretimi ve sat›ﬂ›yla iﬂtigal etmektedir. ﬁirket’in K›rklareli (Lüleburgaz) Kocaeli (Çay›rova)
ve Mersin’de üretim tesisleri bulunmaktad›r.
Grup operasyonlar›n›n önemli bir k›sm›n› ﬁiﬂecam Holding ﬁirketleri ile gerçekleﬂtirmektedir. Grup’un
ortaklar›, iﬂtirakleri, ba¤l› ortakl›klar› ve di¤er iliﬂkili ﬂirketleri aﬂa¤›daki gibidir:
Ortaklar
Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ. (*)
Türkiye ﬁiﬂe ve Cam Fabrikalar› A.ﬁ.
Anadolu Cam Sanayii A.ﬁ.
Cam Pazarlama A.ﬁ.
Camtaﬂ Düzcam Pazarlama A.ﬁ. (**)

(‹ﬂ Bankas›)
(ﬁiﬂecam Holding)
(Anadolu Cam)
(Cam Pazarlama)
(Camtaﬂ Düzcam)

Mali Duran Varl›klar
Camiﬂ Madencilik Sanayii A.ﬁ.
Paﬂabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.ﬁ.
Soda Sanayii A.ﬁ.
Cam Elyaf Sanayii A.ﬁ.
Çay›rova Cam Sanayii A.ﬁ.
‹stanbul Porselen San. A.ﬁ.
Camiﬂ Elektrik Otoprodüktör Grubu A.ﬁ.

(Camiﬂ Madencilik)
(Paﬂabahçe Cam)
(Soda Sanayi)
(Cam Elyaf)
(Çay›rova Cam)
(‹stanbul Porselen)
(Camiﬂ Elektrik)

Topluluk ﬁirketleri
Paﬂabahçe Eskiﬂehir Cam Sanayii ve Ticaret A.ﬁ.
Camiﬂ Makine Kal›p Sanayii A.ﬁ.
Camiﬂ Menkul De¤erler A.ﬁ. (****)
Cam Ambalaj Pazarlama A.ﬁ. (***)
Camsar Sanayii Aramallar› Pazarlama A.ﬁ. (**)
Camiﬂ Sigorta Hizmetleri A.ﬁ.
Camiﬂ Ambalaj Sanayii A.ﬁ.
Cam Ürünleri ‹ﬂleme Ve Ticaret A.ﬁ.
Denizli Cam Sanayii A.ﬁ.
Paﬂabahçe Ma¤azalar› A.ﬁ.
Camiﬂ Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.ﬁ.
Camiﬂ Limited
Ferro Döküm San. ve Tic. A.ﬁ.
Oxyvit Kimya Sanayii Ve Ticaret A.ﬁ.
Solvay ﬁiﬂecam Holding A.G. (Austria)
Mepa Merkezi Pazarlama A.ﬁ.
ﬁiﬂe Cam Bulgaria Ltd.
Madencilik Sanayii ve Tic.A.ﬁ

(Paﬂabahçe Eskiﬂehir)
(Camiﬂ Makine ve Kal›p)
(Camiﬂ Menkul)
(Cam Ambalaj Pazarlama)
(Camsar)
(Camiﬂ Sigorta)
(Camiﬂ Ambalaj)
(Cam Ürünleri ‹ﬂleme)
(Denizli Cam)
(Paﬂabahçe Ma¤azalar›)
(Camiﬂ Lojistik)
(Camiﬂ Limited)
(Ferro Döküm)
(Oxyvit)
(Solvay)
(Mepa)
(ﬁiﬂecam Bulgaria)
(Madencilik Sanayi)

(*)
(**)
(***)
(****)

‹ﬂ Bankas› 2003 y›l›nda ﬁirket sermayesindeki ortakl›k pay›n› ﬁiﬂecam’a devretmiﬂtir.
Camsar ve Camtaﬂ Düzcam 2003 y›l›nda Cam Pazarlama bünyesinde birleﬂmiﬂtir.
2003 y›l›nda faaliyetlerine son vermiﬂtir.
2003 y›l›nda Topluluk hisseleri ‹ﬂbank’a sat›lm›ﬂt›r.
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1.

Grubun Yap›s› ve Faaliyet Alanlar› (devam›)
Konsolidasyona dahil edilen ﬂirketler:
Konsolide mali tablolar aç›s›ndan konsolidasyona dahil edilen ﬂirketlerin faaliyet konular›, faaliyet
gruplar› ve Grup’un sermayeleri içindeki do¤rudan ve dolayl› iﬂtirak paylar› aﬂa¤›da verilmiﬂtir:

2.

Kay›tl› Oldu¤u
Ülke
Hollanda
Bulgaristan

ﬁirket ünvan›
Trakya Cam Investment BV
Trakya Glass Bulgaria E.A.D.

Faaliyet Konusu
Yat›r›m
Düzcam Üretimi

Trakya Cam Investment BV
Trakya Glass Bulgaria E.A.D.

Do¤rudan Sahiplik Oran›
2003
2002
%100
-

Faaliyet Grubu
Düzcam
Düzcam
Efektif Sahiplik Oran›
2003
2002
%100
%100
-

Mali Tablolar›n Haz›rlanma Esaslar›
Konsolide Mali tablolar›n haz›rlanmas›ndaki esaslar:
Grup ve Türkiye’de kay›tl› ba¤l› ortakl›klar› defterlerini ve kanuni mali tablolar›n› (“Kanuni Mali Tablolar”)
Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuat›nca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve
haz›rlamaktad›rlar. Yabanc› ülkelerde kurulmuﬂ olan ba¤l› ortakl›klar›n defterleri ise kay›tl› bulunduklar›
ülkenin yasal mevzuat›na uygun olarak haz›rlanm›ﬂt›r. Ekli mali tablolar, yasal kay›tlar esas al›narak
düzenlenmiﬂ olup, UFRS’ye göre gerçek durumu göstermek amac›yla Türk Liras›n›n sat›n alma
gücündeki de¤iﬂimlerle ilgili olan enflasyon muhasebesi dahil olmak üzere yap›lan baz› düzeltme ve
s›n›flamalar› da içermektedir.
SPK, 15 Kas›m 2003 tarihinde Seri XI No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar›
Hakk›nda Tebli¤”i yay›mlam›ﬂ bulunmaktad›r. Bu Tebli¤, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk
ara mali tablolardan geçerli olmak üzere yay›m› tarihinde yürürlü¤e girmiﬂtir. Bununla birlikte, dileyen
iﬂletmeler 31 Aral›k 2003 veya izleyen tarihler itibariyle sona eren y›ll›k veya ara hesap dönemlerinden
baﬂlamak üzere Seri XI No: 25 say›l› Tebli¤ hükümlerini uygulayabilecektir.
Sözkonusu Tebli¤’in Otuzdördüncü K›s›m - Genel Hükümler, mali tablo yükümlülüklerine iliﬂkin geçici
birinci maddesinde belirtildi¤i üzere, mali tablolar›n Seri XI No: 25 say›l› Tebli¤ hükümlerine göre
zorunlu olarak düzenlenece¤i ilk hesap döneminin baﬂ›na kadar geçen süre zarf›nda UFRS’ye göre
mali tablo ve raporlar›n düzenlenmesi ve kamuya aç›klanmas›, Seri XI No: 25 say›l› Tebli¤’de öngörülen
mali tablo haz›rlama ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmündedir. Buna istinaden ﬁirket,
31 Aral›k 2003 tarihinde sona eren hesap dönemi itibariyle mali tablolar›n› UFRS’ye uygun olarak
haz›rlamay› ve kamuya aç›klamay› benimsemiﬂtir.
31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle Seri XI No:25 say›l› Tebli¤ini veya UFRS’yi seçerek erken uygulamaya
baﬂlayan iﬂletmeler, SPK’n›n Seri XI No: 1 “Sermaye Piyasas›nda Mali Tablo ve Raporlara ‹liﬂkin ‹lke
ve Kurallar Hakk›nda Tebli¤”, Seri XI No: 20 “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tablolar›n
Düzeltilmesine ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤” ve Seri XI No: 21 say›l› “Sermaye Piyasas›nda
Konsolide Mali Tablolara ve ‹ﬂtiraklerin Muhasebeleﬂtirilmesine ‹liﬂkin Usul ve Esaslar Hakk›nda Tebli¤”
kapsam›nda raporlama yapmalar› gerekmemektedir.
Ekli mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan esaslar aﬂa¤›da ve Not 3’te aç›klanm›ﬂt›r.
Enflasyon muhasebesi:
31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle, ﬁirket ve Türkiye’de kay›tl› ba¤l› ortakl›klar›n›n mali tablolar›n›nda Türk
Liras›’n›n genel sat›n al›m gücündeki de¤iﬂmeler nedeniyle yap›lan düzeltmelerde, UMS 29
(“Hiperenflasyonist Ekonomilerde Finansal Raporlama”) esas al›nm›ﬂt›r.
UMS 29, hiperenflasyonist ekonomilerin para birimi ile haz›rlanan mali tablolar›n bilanço tarihindeki
ölçüm biriminden gösterilmesini ve genel fiyat endeksinin kullan›larak daha önceki dönemlere tekabül
eden bakiyelerin de ayn› birimden gösterilmesini öngörmektedir. UMS 29’un uygulanmas›n› gerektiren
durumlardan biri, üç y›ll›k kümülatif enflasyon oran›n›n yaklaﬂ›k %100 veya üzerinde olmas›d›r.
Türkiye’de Devlet ‹statistik Enstitüsü (D‹E) taraf›ndan yay›mlanan toptan eﬂya fiyat endeksi baz
al›nd›¤›nda söz konusu kümülatif oran 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle sona eren üç y›ll›k dönem için,
%181 olmuﬂtur.

24

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
2.

Mali Tablolar›n Haz›rlanma Esaslar› (devam›)
Enflasyona göre yap›lan düzeltmeler, SPK’nun Seri: XI, No:20 say›l› Tebli¤ ekinde yay›mlanan fiyat
endeksleri kullan›larak bulunan katsay›lar esas al›narak hesaplanm›ﬂt›r. 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle
ekte sunulan mali tablolar›n düzeltilmesinde kullan›lan söz konusu endeks ve katsay›lar aﬂa¤›da
belirtilmiﬂtir:

31
31
31
31

Aral›k
Aral›k
Aral›k
Aral›k

2000
2001
2002
2003

Endeks
2,626.0
4,951.7
6,478.8
7,382.1

Katsay›
2.8112
1.4908
1.1394
1.0000

Türk Liras›’n›n Amerikan Dolar› karﬂ›s›ndaki y›ll›k de¤iﬂiminin, Türkiye’deki toptan eﬂya fiyat endeksiyle
karﬂ›laﬂt›r›lmas› aﬂa¤›daki gibidir:
Y›llar
USD devalüasyon oran›
TEFE enflasyon oran›

