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K›saca Trakya Cam

Trakya Cam, Türkiye düzcam pazar›n›n lider ve bölgemiz düzcam pazar›n›n öncü kuruluﬂudur.
Türkiye ﬁiﬂe ve Cam Fabrikalar› A.ﬁ. iﬂtiraki olarak 1978 y›l›nda kurulan Trakya Cam, en
son teknolojilerle üretti¤i,
- temel camlar (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam, kaplamal› cam, mimari
projelere yönelik camlar)
- otomotiv camlar› ve di¤er ulaﬂ›m araçlar› camlar›,
- enerji camlar›,
- beyaz eﬂya camlar›
ile inﬂaat, otomotiv, enerji, mobilya, beyaz eﬂya ve tar›m sektörlerine girdi sa¤lamaktad›r.
Trakya Cam, 1981 y›l›nda Lüleburgaz’da iﬂletmeye ald›¤› Trakya Fabrikas› ile ülkemizde,
Do¤u Avrupa, Balkanlar, Ortado¤u ve Kuzey Afrika ekseninde, modern float teknolojisi
ile düzcam üretimi yapan ilk firma olmuﬂtur. 1990 - 2000 döneminde üç float hatt›n› daha
devreye alan Trakya Cam, ﬁiﬂecam’›n farkl› ﬂirketlerde yürüttü¤ü ayna, lamine cam ve
otomotiv cam› faaliyetlerini de bu dönemde yapt›¤› yeni yat›r›mlarla bünyesine katm›ﬂt›r.
ﬁirket, bölgesel liderlik vizyonu ve çok odakl› üretim anlay›ﬂ› çerçevesinde, iﬂtiraki olan
Trakya Glass Bulgaria EAD kimli¤i ile 2006 y›l›nda Bulgaristan’da Balkanlar’daki ilk float
hatt›n› ve ard›ndan ayna ve temperli cam fabrikalar›n› devreye alm›ﬂt›r. Trakya Cam,
Balkanlar ve Avrupa’ya yönelik üretimlerini gerçekleﬂtirmeyi planlad›¤› otomotiv camlar›
tesisini ise Trakya Glass Bulgaria EAD Cam Kompleksi içinde 2010 y›l›nda devreye alm›ﬂt›r.
Trakya Cam, bir di¤er iﬂtiraki olan Trakya Yeniﬂehir Cam Sanayii A.ﬁ. bünyesinde ise
Bursa Yeniﬂehir’de 2007 y›l›nda iki float hatt› ve bir kaplamal› cam hatt›n› iﬂletmeye alarak
faaliyetlerini geniﬂletmiﬂtir.
Trakya Cam’›n iﬂtirak etti¤i M›s›r’daki Saint-Gobain Glass Egypt fabrikas› ise 2010 y›l›nda
devreye girmiﬂtir.
Bugün toplam yedi float hatt›nda ulaﬂt›¤› üretim kapasitesiyle düzcamda dünyada 7.
Avrupa’da ise 4. büyük firma konumunda olan Trakya Cam; otomotiv, enerji ve beyaz
eﬂya alanlar›nda ise Avrupa’n›n ve bölgemizin geniﬂleyen üretim odaklar›n›n güçlü bir
cam tedarikçisidir.
Trakya Cam, hedefledi¤i pazarlarda nitelikli, kaliteli ve sa¤lam bir teknoloji temeli üzerine
oturan, müﬂteri ihtiyaçlar›n› tam olarak karﬂ›layan ürünleriyle rekabet ederek bölgesinde
lider üretici olma vizyonu çerçevesinde faaliyetlerini ve yat›r›mlar›n› sürdürmektedir.
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Konsolide Finansal Göstergeler

Özet Konsolide Bilanço
Milyon TL

Milyon USD

2010

2009

2008

2010

2009

2008

Dönen Varlıklar

901

707

553

583

470

366

Duran Varlıklar

1.146

1.235

1.246

741

820

824

Aktif Toplamı

2.047

1.942

1.799

1.324

1.290

1.190

Kısa Vadeli Yabancı Yk.

158

209

178

102

139

118

Uzun Vadeli Yabancı Yk.

339

366

341

219

243

225

Özkaynaklar

1.550

1.367

1.279

1.003

908

846

Pasif Toplamı

2.047

1.942

1.799

1.324

1.290

1.190

Net Finansal Borçlar

(190)

86

235

(123)

57

155

Özet Konsolide Gelir Tablosu
Milyon TL

Milyon USD

2010

2009

2008

2010

2009

2008

Net Satıﬂlar

1.047

892

967

698

577

745

Satıﬂların Maliyeti

(720)

(700)

(651)

(480)

(453)

(502)

327

193

316

218

125

244

(151)

(137)

(138)

(101)

(89)

(106)

6

18

7

4

12

5

Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Di¤er Gelirler / Giderler (Net)
Faaliyet Karı (EBIT)

182

74

185

121

48

143

Özkaynak Yöntemi Etkisi

17

10

6

11

6

5

Finansman Gelirleri / Giderleri (Net)

51

(9)

(43)

34

(6)

(33)

Vergi ve Azınlık Payları Öncesi Kar

250

75

148

167

49

114

Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karﬂılı¤ı

(31)

(14)

(29)

(21)

(9)

(22)

Ertelenmiﬂ Vergi Karﬂılı¤ı

4

7

4

3

5

3

Vergi Sonrası Net Kar

223

68

123

149

44

95

Azınlık Payları

(12)

(6)

(2)

(8)

(4)

(2)

Net Kar / Zarar

211

62

121

141

40

93

Amortismanlar

125

116

118

83

75

91

Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (EBITDA)

306

191

303

204

123

234

2010

2009

2008

6

3

3

Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif Toplam

%24

%30

%29

Yabancı Kaynaklar Toplamı / Özkaynaklar

%32

%42

%41

Net Finansal Borçlar / Aktif toplamı

-%9

%4

%13

Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar

-%12

%6

%18

%5

-%1

%4

Brüt Kar / Net Satıﬂlar

%31

%22

%33

Net Kar / Net Satıﬂlar

%20

%7

%13

Finansal Oranlar
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Finansman / Net Satıﬂlar

Faaliyet Karı (EBIT) / Net Satıﬂlar

%17

%8

%19

EBITDA / Net Satıﬂlar

%29

%21

%31
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Finansal Göstergeler (Milyon TL)

09

08

Net Kar

10

09

301

277

323

716

671
10

08

EBITDA

62

121

191

1.100

303

1.394

Düzcam Üretimi (Bin Ton)
1.400

780

08

Yurtd›ﬂ› Sat›ﬂlar (Brüt)

306

09

Yurt içi Sat›ﬂlar (Brüt)

211

10

1.017

948

1.103

Toplam Sat›ﬂlar (Brüt)

10

09

08

09

08

10

09

08

10

09

08

10

09

1.076

1.279

Maddi Duran Varl›klar (Net)