2003
%-14.6
%13.9

2002
%13.5
%30.8

2001
%114.3
%88.6

2000
%24.4
%32.7

1999
%72.7
%62.9

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas› taraf›ndan aç›klanan dolar kuru
(piyasa kuru) 1 USD = 1,395,835 TL’d›r (31 Aral›k 2002: 1,634,591).
UMS 29 endeksleme iﬂlemlerinin ana hatlar› aﬂa¤›daki gibidir:
• Bilanço tarihi itibariyle cari sat›n alma gücü ile gösterilenler d›ﬂ›ndaki tüm kalemler ilgili genel fiyat
endeksi (TEFE) katsay›lar› kullan›larak endekslenmiﬂtir. Önceki y›llara ait tutarlar da yine ayn› ﬂekilde
endekslenmiﬂtir.
• Parasal aktif ve pasif kalemler, bilanço tarihinde cari olan sat›n alma gücü ile ifade edildiklerinden
endekslemeye tabi tutulmam›ﬂlard›r. Parasal kalemler nakit para ve nakit olarak al›nacak veya
ödenecek kalemlerdir.
• Parasal olmayan aktif ve pasifler sat›n alma veya ilk kayda al›nma tarihinden bilanço tarihine kadar
olan süre içerisinde genel fiyat endeksinde meydana gelen de¤iﬂikliklerin al›m maliyetlerine ve
birikmiﬂ amortisman tutarlar›na yans›t›lmas› suretiyle yeniden ifade edilmiﬂtir. Böylece sabit
k›ymetler, iﬂtirakler ve benzeri aktifler piyasa de¤erlerini geçmeyecek ﬂekilde al›m de¤erleri
üzerinden endekslenmiﬂtir. Amortismanlar da benzeri ﬂekilde yeniden düzeltilmiﬂlerdir.
Özkaynaklar›n içerisinde yer alan tutarlar, bu tutarlar›n ﬂirkete kat›ld›¤› veya ﬂirket içerisinde oluﬂtu¤u
dönemlerdeki genel fiyat endekslerinin uygulanmas› neticesinde yeniden düzeltilmiﬂtir.
• Gelir tablosunda yer alan tüm kalemler, gelir ve gider hesaplar›n›n mali tablolara ilk olarak
yans›t›ld›klar› dönemler üzerinden hesaplanan katsay›lar ile endekslenmiﬂlerdir.
• Net parasal pozisyon üzerinden genel enflasyon neticesinde oluﬂan kazanç veya kay›p, parasal
olmayan aktiflere, özkaynak kalemlerine ve gelir tablosu hesaplar›na yap›lan düzeltmelerin fark›d›r.
Net parasal vaziyet üzerinden hesaplanan bu kazanç veya kay›p net kara dahil edilmiﬂtir.
Konsolidasyon:
Konsolide mali tablolar Not 1’de aç›kland›¤› gibi Grup ve Grup taraf›ndan idare edilen ﬂirketlerin
finansal tablolar›n› kapsamaktad›r. Grup içi sat›ﬂ ve al›ﬂlar, Grup içi alacaklar ve borçlar ile Grup içi
iﬂtiraklerin elimine edilmesi için düzeltmeler yap›lm›ﬂt›r.
Grup’un do¤rudan veya dolayl› olarak %50’sinden fazlas›na iﬂtirak etti¤i veya oy hakk›na sahip olmas›
nedeniyle iﬂlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip oldu¤u ba¤l› ortakl›klar tam olarak konsolide
edilmektedir. Grup, ba¤l› ortakl›k konumundaki ﬂirketin finansal ve operasyonel politikalar›n› yürütme
gücüne sahip olmas› nedeniyle, ba¤l› ortakl›¤›n faaliyet sonuçlar›ndan pay al›r. Grup ve konsolide
edilen ba¤l› ortakl›klar› aras›nda gerçekleﬂen önemli iﬂlemler ve bakiyeler konsolidasyon s›ras›nda yok
edilir.
Finansal ve operasyonel politikalar›yla ilgili kararlar›nda Grup’un önemli ölçüde etki edebildi¤i tüzel
kiﬂilikler, iﬂtirak olarak adland›r›l›rlar. Grup’un %20 ila %50’sini elinde bulundurdu¤u veya oy hakk›na
sahip oldu¤u, ancak faaliyetlerini önemli ölçüde kontrol edemedi¤i iﬂtirakler, özkaynak yöntemiyle
muhasebeleﬂtirilirler. Özkaynak yönteminde iﬂtirak net varl›k tutar›yla konsolide bilançoda gösterilir ve
faaliyeti sonucunda ortaya ç›kan Grup pay› konsolide gelir tablosuna dahil edilir. ‹ﬂtiraklerin net aktif
de¤erindeki düﬂüﬂün geçici olmamas› durumunda iﬂtirak de¤eri, konsolide mali tablolarda azalt›lm›ﬂ
de¤eriyle gösterilir.
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2.

Mali Tablolar›n Haz›rlanma Esaslar› (devam›)
Konsolidasyonda Grup’un yabanc› ülkelerdeki iﬂtiraklerinin aktif ve pasifleri bilanço günündeki parite
ile Türk Liras›’na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri ise dönemde gerçekleﬂen ortalama kur ile Türk
Liras›’na çevrildikten sonra bilanço tarihi itibariyle Türk Liras›’n›n sat›n alma gücü ile ifade edilir. Oluﬂan
kur farklar› özkaynak olarak de¤erlendirilerek yabanc› ülkelerdeki faaliyetlerden kaynaklanan kur
farklar› olarak fon ayr›l›r. Oluﬂan çevrim farklar› faaliyetin sona erdi¤i döneme gelir ya da gider yaz›l›r.
Bir ﬂirketin Grup taraf›ndan sat›n al›m› gerçekleﬂti¤inde ilgili ba¤l› ortakl›¤›n aktif ve pasifleri, al›m günü
itibariyle gerçe¤e uygun de¤erleriyle ölçülür. Az›nl›klar›n pay›, aktif ve pasiflerin gerçe¤e yak›n
de¤erlerinin az›nl›k pay› oran›nda hesaplanmas›yla elde edilir. Y›l içinde al›nan veya sat›lan iﬂtiraklerin,
al›m›n gerçekleﬂti¤i tarihten baﬂlayan veya sat›ﬂ›n gerçekleﬂti¤i tarihe kadar olan faaliyet sonuçlar›
konsolide gelir tablosuna dahil edilir.
Gerekli görülen durumlarda ba¤l› ortakl›klar›n mali tablolar›n› di¤er grup içi ﬂirketlerinin uygulad›¤›
muhasebe prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yap›l›r.
Geçmiﬂ y›l düzeltmeleri:
Grup, cari dönemde Sermaye Piyasas› Kurulu’nun yeni düzenlemeleri ve Vergi Usul Kanunu’nda
meydana gelen de¤iﬂiklikler sebebiyle UFRS’ye uygun mali tablolara baz teﬂkil eden enflasyon
muhasebesi ile ilgili kay›tlar›n› tekrar gözden geçirmiﬂ ve bunun sonucunda geçmiﬂ y›l mali tablolar›nda
28 numaral› dipnotta detaylar› verilen baz› düzeltmeler yapm›ﬂt›r.
Ayr›ca, önceki y›llarda ﬁirket’in UFRS’ye uygun olarak haz›rlanm›ﬂ mali tablolar›, Uluslaras› Finans
Kurumu’ndan (“IFC”) al›nacak kredilere yönelik oldu¤undan ve tüm ﬁiﬂecam Toplulu¤u ﬂirketleri için
nihai ana ortakl›k ﬁiﬂecam Holding oldu¤undan, konsolide edilmeden haz›rlanm›ﬂt›r. Fakat Grup,
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) yeni düzenlemeleri çerçevesinde, 31 Aral›k 2003 tarihinde sona
eren hesap dönemi itibariyle UFRS’ye uygun olarak haz›rlanan konsolide mali tablolar›n› kamuya
aç›klamay› benimsemiﬂtir. Bu nedenle ekli mali tablolar bu de¤iﬂikli¤in etkisini yans›tmak üzere geriye
dönük olarak düzeltilmiﬂtir.
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Muhasebe politikas› de¤iﬂikli¤i:
Grup, daha önceki dönemlerde arsalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri ile binalar›n› mali tablolar›nda
ekspertiz de¤erleri baz al›narak göstermekteydi. Grup, son y›llarda Türkiye’de meydana gelen do¤al
afetler ve ekonomik ve politik istikrars›zl›klar sebebiyle ekspertiz de¤erlerinin y›llar itibariyle büyük
sapmalar gösterdi¤ini gözlemlemiﬂtir. Bu nedenle arsalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri ile binalar›n
ekspertiz de¤erleri yerine defterlerde yer alan iktisap bedellerinin endekslenmiﬂ de¤erlerinden ilgili
birikmiﬂ amortismanlar ve varsa de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›klar› düﬂülerek bulunan tutarlarla mali tablolara
yans›t›lmas›n›n daha do¤ru bir muhasebe politikas› oldu¤una karar verilmiﬂtir.
Ekteki konsolide mali tablolar›n haz›rlanmas›nda kullan›lan önemli muhasebe prensipleri aﬂa¤›daki
gibidir:
a. ‹liﬂkili ﬂirketler
Ekteki mali tablolarda Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.’nin hissedarlar›, konsolide olan ve olmayan Grup
ﬂirketleri, Türkiye ﬁiﬂe ve Cam Fabrikalar› A.ﬁ. Toplulu¤u ﬂirketleri, bunlar›n yöneticileri ve iliﬂkili
olduklar› bilinen di¤er gruplar, iliﬂkili ﬂirketler olarak tan›mlanm›ﬂlard›r. Ola¤an faaliyetler nedeniyle
iliﬂkili ﬂirketlerle yap›lan iﬂlemler genel olarak piyasa koﬂullar›na uygun fiyatlarla gerçekleﬂtirilmiﬂtir
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b. Yat›r›mlar
Yat›r›mlar iﬂlem tarihi esas›na göre kay›tl› de¤erleri ile muhasebeleﬂtirilmiﬂlerdir. ‹lk kay›t tarihinden
sonraki raporlama dönemlerinde, Grup’un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve gücü olan
yat›r›mlar, iskonto edilmiﬂ maliyet de¤erleri üzerinden de¤er düﬂüklü¤ü dikkate al›narak de¤erlenir.
Vade sonuna kadar tutulacak finansal varl›klar haricinde kalan yat›r›mlar ticari amaçla elde tutulan
finansal varl›klar ve sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›flan›r ve bilanço tarihindeki rayiç
de¤erleri ile de¤erlendirilirler. Ticari amaçla elde tutulan finansal varl›klardan kaynaklanan
gerçekleﬂmemiﬂ kar ve zararlar dönem kar zarar›nda muhasebeleﬂtirilir. Sat›lmaya haz›r finansal
varl›klardan kaynaklanan gerçekleﬂmemiﬂ kar ve zararlar ise, sat›ﬂa ya da sürekli de¤er düﬂüklü¤üne
karar verilene kadar, özkaynaklar alt›nda muhasebeleﬂtirilir ve sat›ﬂta ya da de¤er düﬂüklü¤ünde daha
önce özkaynaklar içinde oluﬂan kümülatif kar zarar dönem kar zarar›na intikal ettirilir. Aktif bir piyasada
oluﬂmuﬂ piyasa fiyat› olmayan ve di¤er de¤erleme yöntemleri kullan›larak piyasa de¤eri tespit
edilemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ekli konsolide mali tablolarda endekslenmiﬂ maliyet
de¤erleri ile gösterilmiﬂtir.
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c. Ticari alacaklar
Ticari alacaklar, gerçekleﬂebilir de¤erleriyle, UMS 39 uyar›nca iç verimlilik oran›n› kullanarak
indirgenmiﬂ maliyet yöntemiyle de¤erlenmiﬂ net de¤erlerinden ﬂüpheli alacaklara iliﬂkin karﬂ›l›klar›n
düﬂülmesi suretiyle gösterilmektedir. ﬁüpheli alacaklara iliﬂkin karﬂ›l›klar, Grup Yönetimi’nce tahsil
edilemeyen alacaklar›n tutar›, al›nan teminatlar, geçmiﬂ tecrübeler ›ﬂ›¤›nda ve mevcut ekonomik
koﬂullar gözönünde bulundurularak ayr›lmaktad›r. Tahsil edilemeyecek alacaklar, tahsil
edilemeyecekleri anlaﬂ›ld›¤› y›lda zarar kaydedilmektedir.
d. Stoklar›n de¤erlemesi
Stoklar a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleﬂebilir de¤erin (piyasa
de¤erinden sat›ﬂ giderlerinin düﬂülmesi yoluyla hesaplanan de¤er) düﬂük olan› ile de¤erlenmektedir.
Maliyet, hammadde, iﬂçilik ve ilgili üretim safhas›na uygun genel üretim giderlerini kapsamaktad›r.
e. Sabit k›ymetler
Tarihi maliyet de¤erleriyle gösterilen sabit k›ymetler al›m tarihinden itibaren endekslenmiﬂtir (yeniden
de¤erleme hariç). Amortisman, s›n›rs›z kullan›m ömrü olan arsalar hariç sabit k›ymetlerin endekslenmiﬂ
de¤erleri üzerinden ve normal amortisman metoduna göre hesaplanm›ﬂt›r ve sabit k›ymetler aﬂa¤›daki
sürelerde itfa edilmektedirler:
Ekonomik ömür (Y›l)
Binalar
50
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
50
Makina ve cihazlar
15
Taﬂ›tlar
5
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
10
Haklar
10
Özel maliyetler
5
Sabit k›ymet sat›ﬂlar›ndan elde edilen kar ve zararlar, mali tablolarda endekslenerek ilgili gelir ve gider
hesaplar›na dahil edilmiﬂtir.
Sabit k›ymetlerin tamir, bak›m ve onar›m› için harcanan tutarlar gider kaydedilmektedir. Sözü geçen
varl›klar›n büyütülmesi veya geliﬂtirilmesiyle ilgili olarak oluﬂan bütün giderler ve tamirat›n finansman›
için al›nan kredilerin dönem faiz giderleri aktifleﬂtirilir ve yukar›da aç›klanm›ﬂ olan amortisman
esaslar›na ba¤l› kal›narak amortismana tabi tutulurlar.
f. Varl›klar›n de¤er kayb›
Ertelenmiﬂ vergi aktifi ve menkul de¤erler d›ﬂ›ndaki tüm uzun vadeli varl›klar, UMS 36’ya göre
(“Varl›klar›n De¤er Kayb›”) incelenmektedir. UMS 36 uyar›nca, bir varl›¤›n kay›tl› de¤eri, tahmini ikame
de¤erinden büyük ise de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ay›rmak gerekmektedir. ‹kame de¤eri, varl›¤›n net sat›ﬂ
de¤eri ile kullan›m de¤erinden yüksek olan› olarak kabul edilir. Kullan›m de¤eri, varl›¤›n sürekli
kullan›m› sonucu gelecekte elde edilecek tahmini nakit giriﬂlerinin ve kullan›m ömrü sonundaki sat›ﬂ
de¤erinin toplam›n›n bugünkü de¤eridir.
g. Borçlanma giderleri
Kullan›ma ve sat›ﬂa haz›r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl›klar söz konusu oldu¤unda,
sat›n al›nmas›, yap›m› veya üretimi ile do¤rudan iliﬂki kurulabilen faiz giderleri, ilgili varl›k kullan›ma veya
sat›ﬂa haz›r hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmektedir.
Di¤er tüm finansman giderleri, oluﬂtuklar› dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
h. Vergi ve ertelenmiﬂ vergiler
Türk Vergi Kanunu ana ﬂirket ve ba¤l› ortakl›klar›n›n konsolide bir vergi iadesi doldurmas›na izin
vermemektedir. Dolay›s›yla, ekteki mali tablolarda yans›t›lan vergi karﬂ›l›klar› konsolide edilen ﬂirketleri
ayr› tüzel kiﬂilik baz›nda dikkate alarak hesaplanm›ﬂt›r.
Mali tablolarda yer alan vergiler cari y›l vergisi ile ertelenmiﬂ vergilerdeki de¤iﬂimi içermektedir. Grup,
UMS 12’ye (“Vergilendirme” – yeniden düzenlenmiﬂ) uygun olacak ﬂekilde, dönem sonuçlar› üzerinden
cari ve ertelenmiﬂ vergileri hesaplamaktad›r.
Haz›rlanan mali tablolarda, Grup’un y›l sonu itibariyle dönem sonuçlar›na dayan›larak tahmin edilen
Kurumlar Vergisi yükümlülü¤ü için karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r. Kurumlar Vergisi yükümlülü¤ü dönem
sonucunun kanunen kabul edilmeyen giderler ve indirimler dikkate al›narak düzeltilmesinden sonra
bulunan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.
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Ertelenmiﬂ vergi aktifi ve pasifi, baz› gelir ve gider kalemlerinin muhasebe ve vergisel aç›lardan farkl›
de¤erlendirilmeleri sonucunda ortaya ç›kan zamanlama farkl›l›klar›n› baz alarak, yükümlülük metoduna
göre hesaplanmaktad›r. Ertelenmiﬂ vergi pasifi, oluﬂan vergilendirilebilir tüm zamanlama farkl›l›klar› için
hesaplanmakta olup, ertelenmiﬂ vergi aktifi ise sadece ortaya ç›kacak bu aktifin itfa edilebilece¤i,
vergilendirilebilir bir kar›n gelecekte oluﬂmas› beklendi¤inde kay›tlara al›nmaktad›r.
Ertelenmiﬂ vergi, varl›klar›n oluﬂtu¤u veya yükümlüklüklerin yerine getirildi¤i dönemde geçerli olan
vergi oranlar› üzerinden hesaplan›r ve gelir tablosuna gider veya gelir olarak kaydedilir.
Ödenecek Kurumlar Vergisi tutarlar›, peﬂin ödenen Kurumlar Vergisi tutarlar›yla, iliﬂkili oldu¤undan
ﬂirket baz›nda netleﬂtirilmektedir. Ertelenmiﬂ vergi aktif ve pasifi de ayn› ﬂekilde netleﬂtirilmektedir.
i. K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iﬂ sözleﬂmelerine göre k›dem tazminat›, emeklilik veya iﬂten
ç›kar›lma durumunda ödenmektedir. K›dem tazminat› karﬂ›l›¤› bilanço tarihi itibar›yla buna hak kazanan
bütün çal›ﬂanlar›n iﬂine son verilmesi varsay›m› ile ödenmesi gerekecek olan yükümlülü¤ün toplam
tutar›d›r.
j. Yabanc› para iﬂlemleri
Grup’un yasal kay›tlar›nda, yabanc› para cinsinden (TL d›ﬂ›ndaki para birimleri) muhasebeleﬂtirilen
iﬂlemler, iﬂlem tarihindeki kurlar kullan›larak Türk Liras›’na çevrilmektedir. Bilançoda yer alan dövize
ba¤l› varl›k ve borçlar bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak Türk Liras›’na çevrilmiﬂlerdir. Bu
çevrimden ve dövizli iﬂlemlerin tahsil/tediyelerinden kaynaklanan kambiyo karlar›/zararlar› gelir
tablosunda yer almaktad›r.
k. Gelir tahakkuku
Gelirler oluﬂtu¤unda tahakkuk esas›na göre muhasebeleﬂtirilmektedir. Net sat›ﬂlar, iskontolar ve
iadeler düﬂüldükten sonra dönem içinde sat›lan mamullerin, 31 Aral›k 2003 tarihindeki paran›n sat›n
al›m gücüyle ifade edilmiﬂ fatura tutarlar›n› içermektedir.
l. Kasa ve banka
Kasa ve bankalar, kasadaki nakit ve bankalardaki vadeli ve vadesiz hesaplardan oluﬂmaktad›r. Vadeli
banka mevduatlar› üzerindeki faiz gelir tahakkuku bilanço tarihi itibariyle iç verimlilik oran›n› kullanarak
indirgenmiﬂ maliyet yöntemiyle hesaplanm›ﬂt›r. Bilanço tarihi itibariyle tahakkuk etmiﬂ ancak henüz
tahsil edilmemiﬂ faiz tutarlar› kasa ve banka hesab›na dahil edilmiﬂtir.
m. Finansal kiralama – Kirac› konumunda Grup
Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, al›m tarihindeki gerçe¤e uygun de¤erleriyle Grup’a ait bir
varl›k olarak görülür. Kiralayana karﬂ› yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü olarak
gösterilir. Toplam finansal kiralama taahhütü ile varl›¤›n gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark›n
oluﬂturdu¤u finansal giderler, her muhasebe dönemine düﬂen yükümlülü¤ün sabit faiz oran› ile
da¤›t›lmas› suretiyle kiralama süresi boyunca oluﬂtu¤u döneme ait gelir tablosuna kaydedilir.
n. Finansal enstrümanlar
Gerçe¤e uygun de¤er, istekli al›c› ve sat›c›lar›n biraraya geldi¤i piyasalarda bir aktifin baﬂka bir varl›kla
de¤iﬂtirilebilece¤i veya bir taahhütün yerine getirilebilece¤i de¤erdir. Bir finansal enstrüman›n piyasa
de¤eri, aktif bir pazar›n mevcudiyeti durumunda, sat›ﬂtan elde edilebilecek tutara veya sat›n almadan
do¤abilecek borca eﬂittir.
Finansal enstrümanlar›n gerçe¤e uygun tahmini de¤eri Grup taraf›ndan piyasalara iliﬂkin bilgiler ve
gerekli de¤erleme yöntemleri kullan›larak belirlenmiﬂtir. Ancak, gerçe¤e uygun de¤erin belirlenmesinde
kullan›lan piyasa verilerinin yorumlanmas›na gerek duyulmaktad›r. Bu nedenle, bu raporda sunulan
tahminler Grup’un varl›klar›n› elden ç›karmas› durumunda cari piyasa koﬂullar›nda elde edebilece¤i
de¤erler olmayabilir.
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Banka mevduatlar›, alacaklar, teminat mektuplar› ve akreditifler gibi ﬂarta ba¤l› taahhütler karﬂ› taraf›n
anlaﬂman›n ﬂartlar›n› yerine getirememesi durumunda, Grup finansal durumunu olumsuz yönde
etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlard›r.
Baz› menkul de¤erler›n maliyet de¤erine eﬂit olan kay›tl› de¤erlerinin, k›sa vadeli nitelikleri nedeniyle
gerçe¤e uygun de¤erlerine eﬂit oldu¤u varsay›lmaktad›r.
Aﬂa¤›da her mali enstrüman›n gerçe¤e uygun tahmini de¤erlerini belirlemede kullan›lan yöntemler ve
varsay›mlar belirtilmiﬂtir.
Kasa ve bankalar: Yabanc› para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri y›l sonu kurundan
de¤erlenmiﬂlerdir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduat›n mevcut de¤eri, bu varl›klar›n gerçe¤e
uygun tahmini de¤erleridir.
Menkul de¤erler: Borsalarda iﬂlem gören menkul de¤erler için gerçe¤e uygun de¤erler borsa rayiçleri
veya piyasa de¤erleri kullan›larak bulunur. Piyasa de¤eri bilinmeyenler için defter de¤eri gerçe¤e
uygun tahmini de¤erleridir.
Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili ﬂüpheli alacaklar karﬂ›l›¤› sonras› ticari alacaklar ile ticari
borçlar›n bilançodaki mevcut de¤erleri, belirli kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar
bugünkü de¤erlerine indirgenmiﬂ olanlar d›ﬂ›nda, gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.
‹liﬂkili ﬂirketlerden alacaklar / borçlar: ‹liﬂkili ﬂirketlerden alacaklar / borçlar›n bilanço de¤erleri, belirli
kredi süreleri çerçevesinde tutulan alacak ve borçlar bugünkü de¤erlerine indirgenmiﬂ olanlar d›ﬂ›nda,
gerçe¤e uygun tahmini de¤erleridir.
Kullan›lan krediler: Kullan›lan krediler, kullan›ld›klar› tarihte sabitlenen faiz oranlar›na tabidir. Ancak
LIBOR art› sabit bir oranla al›nan krediler daha sonra LIBOR’daki geçerli olan faiz oranlar›ndaki
dalgalanmalara göre de¤iﬂen faiz oranlar›na tabidir. Banka kredileri elde edilen nakit tutar›ndan
muhasebeleﬂtirilirler. Finansman giderleri tahakkuk esas›na göre muhasebeleﬂtirilir ve oluﬂtuklar›
dönemde ödenmeyen k›s›m bilançodaki kredi tutar›na eklenir.
Grup, ola¤an faaliyetleri s›ras›nda akreditifler vb. gibi bilanço d›ﬂ› riski bulunan finansal enstrümanlar
kullanmaktad›r. Grup’un bu tür enstrümanlardan kaynaklanabilecek zararlar› söz konusu
enstrümanlar›n sözleﬂme tutarlar›na eﬂde¤erdir.
Tahsilat riski
Grup’un tahsilat riski esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤abilmektedir. Grup’un önemli tutarlarda az
say›da müﬂteri yerine, çok say›da müﬂteriden alacakl› olmas› ve alacaklar›n›n önemli bir bölümüne
iliﬂkin olarak al›nan teminatlar bulunmas› nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktad›r.
Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiﬂ tecrübeler ve cari ekonomik durum gözönüne al›narak
de¤erlendirilmekte ve uygun oranda ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›ld›ktan sonra bilançoda net olarak
gösterilmektedir. Likit fonlara iliﬂkin risk, söz konusu fonlar›n k›sa vadeli hazine bonosu ve devlet
tahvillerine yat›r›lmas› nedeniyle s›n›rl›d›r.
Fiyat riski
Grup, faaliyet konusu nedeniyle yabanc› para birimlerinin Türk Liras› karﬂ›s›ndaki de¤erlerinin
de¤iﬂimlerine ba¤l› olarak kur dalgalanmalar›na maruz kalmaktad›r. Grup’un ihracatlar› ve ithalatlar›
yabanc› para cinsinden yap›lmaktad›r. Kullan›lan kredilere iliﬂkin faiz oranlar›n›n bir bölümü piyasada
oluﬂan faiz oranlar›na paralel olarak de¤iﬂmektedir. Bu nedenle, Grup, iç ve d›ﬂ piyasalarda faiz
dalgalanmalar›na da maruz kalmaktad›r.
Likidite riski
Grup genellikle k›sa vadeli finansal enstrümanlar›n› nakite çevirerek; örne¤in faaliyetleri sonucu oluﬂan
alacaklar›n› tahsil ederek, menkul k›ymetlerini elden ç›kararak, kendisine fon yaratmaktad›r. Bu
enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçe¤e uygun de¤erleri ile kay›tlarda yer almaktad›r.
Grup gereken durumlarda, nakit ihtiyac›n› yurtiçi ve yurtd›ﬂ› banka ve finansal kurumlardan kredi almak
suretiyle sa¤lamaktad›r.
o. Netleﬂtirme
Menkul de¤erler ve yükümlülükler, yasal olarak netleﬂtirme hakk› var oldu¤u takdirde ve net olarak
ödenmesi ve/veya tahsili düﬂünüldü¤ünde veya varl›¤›n elde edilmesi ile yükümlülü¤ün yerine
getirilmesi ayn› zamanda gerçekleﬂtirilecek oldu¤unda bilançoda net de¤erleri ile gösterilirler.
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3.