1.367

1.799

Özkaynaklar

1.942

2.047

Aktif Toplam›

10

1.020

08

960

09

1.550

10

08

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
3

Yönetim

Yönetim Kurulu

Yöneticiler

Baﬂkan

Gülsüm Azeri

Baﬂkan Vekili

Mehmet Karak›l›ç

Üye

Haf›z Ekrem Kürkçü

Üye*

Asuman Akman

Üye*

Zeynep Hansu Uçar

Üye

Selçuk Y›lmaz Demirk›ran

Üye

Müfit Özkara

Gülsüm Azeri
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Teoman Yenigün**
Düzcam Grup Baﬂkan›
Selçuk Demirk›ran
Temel Camlar Üretim ve Sat›ﬂ Baﬂkan Yard›mc›s›
Ertan Tanyeli
Geliﬂtirme Baﬂkan Yard›mc›s›
Reha Akçakaya
Otomotiv Camlar› Baﬂkan Yard›mc›s›

Denetleme Kurulu

Müfit Özkara
Finansman Baﬂkan Yard›mc›s›

Denetçi

Beytiye Ayﬂe K›v›lc›m Gökﬂin

Ali ﬁekerli
Enerji ve Beyaz Eﬂya Camlar› Grup Müdürü

Denetçi

Mükremin ﬁimﬂek

Ahmet Eryaman
Tedarik Zinciri Yonetimi ve Sistem Geliﬂtirme Grup Müdürü
Levent ﬁimﬂek
‹nsan Kaynaklar› Grup Müdürü
Mehmet Ali Tiryaki
Trakya Yeniﬂehir Cam Sanayii A.ﬁ. Fabrika Müdürü
ﬁevket Asilkazanc›
Trakya Glass Bulgaria EAD Düzcam Fabrika Müdürü
Gökhan Atikkan
Trakya Cam Sanayii A.ﬁ. Trakya Fabrika Müdürü
Haﬂim Ekici
Trakya Cam Sanayii A.ﬁ. Mersin Fabrika Müdürü
Melih Çobanl›
Enerji ve Beyaz Eﬂya Camlar› ‹ﬂletmeler ve Geliﬂtirme Müdürü
Ça¤atay Suner
Otomotiv Camlar› ‹ﬂletmeler ve Geliﬂtirme Müdürü

*

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
Zeynep Hansu Uçar, Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu
Komite Üyeli¤i görevinden ayr›lan Özgün Ç›nar’›n yerine
02/08/2010 tarihli Yönetim Kurulu karar›yla seçilmiﬂ olup, seçim
karar› 25/08/2010 tarihinde tescil edilmiﬂ ve 7636 say›l› Ticaret
Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiﬂtir.

** 15 ﬁubat 2011 tarihinden itibaren Düzcam Grup Baﬂkanl›¤›’n›
yürütmektedir.
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Yönetim Kurulu Raporu

Say›n Ortaklar›m›z;
33’üncü faaliyet y›l›n› tamamlayan Trakya
Cam Sanayii A.ﬁ.’nin 01.01.2010 –
31.12.2010 dönemi faaliyetleri hakk›nda
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI. No: 29
say›l› tebli¤i ve bu tebli¤e ek, de¤iﬂiklik ve
aç›kl›k getiren tebli¤lerde yer alan hükümleri
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 1935
y›l›nda kurulmuﬂ olan Türkiye ﬁiﬂe ve Cam
Fabrikalar› A.ﬁ. grubu içinde yer almaktad›r.
ﬁirketimizde en son teknolojiler kullan›larak
düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam,
kaplamal› cam, otomotiv camlar›, enerji
camlar› ve beyaz eﬂya camlar› üretimleri
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› 2010
y›l›nda da her zamanki özveriyle yerine
getirmeye özen göstermiﬂ ve 33. faaliyet
y›l›n› da baﬂar›yla tamamlam›ﬂt›r.
EKONOM‹K
BEKLENT‹LER

GEL‹ﬁMELER

VE

Dünya Ekonomisi
2010 y›l› küresel krizin etkilerinin azalmas›na
ra¤men ikinci dip korkular›n›n tamamen
yat›ﬂmad›¤› bir y›l olmuﬂtur. Özellikle ABD
ekonomisinin tüm geniﬂleme çabalar›na
ra¤men beklentilerin alt›nda seyretmesi ve
y›l›n ikinci yar›s›nda kimi AB üyesi ülkelerinin
sorunlar›, sanayi ve finans kesimlerinin
huzursuzlu¤unun devam›na neden olmuﬂtur.
ABD sorunu daha da çok para basarak, AB
ise borçlar›n› ödemekte güçlük çeken üye
ülkeleri destekleyerek (ya da kurtarmay›
taahhüt ederek) çözmeye çal›ﬂm›ﬂt›r.
Bir önceki y›l %0,6 daralan dünya ekonomisi,
2010 y›l›nda %4,8 büyümüﬂtür. Bu
büyümede geliﬂmekte olan ülkeler %7,1 ile
baﬂ› çekmiﬂ, ancak geliﬂmiﬂ ülkelerde
büyüme %2,7 düzeyinde kalm›ﬂt›r.
Euro/Dolar Paritesi Avrupa’da yaﬂanan
çalkant›lar nedeniyle 1,2 seviyesine kadar
inmiﬂ, ABD Merkez Bankas› FED’in yeni bir
parasal geniﬂlemeye (QE-2) gidece¤ini
belirtmesiyle y›l içinde yeniden 1,4 seviyesini
zorlam›ﬂt›r.
Büyümeye ba¤l› olarak artan talep, üretici
ülkelerde kimi zaman yaﬂanan belirsizlikler
ve spekülatif kâr aray›ﬂ› petrol fiyatlar›n›n
yükselmesine neden olmuﬂtur. Y›la 76 $
seviyesinde baﬂlayan ham petrol (Brent), y›l
boyunca 80 $ düzeyinde gezinmiﬂ, y›l
sonunda bu seviyenin de üzerine ç›km›ﬂ ve
100 $’› aﬂm›ﬂt›r.

Geliﬂmiﬂ ve geliﬂmekte olan ekonomiler
aras›nda var olan ayr›ﬂma 2010 y›l›nda da
devam etmiﬂtir: geliﬂmekte olan ekonomiler
büyümenin motoru olmuﬂ, Türkiye de bu
ekonomiler aras›nda yer alm›ﬂt›r. Geliﬂmekte
olan ekonomilerin gösterdi¤i h›zl› toparlanma
y›l sonuna do¤ru aﬂ›r› ›s›nma korkular›n›
do¤urmuﬂ ve bu ülkeler k›sa vadeli sermaye
hareketlerinin gözdesi haline gelmiﬂtir.
Sonuçta, ödemeler dengesinde oluﬂan
risklerin yönetilmesi için baﬂta Brezilya’n›n
Tobin vergisi örne¤indeki gibi k›sa vadeli fon
hareketlerine karﬂ› cayd›r›c› önlemler
gündeme gelmiﬂtir.
Geliﬂmiﬂ ülkelerin uygulad›¤› gevﬂek
para/mali politikalar ço¤unlukla sonuçsuz
kalm›ﬂ, bir yandan da bütçe aç›¤› ve yüksek
enflasyon korkular› oluﬂmuﬂtur. Dahas›,
gevﬂek politikalar geliﬂmekte olan ülkelerin
s›cak paray› cayd›rma çabalar› ile beraber
kur tart›ﬂmalar›na yol açm›ﬂ, “ekonomiler
aras› kur savaﬂ›” telaffuz edilmiﬂtir. Konu
y›l içerisinde yap›lan G-20 toplant›lar›na
taﬂ›nm›ﬂ, ancak somut bir anlaﬂmaya
var›lmam›ﬂt›r.
Son 30 y›ld›r dünya ekonomisindeki paylar›n›
sürekli art›ran geliﬂmekte olan ekonomiler,
krizi iyi de¤erlendirerek geliﬂmelerini
h›zland›rm›ﬂ, büyüyen tüketim potansiyeli
ve olgunlaﬂan pazarlar› uluslararas› fonlar için
bir cazibe oluﬂturmuﬂtur. Oldukça dikkat
çeken bu durum Dünya Ekonomik
Forumunda ‘yeni gerçeklik’ (ya da yeni
normal) olarak tan›mlanm›ﬂt›r. 2010 y›l›nda
Çin, dünyan›n en büyük ikinci ekonomisi
s›fat›n› Japonya’n›n elinden alm›ﬂt›r; OECD
tahminlerine göre ABD’nin taht›na oturmas›
2030 y›l›nda gerçekleﬂecektir. Yeni
gerçeklikte, BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan,
Çin) ülkelerine ek olarak, Meksika,
Endonezya, Nijerya, Kolombiya, Türkiye ve
Güney Afrika gibi ülkelerin de y›ld›z›
parlamaktad›r.