Uygulanan Muhasebe Prensiplerinin Özeti (devam›)
p. Muhasebe tahminleri
Mali tablolar›n UFRS’ye göre haz›rlanmas› s›ras›nda Yönetim’in, bilanço tarihi itibariyle mali tablolarda
yer alan varl›klar ve yükümlülüklerin bilanço de¤erlerini, bilanço d›ﬂ› yükümlülüklere iliﬂkin aç›klamalar›,
dönem içerisinde oluﬂan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlarda
bulunmas› gerekmektedir. Gerçek sonuçlar bu tahminlerden farkl›l›k gösterebilmektedir.
r. S›n›flamalar
Geçmiﬂ y›l konsolide mali tablolar›nda cari dönemle tutarl› olarak sunulabilmesi amac›yla baz›
s›n›flamalar yap›lm›ﬂt›r. Bu s›n›flamalar›n faaliyet sonuçlar›na bir etkisi yoktur.
s. Kar paylar›
Kar pay› alacaklar›, temettü da¤›t›m›n›n yap›laca¤› dönemde gelir kaydedilir, kar pay› ödemeleri ise ilan
edildikleri dönemde kardan da¤›t›m olarak gösterilir.
ﬁirket 31.12.2003 tarihli y›ll›k mali tablolardan baﬂlamak üzere 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu
çerçevesinde Sermaye Piyasas› Kurulunca ç›kar›lan Seri: XI, No.25 say›l› tebli¤inde at›fta bulunulan
Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na (UFRS) göre konsolide mali tablo düzenlenmesine
karar vermiﬂtir.
Bu ba¤lamda SPK’n›n kar da¤›t›m›na iliﬂkin 11 Mart 2004 tarih ve OFD/439-4290 say›l› duyurusu
çerçevesinde da¤›t›labilir kar›n hesaplanmas›nda, konsolide mali tablolardaki kar içinde görünen ve
ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerden ana ortakl›¤›n konsolide mali tablolar›na intikal eden karlardan, rapor
tarihi itibariyle genel kurullarda kar da¤›t›m›na karar verilen veya genel kurullar›n› yapmamakla birlikte
kar da¤›t›m›n› genel kurullar›n›n onay›na sunmak üzere karar alan ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerden gelen
karlardan ana ortakl›k pay›na isabet eden k›s›mlar› ile Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri:XI, No.25 say›l›
tebli¤inin on beﬂinci k›sm›nda bulunan 399’ncu maddesi uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali
tablo denkleﬂtirme iﬂleminde ortaya ç›kan ve ana ortakl›k geçmiﬂ y›llar zarar›nda izlenen tutar
da¤›t›labilecek kar rakam›n›n belirlenmesinde dikkate al›nacakt›r.
t. Hisse baﬂ›na kar
2003 ve 2002 y›llar›na iliﬂkin olarak birim hisse baﬂ›na kar hesaplamalar›, 2003 ve 2002 y›llar› için
ç›kar›lan bedelsiz hisselerin etkisi gözönüne al›narak, UMS 33’e uygun olarak yap›lm›ﬂt›r. 2003 ve 2002
y›llar› için ayr›ca di¤er mali enstrümanlara iliﬂkin hisse baﬂ›na kar hesaplanmas›n› gerektirecek, baﬂka
bir mali enstrüman bulunmamaktad›r.
2003 ve 2002 y›llar› için ﬁirket hisselerinin a¤›rl›kl› ortalamas› ve birim hisse baﬂ›na kar hesaplamalar›
aﬂa¤›daki gibidir (nakit art›ﬂlar›n bedelsiz hisse içermedi¤i varsay›lm›ﬂt›r):
2003
2002
Tedavüldeki hisse senedi adedi
140,140,000,000
97,579,730,000
1 Ocak itibariyle (toplam)
Ç›kar›lan bedelsiz hisseler
- Yeniden de¤erleme fonundan transferler
87,460,000,000
42,583,319,010
- Ç›kar›lan nakit karﬂ›l›¤› hisse senetleri
6,950,990
Tedavüldeki hisse senedi adedi
31 Aral›k itibariyle (toplam)

227,600,000,000

140,140,000,000

Tedavüldeki hisse senedinin a¤›rl›kl› ortalama adedi

227,600,000,000

227,597,519,219

87,273,614
383,45

86,654,120
380,73

Net Kar (Milyon TL)
Hisse Baﬂ›na Kar (TL)
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4.

Nakit ve Nakit Benzeri De¤erler (milyon TL)
Vadeli mevduatlar
Vadesiz mevduatlar
Kasa
Di¤er haz›r de¤erler

5.

31 Aral›k 2002
11,155,284
20,945,598
4,092
22
32,104,996

Vadeli Mevduatlar
Para cinsi
EURO
EURO
TRL
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
EURO
USD
BGN
Tahakkuk Eden Faiz

Faiz oran› (%)
3
3
25
3
3
3
2.75
3
3
2.75
3.75

Vade Baﬂlang›c›
23/12/2003
23/12/2003
31/12/2003
13/10/2003
11/12/2003
01/12/2003
01/12/2003
01/12/2003
01/12/2003
19/12/2003
12/12/2003

Vade Bitimi
06/02/2004
06/02/2004
01/01/2004
05/01/2004
02/02/2004
08/01/2004
08/01/2004
08/01/2004
08/01/2004
06/02/2004
12/01/2004

31 Aral›k 2003
15,802,610
10,535,073
8,913,947
8,774,338
8,899,867
2,637,235
2,638,088
1,758,899
2,638,089
1,062,953
402,264
93,915
64,157,278

Para cinsi
TRL
TRL

Faiz oran› (%)
30.7
30.7

Vade Baﬂlang›c›
31/12/2002
31/12/2002

Vade Bitimi
2/1/2003
2/1/2003

31 Aral›k 2002
10,573,540
581,744
11,155,284

31 Aral›k 2003
185,512
185,512

31 Aral›k 2002
128,679
128,679

55,014,264
11,977,369
(2,003,388)
263
64,988,508

25,256,399
2,459,866
(1,212,776)
300
26,503,789

7,943,144
3,073,105
957,620
3,500
11,977,369

1,154,552
1,239,476
65,838
2,459,866

Al›m-Sat›m Amaçl› Finansal Varl›klar (milyon TL)
Ticari amaçla elde tutulan menkul de¤erler:
- Yat›r›m fonlar›

6.

31 Aral›k 2003
64,157,278
2,747,105
993
166
66,905,542

Ticari Alacaklar (net) (milyon TL)
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Ticari alacak ve alacak senetleri reeskontu
Verilen depozito ve teminatlar
Sat›ﬂlara iliﬂkin tahsilat süresi ortalama 45 gündür (2002: 45 gün).
Alacak senetlerinin vadeleri
30 gün içinde tahsil edilecek
31-60 gün aras›nda tahsil edilecek
61-90 gün aras›nda tahsil edilecek
91-120 gün aras›nda tahsil edilecek
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7.