eden ekonomiler için bu durum maliyet
enflasyonu riski yaratacakt›r. G›da fiyatlar›nda
da küresel enflasyonist t›rman›ﬂ, istihdam
(emek) piyasalar›n› tedirgin etmektedir.
• Farkl› ekonomilerde ayn› önceli¤i taﬂ›m›yor
olsa bile, enflasyon tehdidi küresel boyutta
yükselmektedir. Baﬂta Amerika olmak üzere
ekonomik büyüme ihtiyac›n›n ön planda
oldu¤u ekonomilerde k›smen göz ard› edilen
bu tehdit, Avrupa bölgesinde daha kontrollü
bütçe ve para politikas› uygulamalar›na yol
açmaktad›r.
• Ekonomiler aras›ndaki ayr›ﬂma, kriz
ortam›nda asgari büyüme ihtiyac›n› geliﬂen
ekonomiler üzerinden karﬂ›lama ﬂans›
yarat›rken, uzun vadede bu ülkelere küresel
büyümede daha fazla önem yüklemiﬂtir. Baﬂ›
çekenlerden olmak için ekonomilerin parasal
ve mali teﬂviklerden çok yap›sal avantajlar›n›
geliﬂtirme ihtiyac› belirginleﬂmiﬂtir.
• Krizle daha belirgin hale gelen iﬂsizlik,
sosyal refah, gelir da¤›l›m› gibi konular
hükümetlere farkl› politikalar› dayatmaktad›r.
Statüko hayat›n her alan›nda zorlanmakta,
dönüﬂüm ve de¤iﬂim gere¤i
kuvvetlenmektedir.
Türkiye Ekonomisi
2010 y›l›nda Türkiye h›zla büyümüﬂ, tüketici
kredilerinde, kapasite kullan›m›nda ve sanayi
üretiminde geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r. 2009
y›l›nda %4,7 daralan GSYH, 2010 y›l›nda
beklentileri aﬂarak %8,9 oran›nda artm›ﬂt›r.
‹stihdamda s›n›rl› da olsa bir art›ﬂ gözlenmiﬂ,
iﬂsizlik oran› 2009 y›l›nda %13 iken, Aral›k
2010 itibariyle %11,4’e kadar düﬂmüﬂtür.

• Krizle mücadele etmek için kullan›lan
geniﬂlemeci politikalar kamu borçlar›n›
art›rm›ﬂ, bütçe dengelerini bozmuﬂtur.
Kamunun öncü finansörlü¤ünün maliyeti
eninde sonunda ekonomiye ve geniﬂ halk
kitlelerine yans›t›lacakt›r. Bu da baﬂta refah
düzeyi olmak üzere, talebin bir numaral›
kayna¤› sat›n alma gücünü olumsuz
etkileyecektir.

Çok tart›ﬂ›lan di¤er gösterge cari aç›kt›r. Bir
önceki y›l 14 milyar $ olan cari aç›¤›m›z, 2010
y›l›nda 48,5 milyar $’a yükselmiﬂtir. Ara mal›
ve enerji ithalat›na ba¤›ml› olan ülkemizin
böylesine h›zl› bir büyüme performans›
yakalad›¤› bir dönemde cari aç›¤›n artmas›
ﬂaﬂ›rt›c› olmamal›d›r. H›zla düﬂen faizler ve
kredi kolayl›klar› hane halk›n› daha çok
tüketmeye iterken, ekonomiler aras›
enflasyon fark› nedeniyle yabanc› yat›r›mc›
için pozitif reel faiz getiri sunmaya devam
etmiﬂ, bu da k›sa vadeli portföy yat›r›m
iﬂtah›n› kabartm›ﬂt›r. Özetle büyüme ve
canl›l›k ulusal tasarruflarla de¤il, düﬂük kaliteli
(k›sa vadeli) bu fonlarla finanse edilmiﬂ, cari
aç›¤›n h›zl› büyümesi ve finansman kalitesi
ile beraber TL’nin aﬂ›r› de¤erlenme
tart›ﬂmalar› ortaya ç›km›ﬂt›r. Kurun düﬂük
de¤erlenmesi ve iç talepteki canl›l›k cari
aç›¤›n ana unsuru d›ﬂ ticaret aç›¤›m›z› %85
art›rm›ﬂt›r. Geçici verilere göre ihracat›m›z
%11,5 büyürken ithalat›m›zdaki art›ﬂ %31,6
olmuﬂtur.

• H›zlanan ekonomiler emtia fiyatlar›
üzerindeki riski art›rmaktad›r. Petrol ve baz›
metal piyasalar›ndaki h›zl› fiyat t›rman›ﬂlar›
dikkat çekmektedir. Pahal›laﬂan emtiay› ithal

Enflasyon y›l boyunca iniﬂli ç›k›ﬂl› bir görünüm
sergilemiﬂtir. Yüksek g›da fiyatlar›n›n
körükledi¤i tüketici enflasyonu %6,4 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Ancak üretici fiyatlar›nda

Geliﬂmeler dünyan›n 2011 y›l›na daha umutla
bakmas›n› sa¤lam›ﬂt›r. Ancak ne sanayicinin
ne de finansal piyasalar›n ihtiyat› elden
b›rakmayaca¤› ve geliﬂmelere aﬂ›r› duyarl›l›¤›n
devam edece¤i aﬂikârd›r. 2011 ve sonras›nda
bu duyarl›l›klar› pekiﬂtiren baz› fiili durumlar›
ﬂöyle özetlemek mümkündür:
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daha yüksek maliyet art›ﬂ› gerçekleﬂmiﬂ, y›l
sonu ÜFE rakam› %8,9 olmuﬂtur.
Kurlar dalgal› bir seyir izlemiﬂ, TL Dolar
karﬂ›s›nda çok az devalüe olmuﬂ, Euro
karﬂ›s›nda ise de¤er kazanm›ﬂt›r. Y›l sonunda
Dolar h›zla de¤erlenirken Euro’da belirgin bir
düﬂüﬂ olmuﬂtur. Sonuçta TL di¤er yabanc›
paralara karﬂ› reel bazda de¤erlenmiﬂtir.
Kurdaki düﬂük seyir dövize müdahale
taleplerini güçlendirmiﬂ, ancak MB y›l
boyunca bu taleplere direnerek, “sadece
fiyat istikrar›na odakland›¤›n›” belirtmiﬂtir.
Y›l sonunda ciddi bir politika de¤iﬂikli¤ine
gidilmiﬂtir. S›cak paran›n kontrolüne yönelik
olarak önce teknik faiz uygulamas›na
geçilmiﬂ, 3 ayl›k repo ihaleleri iptal edilerek
likiditenin k›s›lmas› tercih edilmiﬂ, ard›ndan
faizler indirilmiﬂtir. Zorunlu karﬂ›l›k oranlar›
art›r›lm›ﬂ ve bu yeni politika setiyle likidite
sabit tutulurken yat›r›mc›lar›n uzun vadeli
düﬂünmesi teﬂvik edilmiﬂtir.
Tüketimdeki h›zl› art›ﬂ vergi gelirlerine
yans›m›ﬂ, kamu harcamalar›n›n k›s›tl› artmas›,
uygun borçlanma koﬂullar› ile birleﬂince düﬂük
bir bütçe aç›¤› ve hat›r› say›l›r bir faiz d›ﬂ›
fazla oluﬂmuﬂtur. 2010 y›l›nda bütçe aç›¤›
%25 azalarak 39,6 milyar TL olmuﬂ, faiz d›ﬂ›
fazla ise 20 kat artarak 8,7 milyar TL’ye
ulaﬂm›ﬂt›r. 2010 y›l› sonu itibar›yla bütçe
aç›¤›n›n GSYH’ye oran› %3,5 olarak
gerçekleﬂmiﬂtir.

Riskler aç›s›ndan en temel konu; Türkiye’nin,
d›ﬂ ekonomik dünyada itici bir geliﬂme
yaﬂanmadan 2010 y›l› benzeri bir performans
göstermesinin çok zor oldu¤udur. Türkiye,
toplumun benimsedi¤i uzun vadede
izleyece¤i kalk›nma politikas›n›n gereklerini
titizlikle izlemelidir. Yurt d›ﬂ› yat›r›mc›lar da
kaynaklar›n› daha yüksek miktar, uzun vade
ve kal›c› ﬂekilde Türkiye’ye yönlendirmek
için böylesi bir yap›sal dönüﬂüm ve reform
isteklili¤ini izlemeye devam edeceklerdir. Bu
noktada sanayi, Türkiye’nin ilerlemesinin acil
itici gücü olmak gibi çok önemli bir misyonun
sahibi olacakt›r.
PAZARLARDAK‹
SATIﬁLAR

GÖRÜNÜM

VE

Küresel ekonomik kriz nedeniyle 2008 ve
2009 y›llar›nda küçülen dünya düzcam talebi,
ekonomik ve sektörel geliﬂmeler
do¤rultusunda 2010 y›l›ndan itibaren özellikle
geliﬂmekte olan ülkelerde art›ﬂ e¤ilimine
girmiﬂtir. Trakya Cam’›n ana pazarlar›n›
oluﬂturan bölge ve ülkelerde de girdi verilen
sektörler 2010 y›l›nda ço¤unlukla
büyümüﬂtür.

Türkiye’de üç farkl› lokasyonda ve
Bulgaristan’da kurulu düzcam, ayna, lamine
cam, kaplamal› cam, buzlu cam, otomotiv
cam›, enerji cam› ve beyaz eﬂya cam›
tesislerinde gerçekleﬂtirdi¤i üretimle
bölgemiz düzcam pazar›n›n öncü kuruluﬂu
olan Trakya Cam, 2010 y›l›nda sat›ﬂ gelirlerini
%17 oran›nda art›rm›ﬂt›r.
‹nﬂaat sektörü
Türkiye’de inﬂaat sektörü 2008 ve 2009
y›llar›nda toplamda %23’e varan küçülmenin
ard›ndan 2010 y›l›nda %17,1 büyümüﬂtür.
Düzcam tüketiminden en fazla pay alan inﬂaat
sektöründe gerçekleﬂen bu çarp›c› büyüme,
yenileme pazar› a¤›rl›kl› olmak üzere, cam
talebine de yans›m›ﬂt›r. Trakya Cam, yükselen
pazardaki rekabete bölgesel faaliyetleri ve
yüksek hizmet kalitesi ile cevap vermiﬂ ve
tüm ürün gruplar›nda sat›ﬂlar›n› art›rm›ﬂt›r.
‹nﬂaat faaliyetleri ve buna ba¤l› olarak düzcam
talebi, Trakya Cam’›n faaliyet gösterdi¤i
bölgelerden Orta Do¤u ve Rusya’da da
önemli bir art›ﬂ göstermiﬂtir. Düzcam pazar›
Orta Avrupa’da yatay bir seyir izlerken, Do¤u
Avrupa ve Balkanlar’da ekonomik

Otocam Markalar› Duracam® Lameks® Toflex® Toglas®

2011, Türkiye için kritik bir y›ld›r. Haziran
ay›nda yap›lmas› beklenen seçimler ve
öncesinde uygulanacak politikalar iç
dinamiklerin yan› s›ra, Türkiye’nin tasarruf
aç›¤›n› kapayan yabanc› yat›r›mc›lar için de
önem taﬂ›maktad›r. Ülkemizdeki politik
gündeme ek olarak, Toplulu¤umuz aç›s›ndan
hayati co¤rafyam›zda yaﬂanan geliﬂmelerin
de dikkatle izlenmesi gerekmektedir. ‹lgimizin
giderek yo¤unlaﬂt›¤› M›s›r baﬂta olmak üzere
Orta Do¤u’da yaﬂanan politik hareketlilik
belirsizliklerin yan› s›ra önemli f›rsatlar da
yaratmaktad›r.
Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
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faaliyetlerdeki daralmalar do¤rultusunda
gerilemiﬂtir.
Trakya Cam, uluslararas› pazarlarda 2009
y›l›nda yo¤unlaﬂt›rd›¤› penetrasyon
çal›ﬂmalar›n› 2010 y›l›nda da sürdürerek
müﬂteri portföyünü geniﬂletmiﬂ, tüm
bölgelerde sat›ﬂlar›n› ve özellikle yerel üretici
oldu¤u Bulgaristan ve komﬂu piyasalardaki
pazar pay›n› yükseltmiﬂ ve bu çabalar›n›n bir
sonucu olarak uluslararas› pazarlardaki toplam
düzcam sat›ﬂlar›n› miktar baz›nda bir önceki
y›la göre %27 art›rm›ﬂt›r.
Binalarda yal›t›m camlar› bünyesinde
kullan›larak enerji verimlili¤ine katk› sa¤layan
Low-E kaplamal› camlar, Türkiye’de ve
uluslararas› pazarlarda talebi en fazla artan
ürün gruplar›ndan biri olmuﬂtur.
Otomotiv sektörü
2010 y›l›nda Türkiye’de otomotiv üretimi
%26 gibi yüksek bir oranda büyürken, krizin
olumsuzluklar›n› telafi etmeye çal›ﬂan
Avrupa’daki otomotiv üretiminde %9 art›ﬂ
gerçekleﬂmiﬂtir.
Trakya Cam, pazardaki büyümeye paralel
olarak 2010 y›l›nda otomotiv cam› sat›ﬂlar›n›
yaklaﬂ›k %20 düzeyinde düzeyinde art›rm›ﬂ
ve önümüzdeki dönemde Renault, Dacia,
Ford, Daimler ve Honda firmalar›n›n yeni
projelerinde yer almak üzere anlaﬂmalar
yapm›ﬂt›r.
Enerji sektörü
Güneﬂ enerjisi alan›nda, Avrupa’da elektrik
üreten güneﬂ pillerinin (fotovoltaik-PV)
kurulumlar› 2009 y›l›na göre önemli oranda
artm›ﬂt›r. Kurulumlardaki bu art›ﬂ, Uzakdo¤u
menﬂeli ürünlerin pay›n›n yükselmesi ve
geçen y›ldan kalan stoklar›n tüketilmesi
nedeniyle Avrupa’daki PV üretimine ayn›
oranda yans›mam›ﬂt›r. Türkiye pazar›nda ise
Yenilenebilir Enerji Kanunu’nda yap›lmas›
planlanan de¤iﬂikli¤in ancak 2010’un son
günlerinde gerçekleﬂmiﬂ olmas› nedeniyle
y›l içinde yap›lmas› beklenen PV modül
yat›r›mlar› hayata geçmemiﬂtir. Güneﬂ
enerjisinden yararlanarak s›cak su üreten
güneﬂ kolektörleri alan›nda ise Avrupa ve
Türkiye pazarlar›nda %5 düzeyinde küçülme
yaﬂanm›ﬂ ve bu geliﬂmeler do¤rultusunda
Trakya Cam’›n enerji cam› sat›ﬂlar›nda k›smi
bir daralma meydana gelmiﬂtir.