‹liﬂkili ﬁirketlerle Olan Bakiye ve ‹ﬂlemler (milyon TL)

‹liﬂkili ﬂirketlerden ticari alacaklar:
Cam Pazarlama (*)
Camtaﬂ Düzcam (*)
Çay›rova Cam
‹liﬂkili ﬂirketlerden di¤er alacaklar:
Camiﬂ Limited
ﬁiﬂecam
Anadolu Cam
Cam Pazarlama (*)
Camiﬂ Sigorta
Çay›rova Cam
Ferro Döküm
Paﬂabahçe Cam
Camtaﬂ Düzcam (*)
Soda Sanayii
Camiﬂ Madencilik
Paﬂabahçe Ma¤azalar›
Reeskont (-)
‹liﬂkili ﬂirketlerden toplam alacaklar
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31 Aral›k 2003

31 Aral›k 2002

25,472,922
-

30,323,405
16,225,443
689,236

22,991,529
8,711,654
8,407,897
481,481
49,178
25,464
3,196
2,200
(236,928)
65,908,593

31,632,083
14,086,572
1,342,762
2,726,290
10,520
4,455
1,770,856
14,341,489
384,640
1,217
(2,013,028)
111,525,940
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7.

‹liﬂkili ﬁirketlerle Olan Bakiye ve ‹ﬂlemler (milyon TL) (devam›)

‹liﬂkili ﬂirketlere ticari borçlar:
Camiﬂ Limited
Çay›rova Cam
Soda Sanayii
ﬁiﬂecam
Paﬂabahçe Cam
Camiﬂ Sigorta
Camiﬂ Lojistik
‹liﬂkili ﬂirketlere di¤er borçlar:
Cam Pazarlama
Soda Sanayii
Çay›rova Cam
Camiﬂ Elektrik
Camiﬂ Madencilik
Camiﬂ Lojistik
ﬁiﬂecam
Paﬂabahçe Cam
Cam Elyaf
Camiﬂ Sigorta
Paﬂabahçe Ma¤azalar›
Camiﬂ Ambalaj
Paﬂabahçe Eskiﬂehir Cam
Anadolu Cam
Denizli Cam
Camiﬂ Limited
Camiﬂ Makina ve Kal›p
Reeskont (-)
Di¤er gerçek kiﬂiler
‹liﬂkili ﬁirketlere Toplam Borçlar

31 Aral›k 2003

31 Aral›k 2002

11,740,800
2,225,619
494,406
460,517
272,592
140,245
-

36,551,185
1,728,719
1,809,320
769,195
157,666
123,386
2,952,520

13,957,119
7,995,676
2,950,361
2,573,078
2,021,531
1,396,234
852,672
329,337
70,462
54,154
25,471
5,839
3,077
1,035
590
(212,822)
137,155
47,495,148

16,082,885
3,060,456
135,133
30,785
1,118
544
1,525
(1,503,258)
103,820
62,004,999
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7.

‹liﬂkili ﬁirketlerle Olan Bakiye ve ‹ﬂlemler (milyon TL) (devam›)

‹liﬂkili ﬂirketlere sat›ﬂlar
Cam Pazarlama (*)
Anadolu Cam
Çay›rova Cam
Camtaﬂ Düzcam (*)
‹liﬂkili ﬂirketlerden al›mlar
Soda Sanayii
Cam Pazarlama
Camiﬂ Madencilik
Camiﬂ Elektrik
Çay›rova Cam
Cam Elyaf
Anadolu Cam
Paﬂabahçe Cam
Camiﬂ Ambalaj
‹liﬂkili ﬂirketlerden do¤an faiz gelir ve (gideri)
ﬁiﬂecam
Camiﬂ Elektrik
Cam Pazarlama (*)
Soda Sanayi
Camiﬂ Madencilik
Anadolu Cam
Çay›rova Cam
Paﬂabahçe Cam
Camiﬂ Lojistik
Cam Ambalaj (**)
Paﬂabahçe Eskiﬂehir
Cam Elyaf
Paﬂabahçe Ma¤azalar›
Ferro Döküm
Denizli Cam
Camiﬂ Makina ve Kal›p
Camtaﬂ Düzcam (*)
‹stanbul Porselen
Camiﬂ Ambalaj
Camiﬂ Ltd.
Camsar (*)

31 Aral›k 2003

31 Aral›k 2002

124,274,527
123,518
124,398,045

170,549,636
234,482
7,631,850
247,891,488
426,307,456

32,515,259
26,775,643
24,373,219
16,777,134
1,609,840
26,001
16,845
7,106
102,101,047

33,902,324
27,054,165
21,983,828
15,647,977
1,419
3,732
1,478
98,594,923

3,230,657
(1,310,309)
1,274,222
(550,896)
(321,236)
(173,745)
(156,462)
(60,036)
(59,334)
(11,690)
(8,416)
(1,912)
(1,714)
1,114
329
(32)
1,850,540

1,080,936
(570,071)
19,058,003
(3,096,659)
(138,979)
(552,448)
1,274,055
119,719
(321,704)
219
327
(161,756)
11,602
60
2,213
(35,730)
(2,777,730)
133
750
486,251
(381)
14,378,810

(*) Camsar ve Camtaﬂ Düzcam 2003 y›l›nda Cam Pazarlama bünyesinde birleﬂmiﬂtir.
(**) 2003 y›l›nda faaliyetlerine son vermiﬂtir.
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7.

8.

‹liﬂkili ﬁirketlerle Olan Bakiye ve ‹ﬂlemler (milyon TL) (devam›)
31 Aral›k 2003
597,194
168,284
11,609
7,623
771
785,481

31 Aral›k 2002
533,604
208,286
31,978
16,725
165,653
1,172
38,193
995,611

Hizmet Gelirleri

Paﬂabahçe Cam
Camiﬂ Madencilik
Camiﬂ Lojistik
ﬁiﬂecam
Cam Pazarlama
Camtaﬂ Düzcam
Çay›rova Cam
Camiﬂ Elektrik

Kira Gelirleri

Paﬂabahçe Cam
Camiﬂ Madencilik
Camtaﬂ Düzcam
Çay›rova Cam
Paﬂabahçe Ma¤azalar›

228,614
149,954
378,568

417,917
182,913
23,710
10,316
1,125
635,981

Kira Giderleri

Çay›rova Cam
Cam Pazarlama

428,757
5,031
433,788

-

Ödenen hizmet pay›

ﬁiﬂecam
Camtaﬂ Düzcam

7,140,104
7,140,104

5,538,886
2,824,652
8,363,538

Ödenen komisyonlar

Camiﬂ Lojistik
Cam Pazarlama
ﬁiﬂecam
Camtaﬂ Düzcam

347,007
352,251
214,570
913,828

199,298
552,755
5,191,102
6,774,556

31 Aral›k 2003
32,468,205
14,398,306
9,770,266
367,440
232,352
4,034
57,240,603

31 Aral›k 2002
29,936,833
13,353,501
12,128,077
1,165,563
1,512,133
10,907
(1,379,755)
56,727,259

Stoklar (net) (milyon TL)
Mamüller
‹lk madde ve malzeme
Yar› mamüller
Verilen sipariﬂ avanslar›
Di¤er stoklar
Ticari mallar
Stok de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤›
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9.

Di¤er Alacaklar ve Dönen Varl›klar (net) (milyon TL)

Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlardan kaynaklanan terkin edilecek KDV
ﬁüpheli alacaklar
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›
Peﬂin ödenen giderler
Personelden alacaklar
Di¤er alacaklar
Devreden KDV
Verilen iﬂ avanslar›
Personele verilen avanslar
Di¤er çeﬂitli alacaklar

10.

31 Aral›k 2003
265,773
238,831
(238,831)
98,768
90,519
68,882
13,031
74,355
611,328

31 Aral›k 2002
1,828,886
272,130
(272,130)
35,984
65,477
2,105,363
1,618,042
1,290
8,611
133,019
5,796,672

Mali Duran Varl›klar (net)
‹ﬂtirakler
Çay›rova Cam San. A.ﬁ. (*)
Camiﬂ Elektrik A.ﬁ. (*)

Pay
%
28.13
34.43

31 Aral›k 2003
milyon TL
26,782,095
24,427,007

Pay
%
28.13
34.43

31 Aral›k 2002
milyon TL
25,889,342
21,828,341

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Cam Elyaf San. A.ﬁ. (*)
Paﬂabahçe Cam San. Ve Tic. A.ﬁ.
Soda San. A.ﬁ. (**)
Camiﬂ Madencilik A.ﬁ.
T.ﬁiﬂe ve Cam Fabrikalar› A.ﬁ. (**)
Cam Pazarlama A.ﬁ.
‹stanbul Porselen San. A.ﬁ.
Camtaﬂ Düzcam Paz. A.ﬁ.
Camsar San. Ara Mallar› Paz. A.ﬁ.

20.93
7.11
19.45
6.78
0.08
2.81
0.03
-

29,935,735
27,602,546
21,008,637
20,631,080
603,932
549,112
61,052
151,601,196
(11,082,352)
140,518,844

20.93
7.11
0.05
6.78
0.08
6.63
0.03
0.39
0.50

27,624,527
27,602,546
49,215
20,631,080
600,245
533,442
61,052
6,695
8,852
124,835,337
(9,701,494)
115,133,843

De¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤› (***)
Net

(*)

Ekli konsolide mali tablolarda Çay›rova Cam ve Camiﬂ Elektrik özkaynak metoduyla muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
Cam Elyaf San. A.ﬁ. ﬁiﬂecam’›n kontrolü alt›ndad›r. Grup’un iﬂtirak üzerinde önemli etkinli¤i ve/veya oy
kullanma hakk› ve de kontrol gücü bulunmad›¤›ndan bu iﬂtirak ekli mali tablolarda konsolide edilmemiﬂ,
enflasyona göre düzeltilmiﬂ de¤erleri ile gösterilmiﬂtir.
(**) Bu ﬂirketlere ait hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB) iﬂlem görmektedir.
(***) De¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤›, Camiﬂ Madencilik A.ﬁ. ve ‹stanbul Porselen San. A.ﬁ.’nin endekslenmiﬂ maliyet
tutarlar›n›n bu iﬂtiraklerin UFRS’ye göre haz›rlanm›ﬂ mali tablolar›yla karﬂ›laﬂt›r›lmas› sonucu hesaplan›p
muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.
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Yeralt› ve

Di¤er Maddi

Arazi ve

Yerüstü

Duran

Özel

Arsalar

Düzenleri

Binalar

Tesis, Makina
ve Cihazlar

Taﬂ›tlar

Demirbaﬂlar

Varl›klar

Maliyetler

Toplam

Daha önceden raporlanan

57,245,731

48,196,279

258,237,585

745,958,441

2,903,713

61,206,504

3,792,793

2,420,806

1,179,961,852

Yeniden düzenleme etkisi

(48,870,450)

(23,826,282)

(62,351,099)

(33,549,254)

(535,105)

(8,400,142)

108,866

(6,027)

(177,429,493)

8,375,281

24,369,997

195,886,486

712,409,187

2,368,608

52,806,362

3,901,659

2,414,779

1,002,532,359

Al›mlar

-

4,255

1,010,278

13,469,160

607,561

1,389,383

729,007

764,355

17,973,999

Ç›k›ﬂlar

-

-

(142,505)

(50,845)

(715,305)

-

-

(908,655)

Yap›lmakta olan yat›r›mlardan transferler

-

293,070

4,736,778

11,723,626

35,476

477,178

-

-

17,266,128

8,375,281

24,667,322

201,633,542

737,459,468

2,960,800

53,957,618

4,630,666

3,179,134

1,036,863,831

Daha önceden raporlanan

-

(4,531,528)

(27,832,821)

(368,251,501)

(2,368,535)

(52,267,384)

(2,035,476)

(1,959,136)

(459,246,381)

Yeniden düzenleme etkisi

-

297,085

(5,002,483)

33,915,366

8,249,878

(74,897)

(415,067)

37,492,590

Maliyet de¤eri

1 Ocak 2003 aç›l›ﬂ bakiyesi (yeniden
düzenlenmiﬂ)

31 Aral›k 2003 kapan›ﬂ bakiyesi
Birikmiﬂ amortismanlar

522,708

1 Ocak 2003 aç›l›ﬂ bakiyesi
-

(4,234,443)

(32,835,304)

(334,336,135)

(1,845,827)

(44,017,506)

(2,110,373)

(2,374,203)

(421,753,791)

Dönem gideri

(yeniden düzenlenmiﬂ)

-

(490,332)

(3,938,146)

(39,440,242)

(178,616)

(1,798,071)

(405,273)

(79,429)

(46,330,109)

Ç›k›ﬂlar

-

-

-

54,571

50,845

715,305

-

-

820,721

31 Aral›k 2003 kapan›ﬂ bakiyesi

-

(4,724,775)

(36,773,450)

(373,721,806)

(1,973,598)

(45,100,272)

(2,515,646)

(2,453,632)

(467,263,179)

31 Aral›k 2003 itibariyle net defter de¤eri 8,375,281

19,942,547

164,860,092

363,737,662

987,202

8,857,346

2,115,020

725,502

574,109,438

Yap›lmakta olan yat›r›m ve verilen avanslar

4,508,786

Yap›lmakta olan yat›r›mlar ve verilen
avanslar - 31 Aral›k 2002
31 Aral›k 2002 itibariyle net defter de¤eri

666,622
8,375,281

20,135,554

163,051,182

378,073,052

522,781

8,788,856

1,791,286

40,576

581,445,190
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11. Maddi Duran Varl›klar (net) (milyon TL)
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12.