Türkiye’de, Trakya Cam’›n girdi verdi¤i
buzdolab› ve f›r›n segmentlerinde, üretim
2009 y›l›na göre %14 artm›ﬂt›r. Trakya Cam,
f›r›n ve buzdolab› alanlar›na yönelik beyaz
eﬂya cam› sat›ﬂlar›n› pazardaki büyümenin
çok üzerine ç›karmay› baﬂarm›ﬂ ve bir önceki
y›la göre miktar baz›nda %30’lar› aﬂan sat›ﬂ
art›ﬂ› gerçekleﬂtirmiﬂtir.
ÜRET‹M VE YATIRIMLAR
Tam kapasite üretim
Trakya Cam, 2010 y›l›nda gerek Türkiye’deki
talep art›ﬂ›, gerekse uluslararas› pazarlara
yönelik sat›ﬂ hamlesi do¤rultusunda mevcut
düzcam üretim kapasitesini maksimum
düzeyde kullanm›ﬂt›r.
Maliyet tasarrufu
ﬁirketimiz, planlanan maliyet düﬂürme ve

geliﬂtirme projelerinin hayata geçirilmesi ve
proseslerde verimlilik art›ﬂ› sa¤lanmas›
paralelinde 2010 y›l›nda tüm faaliyet
alanlar›nda önemli maliyet tasarruflar›
sa¤lam›ﬂt›r.
Çevre duyarl›l›¤› ve maliyet tasarrufu
ba¤lam›nda cam üretim prosesinin daha az
enerji kullanarak gerçekleﬂtirilmesine büyük
önem veren Trakya Cam, 2010 y›l›nda bu
yönde ald›¤› baﬂar›l› sonuçlar› önümüzdeki
y›llarda geliﬂtirerek sürdürmeyi
hedeflemektedir.
Yurtiçi yat›r›mlar
Trakya Cam, 2010 y›l›nda baz› önemli yat›r›m
projelerini hayata geçirmiﬂtir. Lüleburgaz’daki
tesislerden TR 1 Float Hatt›, so¤uk onar›m
yat›r›m› tamamlanarak ekim ay›nda devreye
al›nm›ﬂt›r. Yenilenen hatt›n hizmete
girmesiyle, inﬂaat ve otomotive yönelik renkli
camlar›n her çeﬂidini yüksek verimle üretme
imkân› kazan›lm›ﬂt›r.
Mersin’de aﬂamal› olarak devreye al›nan
Enerji Cam› ‹ﬂleme Yat›r›m›, Temmuz
2010’da tamamlanm›ﬂt›r. Tesiste, güneﬂ
enerjisi sistemlerinde kullan›lan yüksek
performansl› camlar iﬂlenmektedir.
‹nﬂaat ve enerji cam› alanlar›na yönelik buzlu
cam ihtiyac›n› karﬂ›lamak üzere Mersin’de
devam etmekte olan iki hatl› buzlu cam
yat›r›m› ise 2011 y›l›nda aﬂamal› olarak
devreye al›nacakt›r.

Sürdürülebilirlik ba¤lam›nda büyük önem
taﬂ›yan yenilenebilir güneﬂ enerjisi alan›,
önümüzdeki dönemde yüksek büyüme
potansiyeli vaat etmekte, Trakya Cam da bu
do¤rultuda güneﬂ enerjisi sistemlerinin
verimini art›rmaya katk› sa¤layan cam
ürünlerini geliﬂtirmeye ve çeﬂitlendirmeye
devam etmektedir.

Trakya Cam, Lüleburgaz’daki otomotiv cam›
tesisine ek olarak, Balkanlar ve Avrupa’ya
yönelik üretimlerini gerçekleﬂtirmeyi
planlad›¤› ikinci tesisini Temmuz 2010’da
Bulgaristan’da devreye alm›ﬂt›r.

Beyaz eﬂya sektörü
2010 y›l›nda Avrupa’da beyaz eﬂya üretimi
2009 y›l› düzeyinde gerçekleﬂirken
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Markalar

Is›cam®
Is›cam Klasik®
Is›cam Sinerji®
Is›cam Konfor®
TRC Ecotherm
TRC Ecosol
TRC Helio®
TRC Helio clear
TRC Helio extra clear
TRC Tentesol®
TRC Tentesol T®
TRC Aura Reflekta
TRC Elit Glass
TRC Deco classic
TRC Deco wired
TRC Flotal®
TRC Flotal S®
TRC Gökkuﬂa¤›®
TRC Duracam®
TRC Lameks®

Rusya ve M›s›r yat›r›mlar›
Saint-Gobain firmas›yla M›s›r ve Rusya’da
düzcam faaliyetlerinin ortaklaﬂa geliﬂtirilmesi
karar› çerçevesinde 2010 y›l›nda yo¤un
çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ ve bir dizi geliﬂme
sa¤lanm›ﬂt›r.
Bu do¤rultuda Rusya’daki düzcam, ayna ve
kaplamal› cam fabrikalar›n›n temeli 4 May›s
2010’da Tataristan Cumhurbaﬂkan› Rustem
Minnikhanov’un da kat›ld›¤› bir törenle at›lm›ﬂ
ve söz konusu yat›r›mlar›n %70 Trakya Cam
- %30 Saint-Gobain ortakl›¤›nda
gerçekleﬂtirilmesine yönelik Ortak Giriﬂim
Sözleﬂmesi (JV) 12 Ekim 2010 tarihinde
imzalanm›ﬂt›r. Ayr›ca Rusya’da otomotiv
cam› üretimi ve sat›ﬂ› yapmak üzere eﬂit
payl› bir ortakl›k kurulmas›na iliﬂkin bir Niyet
Anlaﬂmas› 26 Nisan 2010 tarihinde
imzalanm›ﬂ olup, bu yönde bir Ortak Giriﬂim
Sözleﬂmesi (JV) yap›lmas› için çal›ﬂmalar
devam etmektedir.
Trakya Cam’›n M›s›r’da %14,87 oran›nda
iﬂtirak etti¤i Saint-Gobain Glass Egypt
fabrikas› ise temmuz ay›nda devreye girmiﬂtir.
GEL‹ﬁT‹RME
ÇALIﬁMALARI

VE

‹Y‹LEﬁT‹RME

Sürdürülebilirlik için ARGE
Trakya Cam, sürdürülebilirlik ba¤lam›nda
önem arz eden ürünlerine yönelik ARGE
çal›ﬂmalar›nda önemli ilerlemeler sa¤lamakta
ve baﬂar›l› sonuçlar elde etmektedir. 2010
y›l›, Trakya Cam için yenilenebilir enerji alan›na
yönelik ürünler ile daha az enerji tüketen,
çok fonksiyonlu ve çevreye duyarl› cam
sistemleri konular›ndaki araﬂt›rmalar›n a¤›rl›kla
ele al›nd›¤› bir y›l olmuﬂtur. Bu kapsamda
sürdürülen araﬂt›rma projelerinde mimari
uygulamalar için laboratuvar boyutunda çok
fonksiyonlu, ›s›l iﬂleme dayan›kl› yeni ürünler
geliﬂtirilmiﬂ ve baz›lar› için baﬂar›l› üretim
denemeleri gerçekleﬂtirilmiﬂtir. ‹ki proje için

TRC Acoustic Lameks
TRC Durasolar® P+
TRC Solar P +
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yurtd›ﬂ› ARGE kurumlar›ndan hizmet al›nm›ﬂ,
iki proje de TÜB‹TAK - TEYDEB bünyesindeki
“Sanayi ARGE Projeleri Destekleme
Program›”nca desteklenmiﬂtir.
Avrupa’da otomotiv sektörüne yönelik
teﬂviklerde öncelik çevreci teknolojilere
verildi¤inden, CO2 emisyonlar›n›n
düﬂürülmesi ve bu amaçla araçlar›n
hafifletilmesi, so¤utma yükünün azalt›lmas›,
yak›t tasarrufu ve kurﬂunsuz malzeme
kullan›lmas› gibi konular giderek önem
kazanmaktad›r. Bu do¤rultuda Trakya Cam,
2010 y›l›nda otomotiv camlar› alan›nda da
çeﬂitli ARGE projelerine devam etmiﬂ ve ›s›
yans›tma özelli¤ine sahip özgün bir otomobil
ön cam› geliﬂtirerek ilk üretim denemelerini
baﬂar›yla tamamlam›ﬂt›r.
Tedarik zincirinin etkinli¤ini art›rma
çal›ﬂmalar›
Trakya Cam, operasyonlar›n› ve sistemlerini
daha müﬂteri odakl› k›lmak, de¤iﬂen piyasa
koﬂullar›na h›zla uyum sa¤lamak ve maliyet
optimizasyonu yoluyla rekabet gücünü
art›rmak amac›yla baﬂlatt›¤› Kurumsal Kaynak
Planlama (ERP) Projesi’ni 2011 y›l›n›n 2.
çeyre¤inde devreye alacak ﬂekilde planlam›ﬂ
ve bu yöndeki çal›ﬂmalar›na devam etmiﬂtir.
Tedarik zincirinin etkinli¤ini art›rmak amac›yla
baz› yeni projeler de planlanm›ﬂt›r. Bu
kapsamda, ﬁirketin ulaﬂt›¤› büyüklü¤e ve
büyüme vizyonuna paralel olarak, maliyet
optimizasyonu yoluyla rekabet gücünü
art›rmak amac›yla tedarik zinciri için ‹leri
Planlama ve Optimizasyon projesinin
baﬂlat›lmas›na karar verilmiﬂtir. Ayr›ca 2010
y›l›nda mevcut Üretim Planlama/Sat›ﬂ/Stok
sistemati¤i yenilenmiﬂ olup, 2011 y›l›nda
sistemin geliﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalara
devam edilecektir.
Artan rekabet ortam›nda sat›ﬂ hedeflerinin
desteklenmesi için 2010 y›l›nda optimal
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maliyetlerle lojistik alternatiflerin yarat›lmas›na
önem verilmiﬂtir. Bu kapsamda yurtiçinde
bölge depolar›n›n ikmali gerçekleﬂtirilmiﬂ,
yurtd›ﬂ›nda ise intermodal taﬂ›ma denemeleri
hayata geçirilmiﬂtir.

çal›ﬂmalar sürdürülmektedir. Yönetmeli¤in
TS 13433 standard›n› referans göstermesi
ile güvenlik ihtiyac› olan alanlarda lamine
cam kullan›m› zorunlu hale gelecektir.
BEKLENT‹LER VE BÜYÜME HEDEFLER‹

TANITIM TUTUNDURMA FAAL‹YETLER‹
VE SEKTÖREL ETK‹NL‹KLER
Trakya Cam, yap›, otomotiv, beyaz eﬂya ve
enerji sektörlerine yönelik ürünlerini 2010
y›l›nda Ortado¤u, Balkanlar, Bat› Avrupa,
Rusya ve Türkiye'de kat›ld›¤› çeﬂitli sektör
fuarlar›nda sergilemiﬂ ve özellikle sektör
profesyonellerine yönelik ürün tan›t›mlar›
yapm›ﬂt›r. Söz konusu fuar etkinlikleri Trakya
Cam’›n pazardaki imaj›n› güçlendirmiﬂ ve
yeni ticari ba¤lant›lar kurulmas›n› sa¤lam›ﬂt›r.
Fuarlar d›ﬂ›nda ürün tan›t›m›na yönelik olarak
müﬂterilere, alt müﬂterilere ve sektör
ilgililerine çeﬂitli e¤itim ve seminerler
verilmiﬂtir.
Trakya Cam’›n ana pazarlar›ndan biri olan
Balkanlar’da enerji verimlili¤ine katk› sa¤layan
kaplamal› cam ürünlerinin tan›t›m›na a¤›rl›k
verilmiﬂ, yürütülen pazarlama faaliyetleri
dergi ilanlar› ve web sitesi banner
çal›ﬂmalar›yla desteklenmiﬂtir.
Marka çal›ﬂmalar›
Artan rekabet ortam›nda Trakya Cam,
ürünlerinin benzer ürünlerden ay›rt edilmesini
sa¤lamak, bilinirli¤ini art›rmak ve kullan›m›n›
yayg›nlaﬂt›rmak amac›yla, tüm ürün
portföyünü içerecek ﬂekilde ve tüm
pazarlarda ortak kullan›lmak üzere
markaland›rma çal›ﬂmalar›n› tamamlam›ﬂt›r.
Lobi faaliyetleri
Trakya Cam, düzcam ürünlerinin ekonomiye
ve enerji tasarrufuna katk›s›n› ortaya koymak
amac›yla 2010 y›l› boyunca Europe’s
Manufacturers of Building, Automotive and
Transport Glass (Glass for Europe), ‹nﬂaat
Malzemesi Sanayicileri Derne¤i (‹MSAD) ve
Is›, Su, Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i
(‹ZODER) bünyesinde aktif üye olarak çeﬂitli
çal›ﬂmalarda bulunmuﬂtur.
Lamine cam kullanma zorunlulu¤u
Binalarda ve güvenlik ihtiyac› olan alanlarda
güvenlik cam› kullan›m›n›n zorunlu hale
getirilmesi amac›yla Trakya Cam’›n 2009’dan
bu yana Türk Standartlar› Enstitüsü (TSE) ve
Bay›nd›rl›k ve ‹skân Bakanl›¤› (B‹B) ile ortak
sürdürdü¤ü çal›ﬂmalar 2010 y›l›nda
tamamlanm›ﬂ ve haz›rlanan “TS 13433 Cam
- Yap›larda Kullan›lan - ‹nsan Çarpmas›yla
‹lgili Güvenlik için Uygulama Kurallar›”
standard› A¤ustos 2010’da yay›mlanarak
yürürlü¤e girmiﬂtir.