Maddi Olmayan Duran Varl›klar (net) (milyon TL)
Di¤er maddi
olmayan duran
Haklar

varl›klar

Toplam

Daha önceden raporlanan

2,365,339

1,371

2,366,710

Yeniden düzenleme etkisi

(38,446)

(31)

(38,477)

2,326,893

1,340

2,328,233

Al›mlar

224,497

7

224,504

Ç›k›ﬂlar

-

-

-

2,551,390

1,347

2,552,737

Daha önceden raporlanan

(1,731,207)

(1,164)

(1,732,371)

Yeniden düzenleme etkisi

16,867

26

16,893

(1,714,340)

(1,138)

(1,715,478)

(109,804)

(133)

(109,937)

-

-

-

(1,824,144)

(1,271)

(1,825,415)

31 Aral›k 2003 itibariyle net defter de¤eri

727,246

76

727,322

31 Aral›k 2002 itibariyle net defter de¤eri

612,553

202

612,755

31 Aral›k 2003

31 Aral›k 2002

K›sa vadeli banka kredileri

18,083,380

29,632,604

Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli anapara taksitleri ve faizleri

12,139,463

16,775,521

11

13

Toplam k›sa vadeli mali borçlar

30,222,854

46,408,138

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli k›sm›

62,175,416

24,099,947

Toplam mali borçlar

92,398,270

70,508,085

31 Aral›k 2003

31 Aral›k 2002

1 y›l içinde ödenecekler

30,222,854

46,408,138

1 - 2 y›l aras›nda ödenecekler

16,925,705

8,588,890

2 - 3 y›l aras›nda ödenecekler

14,555,544

-

3 - 4 y›l aras›nda ödenecekler

12,230,482

-

4 y›l ve sonras› ödencekler

18,463,685

15,511,057

Toplam mali borçlar

92,398,270

70,508,085

Maliyet de¤eri

1 Ocak 2003 aç›l›ﬂ bakiyesi (yeniden düzenlenmiﬂ)

31 Aral›k 2003 kapan›ﬂ bakiyesi
Birikmiﬂ amortismanlar

1 Ocak 2003 aç›l›ﬂ bakiyesi (yeniden düzenlenmiﬂ)

Dönem gideri
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2003 kapan›ﬂ bakiyesi

13.

Mali Borçlar (milyon TL)

Di¤er k›sa vadeli borçlar

Finansal borçlar›n geri ödeme vadeleri aﬂa¤›daki gibidir:
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31 Aral›k 2003
Para Cinsi

Faiz Oran› %

31 Aral›k 2002

Döviz Miktar›

milyon TL

4,000,000
2,500,000
-

5,583,340
4,362,680
4,900,000
1,000,000
1,000,000
550,614
686,746
18,083,380

6,437,262
4,650,125
1,052,076
12,139,463

Faiz Oran› %

Döviz Miktar›

milyon TL

45
44
50
39
3.02-3.07

13,000,000

284,856
2,278,848
1,424,280
854,568
24,211,065
578,987
29,632,604

9.75
8.06
15

6,752,941
1,671,429
-

12,576,607
3,112,852
4,884
1,081,178
16,775,521

K›sa vadeli banka kredileri aﬂa¤›dakilerden oluﬂmaktad›r:
USD
EURO
TL
TL
TL
TL
TL
USD

‹ﬂ Bankas›
Cam Pazarlama
Cam Pazarlama
‹ﬂ Bankas›
‹ﬂ Bankas›
‹ﬂ Bankas›
Türk D›ﬂ Tic. Bankas›
Cam Pazarlama
Faiz Tahakkuku:

3.42
3.75
20-27
28
33
-

Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli anapara taksit ve faizleri aﬂa¤›dakilerden oluﬂmaktad›r:
USD
USD
TL

Private Placement
IFC
T.S›nai Yat›r›m Bankas›
Faiz Tahakkuku:

9.75
8.06
-

4,611,765
3,331,429
-
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13. Mali Borçlar (milyon TL) (devam›)
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Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli k›sm› aﬂa¤›dakilerden oluﬂmaktad›r:

Vade

Para Cinsi
EURO
EURO
USD
USD
USD
USD
USD
USD
TL
K›sa vadeli k›s›m

IFC
IFC
IFC
IFC
Private Placement
IFC
Private Placement
IFC
T.S›nai Yat›r›m Bankas›

2010
2008
2006
2010
2004
2008
-

31 Aral›k 2003
Faiz Oran› % Döviz Miktar›
5.81
5.56
8.06
4.83
9.75
4.58
-

14,736,420
9,210,262
8,328,572
5,912,591
4,611,765
3,695,369
-

milyon TL

Vade

25,716,531
16,072,571
11,625,312
8,253,001
6,437,263
5,158,125
73,262,803
(11,087,387)
62,175,416

2006
2004
2003
2003
2003

31 Aral›k 2002
Faiz Oran› % Döviz Miktar›
8.06
9.75
9.75
8.06
15

8,328,571
4,611,765
6,752,941
1,671,429

milyon TL
15,511,045
8,588,903
12,576,607
3,112,852
4,883
39,794,290
(15,694,343)
24,099,947
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13. Mali Borçlar (milyon TL) (devam›)
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14.

Ticari Borçlar (net) (milyon TL)
31 Aral›k 2003

31 Aral›k 2002

18,179,648

16,266,495

(283,019)

(284,312)

84,578

110,301

17,981,207

16,092,484

Ödenecek vergi ve harçlar

6,372,449

4,179,545

Tahakkuk etmiﬂ giderler

6,468,552

-

Ödenecek SSK primleri

1,080,105

1,601,990

Personele borçlar

670,915

1,256,173

Di¤er borçlar

173,768

2,066,339

Karﬂ›l›klar

52,569

287,672

Di¤er çeﬂitli borçlar

32,314

149,436

14,850,672

9,541,155

29,706,787

25,952,909

(19,918,917)

(20,536,174)

9,787,870

5,416,735

29,706,787

25,952,909

(11,075,958)

21,865,019

18,630,829

47,817,928

K›sa vadeli ticari borçlar
Ticari borç reeskontu
Al›nan depozito ve teminatlar
15.

Di¤er Borçlar ve Gider Tahakkuklar› (milyon TL)

16. Vergi
Ödenecek kurumlar vergisi:
Kurumlar vergisi karﬂ›l›¤›
Peﬂin ödenmiﬂ vergi ve fonlar
Vergi karﬂ›l›¤›:
Cari kurumlar vergisi karﬂ›l›¤›
Ertelenmiﬂ vergi karﬂ›l›¤›

Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliﬂkin
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karﬂ›l›klar ayr›lm›ﬂt›r.
Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran›, ticari kazanc›n
tespitinde gider yaz›lan vergi matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleﬂik
ﬂirketlerden al›nan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullan›lan yat›r›m indirimleri düﬂüldükten
sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.
Geçerli olan Kurumlar Vergisi oranlar›:
• 2002 ve önceki y›llar: %30’u kurumlar vergisi ve ilave %10 fon pay› olmak üzere toplam %33.
• 2003 y›l›: %30 (%10 oran›ndaki fon pay› kald›r›lm›ﬂt›r.)
• 2004 y›l›: %33 (Resmi Gazete’nin 2 Ocak 2004 tarihli say›s›nda yay›nlanan 5035 say›l› kanun ile
kurumlar vergisi oran› %30’dan %33’e yükseltilmiﬂtir.
Türkiye’de geçiçi vergi üçer ayl›k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. Geçici
kurumlar vergisi oran› 24 Nisan 2003 tarihinden geçerli olmak üzere %25’den %30’a yükseltilmiﬂtir.
Bu oran 2004 y›l›nda ise %33 olarak belirlenmiﬂtir.
Zararlar, gelecek y›llarda oluﬂacak vergilendirilebilir kardan düﬂülmek üzere, maksimum 5 y›l taﬂ›nabilir.
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Vergi (devam›)
Ancak oluﬂan zararlar geriye dönük olarak, önceki y›llarda oluﬂan karlardan düﬂülemez.
Türkiye’de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaﬂma prosedürü
bulunmamaktad›r. ﬁirketler ilgili y›l›n hesap kapama dönemini takip eden y›l›n 15 Nisan tarihine kadar
vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi taraf›ndan bu beyannameler ve buna baz olan
muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤iﬂtirilebilirler.
Gelir Vergisi Stopaj›:
Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kar pay› elde eden ve bu kar paylar›n› kurum
kazanc›na dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanc› ﬂirketlerin Türkiye’deki
ﬂubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere kar paylar› üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas›
gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm ﬂirketlerde %10 olarak ilan
edilmiﬂtir. Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kar paylar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir.
2002 ve öncesinde kurumlar vergisinden istisna edilen baz› kazançlar üzerinden da¤›t›ma ba¤l›
olmaks›z›n yap›lan istisna kazanç stopaj› genel olarak kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak, 24 Nisan 2003 tarihinden
önce al›nm›ﬂ yat›r›m teﬂvik belgelerine istinaden yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden hala
%19.8 vergi tevkifat› yap›lmas› gerekmektedir. Grup ﬂirketlerinin karlar› indirim istisnas›na konu
olabilecek tutara ulaﬂ›ncaya dek, bu indirimden yararlan›labilir. ﬁirketlerin kar etmemesi ya da zararda
olmas› durumunda bu indirim hakk› sonraki y›llarda elde edilecek karlar üzerinden hesaplanacak
vergiden düﬂülmek üzere sonraki y›llara taﬂ›nabilir.
Enflasyona Göre Düzeltilmiﬂ Vergi Hesaplamas›:
2003 y›l› ve önceki dönemlerde, sabit k›ymetlerin ve buna ba¤l› olarak amortismanlar›n›n senelik olarak
yeniden de¤erlemeye tabi tutulmalar› haricinde; vergiye esas dönem kar› enflasyona göre düzeltilmiﬂ
tutarlar› üzerinden hesaplanmamaktayd›. 30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanan 5024 say›l› Kanun Türkiye’de enflasyon muhasebesi uygulamas›n›n 2004 y›l› ve gelecek
dönemlerde geçerli olacak ﬂekilde; gerçek enflasyon oran›n›n kanunda belirlenen s›n›rlara ulaﬂmas›
durumunda uygulanmas› gerekmektedir. Vergi mevzuat›ndaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standard›ndaki hükümlerden önemli ölçüde
farkl›l›k göstermemektedir.
Ertelenmiﬂ Vergi:
Grup vergiye esas yasal mali tablolar› ile UFRS'ye göre haz›rlanm›ﬂ mali tablolar› aras›ndaki
farkl›l›klardan kaynaklanan geçici zamanlama farklar› için ertelenmiﬂ vergi aktifi ve pasifini
muhasebeleﬂtirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
tutarlar› ile UFRS'ye göre haz›rlanan mali tablolarda farkl› dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmakta
olup aﬂa¤›da aç›klanmaktad›r.
Zamanlama farkl›l›klar›, muhasebe ve vergi amaçl› kaydedilen gelir ve giderlerin y›llar aras›nda
meydana gelen farklar›ndan kaynaklanmaktad›r. Zamanlama farkl›l›klar›, maddi duran varl›klar (arsa ve
arazi hariç), maddi olmayan duran varl›klar, stoklar›n ve peﬂin ödenen giderlerin yeniden de¤erlenmesi
ile alacaklar›n reeskontu, k›dem tazminat› karﬂ›l›¤› ve yararlan›lacak yat›r›m indirimi tutarlar› üzerinden
hesaplanmaktad›r.
Vergi oran›n›n %33’e yükseltilmesi 2004 y›l›nda meydana gelen bir olay olmas› sebebiyle ertelenmiﬂ
vergi hesaplamas›nda %30 oran› kullan›lm›ﬂt›r. 2002 y›l sonunda devreden yat›r›m indirimi üzerinden
ertelenmiﬂ vergi %13.2 oran› kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r.
Geçmiﬂ y›llarda, enflasyona göre düzeltilmiﬂ sabit k›ymetlerin net defter de¤eri ile yasal kay›tlardaki
nominal net defter de¤erleri aras›ndaki farklar, geçici zamanlama farkl›l›¤› olarak dikkate al›narak bu
baz üzerinden ertelenmiﬂ vergi hesaplanmaktayd›.
Hükümetin 2004 y›l›ndan itibaren uygulamaya koyaca¤› enflasyon muhasebesi uygulanmas›
yükümlülü¤ü ayn› zamanda 31 Aral›k 2003 tarihli yasal kay›tlar›n enflasyona göre düzeltmeye tabi
tutulmas›n› ve bu tarihin yeni enflasyon muhasebesi uygulamas› için baﬂlang›ç noktas› olarak kabul
edilmesi sebebiyle geçmiﬂ dönemlerdeki düzeltme farkl›l›klar›n›n vergiden muaf gelir olarak dikkate
al›nmas›n› gerektirmektedir. Buna ba¤l› olarak, sabit k›ymetler üzerinden hesaplanan ertelenmiﬂ vergi
bu uygulama sonucu yaln›zca UFRS ve yasal kay›tlardaki farkl› amortisman oranlar›n›n
kullan›lmas›ndan ve di¤er baz› özel hükümlerden oluﬂaca¤›ndan iliﬂikteki mali tablolar yeni
uygulaman›n etkisiyle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere yap›lan düzeltmeyi de içermektedir.
Ertelenmiﬂ vergi oran›, yararlan›lacak yat›r›m indirimi için %10.2 (2002: %13.2) di¤er tüm zamanlama
farklar› için %30’dur (2002:%33).
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Vergi (devam›) (milyon TL)
Ertelenmiﬂ vergiye baz teﬂkil eden zamanlama farkl›l›klar›:
Maddi duran varl›klar›n de¤erleme ve amortisman farkl›l›klar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Stoklar›n yeniden de¤erlenmesi
Finansal kiralama borçlar›
Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu
Çeﬂitli gelir ve gider tahakkuklar› (net)
Banka kredi faiz tahakkuklar›na iliﬂkin UMS 39 düzeltmesi

31 Aral›k 2003
313,183,584
(20,511,787)
3,875,913
(2,321,390)
(1,371,096)
166,495
293,021,719

31 Aral›k 2002
362,820,513
(19,352,499)
8,505,989
(8,986,547)
(1,317,673)
96,887
341,766,670

93,955,075
(6,153,536)
1,162,774
(696,417)
(411,328)
49,949
87,906,517

119,730,770
(6,386,324)
2,806,977
(2,965,561)
(434,830)
31,973
112,783,005

112,783,005
(13,800,530)
(11,075,958)
87,906,517

118,957,015
(28,039,029)
21,865,019
112,783,005

90,059,477
15,844,966
105,904,443

127,791,483
4,680,565
134,472,048

%30

%33

31,771,333

44,375,776

Vergi etkileri:
-Kanunen kabul edilmeyen giderler
1,466,259
-Temettü ve di¤er vergiden muaf gelirler
(692,745)
-Yararlan›lan yat›r›m indirimleri
(176,473)
-Vergiden muaf / vergiden indirilemeyecek parasal kay›p / kazanç (12,709,220)
-Konsolidasyon düzeltmeleri
(1,028,325)
Vergi
18,630,829

1,020,476
(4,102)
(12,087,458)
17,521,378
(3,008,142)
47,817,928

Ertelenmiﬂ vergi (aktifleri)/ pasifleri:
Maddi duran varl›klar›n de¤erleme ve amortisman farkl›l›klar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Stoklar›n yeniden de¤erlenmesi
Finansal kiralama borçlar›
Ticari alacaklar ve borçlar reeskontu
Çeﬂitli gelir ve gider tahakkuklar› (net)
Banka kredi faiz tahakkuklar›na iliﬂkin UMS 39 düzeltmesi
Ertelenmiﬂ vergi pasifi hareketleri:
1 Ocak, aç›l›ﬂ bakiyesi
Parasal kazanç
Ertelenmiﬂ vergi (geliri) / gideri
31 Aral›k, kapan›ﬂ bakiyesi
Vergi karﬂ›l›¤›n›n mutabakat›:
Vergi ve parasal kazanç öncesi kar
Parasal kazanç
Parasal kazanç sonras› ve vergi öncesi kar
Geçerli vergi oran›
Hesaplanan vergi
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K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Grup bir y›ll›k hizmet süresini dolduran ve herhangi bir
geçerli nedene ba¤l› olmaks›z›n iﬂine son verilen, askerlik hizmeti için göreve ça¤r›lan, vefat eden
erkekler için 25, kad›nlar için 20 y›ll›k hizmet süresini dolduran ya da emeklilik yaﬂ›na gelmiﬂ (kad›nlarda
58, erkeklerde 60 yaﬂ) personeline k›dem tazminat› ödemesi yap›lmak zorundad›r.
K›dem tazminat› ödemeleri, her hizmet y›l› için 30 günlük brüt maaﬂ üzerinden hesaplanmaktad›r. ‹lgili
bilanço tarihi itibariyle ödenecek k›dem tazminat›, 2003 senesi ayl›k 1,389,500,000 TL tavan›na tabidir
(2002: 1,260,150,000 TL).
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤› için herhangi bir zorunluluk olmad›¤›ndan dolay› fon ayr›lmam›ﬂt›r.
Yeniden düzenlenmiﬂ UMS 19 ilk kez 1999 y›l›nda uygulanmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Temel uygulama
prensiplerini de¤iﬂtirmemekle birlikte, yeniden düzenlenmiﬂ standart yükümlülü¤ün gelecek dönemlere
ait oldu¤unu dikkate alarak, yükümlülü¤ün muhasebeleﬂtirilmesini daha aç›k hale getirmiﬂtir:
• Netinin reel iskonto oran›n› verece¤i tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir iskonto oran›
belirlenmelidir. Hesaplanan reel iskonto oran› gelecekte ödenecek k›dem tazminat›
ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü de¤erlerinin hesaplanmas›nda kullan›lmal›d›r.
• ‹ste¤e ba¤l› iﬂten ayr›lmalar neticesinde ödenmeyip, Grup’a kalacak olan k›dem tazminat›
tutarlar›n›n tahmini oran› da dikkate al›nmal›d›r.
Sonuç olarak, 31 Aral›k 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle, Grup’un elemanlar›n›n gelecekteki
emeklili¤inden kaynaklanan tahmini yükümlülü¤üne iliﬂkin karﬂ›l›k, bugünkü de¤erlerinin tahmin
edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Yukar›daki tarihler itibariyle k›dem tazminat›
yükümlülükleri, y›ll›k %18 enflasyon ve %25 iskonto oran› tahmin edilerek hesaplanan y›ll›k
%5 reel iskonto oran› kullan›larak belirlenmiﬂtir. Çal›ﬂanlar›n kendi r›zalar›yla iﬂten ayr›lmalar›
sonucunda k›dem tazminat› yükümlülü¤ünün ödenmemesi oran› Grup için %0 tahmin
edilmektedir.
31 Aral›k 2003
31 Aral›k 2002
milyon TL
milyon TL
1 Ocak itibariyle karﬂ›l›k
19,352,499
13,937,415
Dönem gideri
6,070,337
10,815,034
Ödenen tazminatlar
(2,543,009)
(2,114,800)
Parasal kazanç
(2,368,040)
(3,285,150)
31 Aral›k itibariyle karﬂ›l›k
20,511,787
19,352,499

18.

Taahhütler ve Yükümlülükler

Verilen kefaletler (*)
Verilen teminat mektuplar›

31 Aral›k 2003
milyon TL
318,963,126
715,318
319,678,444

31 Aral›k 2002
milyon TL
74,854,868
1,993,846
76,848,714

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle Grup aleyhine aç›lm›ﬂ ve devam eden davalar›n toplam riski yaklaﬂ›k
5,551 milyon TL’dir (31 Aral›k 2002: 14,997 milyon TL).
(*) ﬁiﬂecam toplulu¤u taraf›ndan kullan›lan kredilere iliﬂkin verilen kefaletlerdir.
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19.

Sermaye ve Yasal Yedekler
31 Aral›k 2003 ve 2002 itibariyle sermaye yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2003
Ortaklar
%
milyon TL
T.ﬁiﬂe ve Cam Fabrikalar› A.ﬁ.
Cam Pazarlama A.ﬁ.
IFC
Anadolu Cam San. A.ﬁ.
‹ﬂ Bankas›
Camtaﬂ Düzcam Paz. A.ﬁ.
Di¤er
Tarihi de¤erle sermaye

60.83
5.85
2.24
0.03
31.05

138,451,870
13,308,652
5,107,520
60,401
70,671,557
227,600,000

%
43.77
2.02
3.37
0.03
15.94
3.80
31.08

31 Aral›k 2002
milyon TL
61,333,924
2,839,784
4,717,275
37,190
22,342,531
5,318,839
43,550,457
140,140,000

Enflasyon düzeltmesi

86,960,965

174,420,965

Düzeltilmiﬂ sermaye

314,560,965

314,560,965

ﬁirket’in sermayesi 227,600,000,000 adet hisseden oluﬂmaktad›r (2002: 140,140,000,000).
31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle özsermaye kalemlerinin nominal ve enflasyona göre düzeltilmiﬂ tutarlar›
ile bu düzeltmeler sonucunda oluﬂan özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar› ﬂöyledir:

Özsermaye Kalemleri
Sermaye
Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedekler

20.