Avrupa’n›n 4’üncü ve dünyan›n 7’nci büyük
düzcam üreticisi olan Trakya Cam, yüksek
büyüme potansiyeli sunan ve rekabetin her
geçen gün artt›¤› bir bölgede faaliyet
göstermekte ve bölgesinde lider üretici olma
vizyonu çerçevesinde yat›r›mlar›n›
sürdürmektedir.
Rusya-Tataristan Cumhuriyeti’nde
gerçekleﬂtirilecek ortakl›k yat›r›m›na iliﬂkin
olarak Saint-Gobain firmas›yla birlikte
çal›ﬂmalar sürdürülmektedir. 2012 y›l›n›n
ikinci yar›s›ndan itibaren aﬂamal› olarak
devreye al›nmas› planlanan düzcam, ayna,
kaplamal› cam ve otomotiv cam› yat›r›mlar›,
büyüyen Rusya pazar›ndan yerel üretim ve
sat›ﬂlarla k›sa zamanda pay alma iddias›
taﬂ›maktad›r.
Trakya Cam, Balkanlar ve Orta Avrupa
pazarlar›ndaki faaliyetlerini geniﬂletmek ve
özellikle katma de¤eri yüksek ürünlerle
penetrasyon sa¤lamak amac›yla
Bulgaristan’daki mevcut tesislerine ilaveten
bölgede yeni yat›r›mlar yapmay›
planlamaktad›r.
Trakya Cam’›n son üç y›lda önemli bir
büyüme hamlesi gerçekleﬂtirdi¤i Ortado¤u
bölgesi, özellikle inﬂaat alan›nda sahip oldu¤u
geliﬂme potansiyeli itibariyla ﬂirketin büyüme
planlar› içinde de¤erlendirilmektedir.
Trakya Cam, en büyük pazar› olan Türkiye’de
de, sektörel büyümelerin ivme kazanmas›yla
birlikte k›sa vadede yeni yat›r›m projelerini
hayata geçirmeyi planlamaktad›r.
Trakya Cam, ürün gam›na eklemeyi planlad›¤›
yeni ürünler, yerel üretim/sat›ﬂ yap›lanmas›
ve teknik pazarlama faaliyetleriyle
müﬂterilerine en yüksek kalitede ürün ve
etkin hizmet sunarak, özellikle katma de¤eri
yüksek ürünlerde rekabet gücünü
geliﬂtirmeyi, maliyet düﬂürme ve geliﬂtirme
projelerini kararl›l›kla sürdürmeyi ve bu
do¤rultuda kârl›l›¤›n› art›rmay›
hedeflemektedir.

Yap› Malzemeleri Yönetmeli¤i’nin revize
edilerek yeni haz›rlanan güvenlik cam›
standard›na at›fta bulunmas›n› sa¤lamak
amac›yla B‹B ve ‹nﬂaat Malzemesi
Sanayicileri Derne¤i (‹MSAD) nezdinde
Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
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Sermaye Yap›s› ve Sermaye Yap›s›ndaki
Geliﬂmeler
Toplam 603.200.000 TL olan sermayenin
%70’ine Türkiye ﬁiﬂe ve Cam Fabrikalar›
A.ﬁ. sahip bulunmaktad›r. Kay›tl› sermaye
tavan› ise 1.000.000.000 TL’dir.

Yukar›da özetle ifade etti¤imiz sonuçlar›n
al›nmas›nda bize her zaman ihtiyaç
duydu¤umuz güven ve destek ortam›n›
sa¤layan müﬂterilerimiz, tedarikçilerimiz ile
siz de¤erli pay sahiplerimize ve topluluk
ﬂirketlerimize teﬂekkürü borç biliyoruz.

Son Üç Y›lda Da¤›t›lan Temettü Oranlar›
2007 y›l›nda ödenmiﬂ sermayenin %12, 2008
y›l›nda %8, 2009 y›l›nda ise %4’üne tekabül
eden brüt temettünün sermayeye eklenmesi
suretiyle ihraç edilen paylar bedelsiz olarak
ortaklara da¤›t›lm›ﬂt›r.
2010 Y›l› Kar›n›n Da¤›t›m›

Gülsüm Azeri
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: XI, No.29
say›l› ‘’Sermaye Piyasas›nda Finansal
Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i’’ne göre
haz›rlanan 2010 y›l› konsolide bilançomuzda
yer alan 210.996.742 TL tutar›ndaki 2010
y›l› net konsolide bilanço kar›m›z›n, SPK’n›n
kar da¤›t›m›na iliﬂkin düzenlemeleri
çerçevesinde ve ana sözleﬂmemizin 29.
maddesine göre ekte yer ald›¤› ﬂekilde tefrik
edilmesi,
• Ödenmiﬂ sermayenin %7,5‘ine tekabül
eden 45.240.000 TL tutar›ndaki brüt
temettünün beher nominal 1TL tutar›ndaki
hisseye 0,075 TL (%7,5) isabet edecek
ﬂekilde nakden da¤›t›lmas›,
• Stopaja tabi olmayan pay sahiplerimize
brüt temettünün herhangi bir kesinti
olmaks›z›n net olarak da¤›t›lmas›, stopaja
tabi olan pay sahiplerimize ise bu tutar
üzerinden gelir vergisi stopaj› yap›ld›ktan
sonra 0,06375 TL’nin (%6,375) net olarak
ödenmesi,
• Kar›n 31 May›s 2011 tarihinde nakden
da¤›t›lmas›,
hususlar›n›n 08 Nisan 2011 tarihinde
yap›lacak Ortaklar Ola¤an Genel Kurulu’nun
görüﬂ ve onay›na sunulmas› Yönetim
Kurulumuz taraf›ndan kararlaﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Kar Da¤›t›m Önerisi
Dönem Kar›
Ödenecek Vergiler (-)
Net Dönem Karı
Toplam Temettü
(Nakden da¤›t›lacakt›r)
Yasal Yedekler
Ola¤anüstü Yedek

237.702.849
26.706.107
210.996.742
45.240.000
5.815.613
159.941.129

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
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Müfit Özkara
Yönetim Kurulu Üyesi

2010 Faaliyet Raporu

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
2010 Y›l› Denetleme Kurulu Raporu

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ. Genel Kurulu'na;
Ortakl›¤›n
Ünvan›
Merkezi
Kay›tl› Sermayesi
Ç›kar›lm›ﬂ Sermayesi
Faaliyet Konusu

:
:
:
:
:

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
‹stanbul
1.000.000.000.- TL.
603.200.000.- TL.
Temel camlar, otocam›, enerji ve beyaz eﬂya camlar› üretim ve sat›ﬂ›.