Nominal tutar
227,600,000
17,975,178
18,639,868
264,215,046

Enflasyon
Düzeltmesi
86,960,692
68,300,453
47,777,297
203,038,442

Düzeltilmiﬂ tutar
314,560,692
86,275,631
66,417,165
467,253,488

2003
350,958,793
146,464,846
(25,310,956)
(31,167,644)
(1,302,692)
439,642,347

2002
311,439,029
163,779,692
(24,478,258)
(34,128,212)
(1,036,127)
18,477
415,594,601

Net Sat›ﬂlar (milyon TL)
Yurt içi sat›ﬂlar
Yurt d›ﬂ› sat›ﬂlar
Sat›ﬂ iskontolar›
Sat›ﬂlardan di¤er indirimler
Sat›ﬂ iadeleri
Di¤er gelirler
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21.

Sat›ﬂlar›n Maliyeti (milyon TL)
‹lk madde ve malzeme giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Do¤rudan iﬂçilik giderleri
Yar› mamül stoklar›ndaki de¤iﬂim
Mamül stoklar›ndaki de¤iﬂim
Sat›lan mamüllerin maliyeti
Sat›lan ticari mallar›n maliyeti

22.

(2,021,590)

(278,633,505)

(259,792,832)

2003
(41,717,840)
(26,046,540)
(75,171)
(67,839,551)

2002
(37,101,180)
(27,203,255)
(2,210,132)
(66,514,567)

2003
44,867,645
(19,642,280)
(15,882,328)
(13,891,496)
11,664,967
(483,012)
459,784
7,093,280

2002
42,682,063
(13,379,199)
(15,947,614)
(23,939,504)
49,479,819
2,894,435
41,790,000

2003
(13,527,161)
(6,758,926)
6,580,120
(4,828,632)
2,474,646
(16,059,953)

2002
(10,692,484)
(1,379,755)
6,253,969
(4,597,701)
2,712,765
(7,703,206)

Di¤er Giderler (net) (milyon TL)
Çal›ﬂmayan k›s›m giderleri
Karﬂ›l›k giderleri
Di¤er faaliyet d›ﬂ› gelirler ve karlar
Di¤er faaliyet d›ﬂ› giderler ve zararlar
Konusu kalmayan karﬂ›l›klar
Di¤er gelirler
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(19,475,075)

Finansman Giderleri (net) (milyon TL)
Kambiyo karlar›
Kambiyo zararlar›
K›sa vadeli borçlanma maliyeti
Uzun vadeli borçlanma maliyeti
Faiz gelirleri
Reeskont faiz (gider) ve gelirleri, net
Komisyon gelirleri

24.

2002
(159,615,838)
(39,392,863)
(29,872,578)
(20,249,305)
(2,693,450)
(5,947,208)
(257,771,242)

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

23.

2003
(166,691,449)
(35,891,130)
(30,641,327)
(26,107,977)
(2,357,856)
2,531,309
(259,158,430)
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25.

‹ﬂletme Sermayesinde Gerçekleﬂen De¤iﬂim
Dönen varl›klar ve k›sa vadeli borçlardaki de¤iﬂim:
‹liﬂkili ﬂirketlerden alacaklar
Ticari alacaklar
‹liﬂkili ﬂirketlere borçlar
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar›
Di¤er alacaklar ve dönen varl›klar
Ticari borçlar
Stoklar
Al›nan avanslar

26.

2003
45,617,347
(38,484,719)
(14,509,851)
5,309,517
5,218,643
1,888,723
866,411
485,042
6,391,113

2002
77,153,402
(21,938,384)
55,581,757
3,391,907
(5,075,798)
(6,237,833)
6,911,125
767,522
110,553,698

2003
(35,168)
(7,603)
191
(42,580)

2002
(4,035)
15,821
477
12,263

Di¤er Yat›r›m Faaliyetlerinde Gerçekleﬂen De¤iﬂim (milyon TL)
Duran varl›klar ve uzun vadeli borçlardaki de¤iﬂim:
Di¤er uzun vadeli borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
Uzun vadeli ticari alacaklar
Di¤er duran varl›klar

27. Yabanc› Para Pozisyonu
31 Aral›k 2003
Kasa ve bankalar
‹liﬂkili ﬂirketlerden alacaklar
Banka kredileri
‹liﬂkili ﬂirketlere borçlar
Al›nan avanslar
Ticari borçlar
Net yabanc› para pozisyonu

USD
1,255,903
20,427,788
(26,548,295)
(1,150,894)
(1,338,045)
(870)
(7,354,413)

EURO
30,918,007
11,501,551
(26,446,922)
(5,434,071)
(133,074)
(373,342)
10,032,149

31 Aral›k 2002
Kasa ve bankalar
‹liﬂkili ﬂirketlerden alacaklar
Ticari alacaklar
Banka kredileri
‹liﬂkili ﬂirketlere borçlar
Di¤er k›sa vadeli borçlar
Ticari borçlar
Net yabanc› para pozisyonu

366,648
16,755,038
182,177
(34,974,832)
(2,554,804)
(641,322)
(7,458)
(20,874,553)

9,919,810

(102,864)
(169,160)
9,647,786

YEN

GBP
972

(220,000)
(220,000)

(3,643)
(2,671)

512

(220,000)
(220,000)

512

TL karﬂ›l›¤›
milyon TL
55,709,588
48,584,856
(83,208,822)
(11,089,303)
(2,099,914)
(664,611)
7,231,794

19,938,548
31,204,409
339,285
(65,136,764)
(4,758,042)
(1,394,048)
(345,655)
(20,152,267)
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28.

Geçmiﬂ Y›l Düzeltmeleri (milyon TL)
Grup, cari dönemde Sermaye Piyasas› Kurulu’nun yeni düzenlemeleri ve Vergi Usul Kanunu’nda
meydana gelen de¤iﬂiklikler sebebiyle UFRS’ye uygun mali tablolara baz teﬂkil eden enflasyon
muhasebesi ile ilgili kay›tlar›n› tekrar gözden geçirmiﬂ ve bunun sonucunda geçmiﬂ y›l mali tablolar›nda
baz› düzeltmeler yapm›ﬂt›r.
Ayr›ca, önceki y›llarda ﬁirket’in UFRS’ye uygun olarak haz›rlanm›ﬂ mali tablolar›, Uluslaras› Finans
Kurumu’ndan (“IFC”) al›nacak kredilere yönelik oldu¤undan ve tüm ﬁiﬂecam Toplulu¤u ﬂirketleri için
nihai ana ortakl›k olarak ﬁiﬂecam Holding oldu¤undan, konsolide edilmeden haz›rlanm›ﬂt›r. Fakat
Grup, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (“SPK”) yeni düzenlemeleri çerçevesinde, 31 Aral›k 2003 tarihinde
sona eren hesap dönemi itibariyle UFRS’ye uygun olarak haz›rlanan konsolide mali tablolar›n› kamuya
aç›klamay› benimsemiﬂtir. Bu nedenle ekli mali tablolar bu de¤iﬂikli¤in etkisini yans›tmak üzere geriye
dönük olarak düzeltilmiﬂtir.
Bununla birlikte Grup, daha önceki dönemlerde arsalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri ile binalar›n› mali
tablolar›nda ekspertiz de¤erleri baz al›narak göstermekteydi. Grup, son y›llarda Türkiye’de meydana
gelen tabi afetler ve ekonomik ve politik istikrars›zl›klar sebebiyle ekspertiz de¤erlerinin y›llar itibariyle
büyük sapmalar gösterdi¤ini gözlemlemiﬂtir. Bu nedenle arsalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri ile
binalar›n endekslenmiﬂ maliyet de¤erlerinden ilgili birikmiﬂ amortismanlar ve varsa de¤er düﬂüﬂ
karﬂ›l›klar› düﬂülerek bulunan tutarlarla mali tablolara yans›t›lmas›n›n daha do¤ru bir muhasebe
politikas› oldu¤una karar verilmiﬂtir.
Grup’un UFRS’ye göre haz›rlanan 2003 y›l› mali tablolar›n›n 2002 y›l› mali tablolar› ile tutarl› olmas› için,
Grup bu çerçevede 2002 y›l› karﬂ›laﬂt›rmal› rakamlar›n› yeniden düzenlemiﬂtir.
Sonuç olarak aﬂa¤›daki rakamlar 2002 y›l›nda önceden raporlanan ile yeniden düzenlenmiﬂ de¤erleri
göstermektedir:
31 Aral›k itibariyle:
Stoklar
Mali duran varl›klar
Maddi duran varl›klar (net)
Maddi olmayan duran varl›klar (net)
Sermaye
Di¤er özkaynak kalemleri (Birikmiﬂ karlar hariç)
Birikmiﬂ karlar

29.

Yeniden düzenlenmiﬂ
56,727,259
115,133,843
581,445,190
612,755
314,560,965
78,731,924
239,142,346

Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Ç›kan Hususlar
a)
b)

c)

d)

30.

Daha önce raporlanan
57,476,943
140,394,027
721,382,094
634,339
339,415,413
197,320,322
231,361,402

K›dem tazminat› tavan› 1 Ocak 2003 tarihinden geçerli olmak üzere 1,323,950,000 TL’ye
yükseltilmiﬂtir.
23 Ocak 2004’de ﬁiﬂecam, Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.'nin %1.12 oran›ndaki 2,553,759,923,000 TL
nominal de¤erdeki hisselerini International Finance Corporation'dan sat›n alm›ﬂt›r. ﬁiﬂecam’›n
Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.'ndeki 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle 135,898,110,340,000 TL nominal
de¤erde ve %59.71 oran›nda olan iﬂtirak pay›, sat›n alma sonras›nda toplam 138,451,870,263,000
TL nominale, oran› ise %60.83'e yükselmiﬂtir.
Türkiye Cam, Çimento ve Toprak Sanayi ‹ﬂverenleri Sendikas› ile Kristal ‹ﬂ Sendikas› aras›nda
ﬁirket’e ait fabrikalarda çal›ﬂan saat ücretli iﬂçileri kapsayan 19. dönem toplu iﬂ sözleﬂmesi
görüﬂmelerinde taraflar 14 Mart 2004 tarihi itibariyle tam bir uzlaﬂmaya vararak anlaﬂm›ﬂlard›r.
toplu iﬂ sözleﬂmesi 1 Ocak 2003 - 31 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda 3 y›ll›k dönemi kapsamaktad›r.
T.C. Maliye Bakanl›¤›’nca enflasyon muhasebesi tatbiki için öngörülen enflasyon oranlar›
oluﬂmad›¤›ndan vergi usul kanunu aç›s›ndan, enflasyon muhasebesi 2004 y›l› ilk geçici vergi
döneminde uygulanmayacakt›r.

Mali Tablolar›n Onaylanmas›
ﬁirket’in 31 Aral›k 2003 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: XI,
No.25 say›l› tebli¤inde at›fta bulunulan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na (UFRS) göre
haz›rlanan ba¤›ms›z denetimden geçmiﬂ mali tablolar›, denetim Komitesi’nin karar› da dikkate al›narak
incelenmiﬂ, söz konusu mali tablolar›n faaliyet sonuçlar›n›n gerçek durumunu yans›tt›¤› ve ﬂirketin
izledi¤i muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: XI, No.25 say›l› tebli¤inde at›fta
bulunulan Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› (UFRS)’na uygun oldu¤u ﬁirket Yönetim
Kurulunun 14 Nisan 2004 tarihli toplant›s›nda kamuya bildirim amac›yla onaylanm›ﬂt›r.
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