Denetçi veya Denetçilerin
ad› ve görev süreleri ve
ﬂirket orta¤› veya personeli
olup olmad›klar›

:

Beytiye Ayﬂe K›v›lc›m Gökﬂin
22.04.2010 - 08.04.2011
Mükremin ﬁimﬂek
22.04.2010 - 08.04.2011
Denetçiler ﬂirket orta¤› veya personeli de¤ildir.

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

:

7 kez Yönetim Kurulu toplant›s›na kat›l›nm›ﬂ, 6 kez de Denetleme Kurulu
toplant›s› yap›lm›ﬂt›r.

Ortakl›k hesaplar›, defter ve
belgeleri üzerinde yap›lan
incelemenin kapsam›, hangi
tarihlerde inceleme yap›ld›¤›
ve var›lan sonuçlar

:

ﬁirket defterlerinin yasalar ve genel kabul görmüﬂ muhasebe ilkelerine
uygun olarak tutulup tutulmad›¤› incelenmiﬂ ve bilanço, kar/zarar
rakamlar›n›n kay›tlara uygun oldu¤u ve ﬂirket defterlerinin kanun ve
usullere uygun olarak tutuldu¤u tespit edilmiﬂtir. (08.01.2010 / 16.04.2010/
07.05.2010 / 09.07.2010 / 08.10.2010 / 19.11.2010)

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

:

2010 y›l› içerisinde 6 kez vezne say›m› yap›lm›ﬂ olup, kaydi ve fiili kasa
mevcudu eﬂit olarak tespit edilmiﬂtir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353. :
maddesinin 1. f›kras›n›n 4 no’lu
bendi gere¤ince yap›lan
inceleme tarihleri ve sonuçlar›

Kurulumuz (08.01.2010 / 16.04.2010 / 07.05.2010 / 09.07.2010 /
08.10.2010 / 19.11.2010) tarihlerinde rehin teminat yahut ﬂirket.
veznesinde saklanmak üzere teslim olunan her türlü k›ymetli evrak›n
mevcut olup olmad›¤›n› incelemiﬂ ve kay›tlara uygunlu¤unu tespit etmiﬂtir.

‹ntikal eden ﬂikayet, yolsuzluk :
ve bunlar hakk›nda yap›lan
iﬂlemler

Denetçili¤ini yapt›¤›m›z Trakya Cam Sanayii A.ﬁ. hakk›nda denetçilik
yapt›¤›m›z devrede hiçbir ﬂikayet ve yolsuzluk taraf›m›za intikal etmemiﬂtir.

Trakya Cam Sanayii Anonim ﬁirketi'nin 1.1.2010 - 31.12.2010 dönemi hesap ve iﬂlemlerini Türk Ticaret Kanunu, ortakl›¤›n
esas sözleﬂmesi ve di¤er mevzuat ile genel kabul görmüﬂ muhasebe ilke ve standartlar›na göre incelemiﬂ bulunmaktay›z.
Görüﬂümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz ekli 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiﬂ bilanço, ortakl›¤›n an›lan tarihteki
mali durumunu; 1.1.2010 - 31.12.2010 dönemine ait gelir tablosu, an›lan döneme ait faaliyet sonuçlar›n› gerçe¤e uygun
ve do¤ru olarak yans›tmaktad›r.
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmas›n› ve Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesini oylar›n›za arz ederiz.

Denetleme Kurulu Üyeleri

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
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TRAKYA CAM SANAY‹‹ A.ﬁ.
1 OCAK - 31 ARALIK 2010
HESAP DÖNEM‹NE A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLAR
VE BA⁄IMSIZ DENETÇ‹ RAPORU

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
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BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Trakya Cam Sanayii A.ﬁ. Yönetim Kurulu’na
1.

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.’nin ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (hep birlikte “Grup” olarak an›lacakt›r)
31 Aral›k 2010 tarihi itibar›yla haz›rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir
tablosunu, konsolide kapsaml› gelir tablosunu, konsolide özkaynak de¤iﬂim tablosunu, konsolide nakit ak›m tablosunu ve önemli
muhasebe politikalar›n›n özeti ile dipnotlar›n› denetlemiﬂ bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla ‹lgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumlulu¤u
2.

Grup yönetimi konsolide finansal tablolar›n Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na göre haz›rlanmas›
ve dürüst bir ﬂekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolar›n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanl›ﬂl›klar içermeyecek biçimde haz›rlanarak, gerçe¤i dürüst bir ﬂekilde yans›tmas›n› sa¤lamak amac›yla gerekli iç kontrol
sisteminin tasarlanmas›n›, uygulanmas›n› ve devam ettirilmesini, koﬂullar›n gerektirdi¤i muhasebe tahminlerinin yap›lmas›n› ve
uygun muhasebe politikalar›n›n seçilmesini içermektedir.

Ba¤›ms›z Denetim Kuruluﬂunun Sorumlulu¤u
3.

Sorumlulu¤umuz, yapt›¤›m›z ba¤›ms›z denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakk›nda görüﬂ bildirmektir. Ba¤›ms›z
denetimimiz, Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan ba¤›ms›z denetim standartlar›na uygun olarak gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Bu
standartlar, etik ilkelere uyulmas›n› ve ba¤›ms›z denetimin, finansal tablolar›n gerçe¤i do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›t›p yans›tmad›¤›
konusunda makul bir güvenceyi sa¤lamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Ba¤›ms›z denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba¤›ms›z denetim kan›t› toplamak amac›yla, ba¤›ms›z
denetim tekniklerinin kullan›lmas›n› içermektedir. Ba¤›ms›z denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolar›n hata ve/veya hileden
ve usulsüzlükten kaynaklan›p kaynaklanmad›¤› hususu da dahil olmak üzere önemli yanl›ﬂl›k içerip içermedi¤ine dair risk
de¤erlendirmesini de kapsayacak ﬂekilde, mesleki kanaatimize göre yap›lm›ﬂt›r. Bu risk de¤erlendirmesinde, Grup’un iç kontrol
sistemi göz önünde bulundurulmuﬂtur. Ancak, amac›m›z iç kontrol sisteminin etkinli¤i hakk›nda görüﬂ vermek de¤il, ba¤›ms›z
denetim tekniklerini koﬂullara uygun olarak tasarlamak amac›yla, Grup yönetimi taraf›ndan haz›rlanan finansal tablolar ile iç kontrol
sistemi aras›ndaki iliﬂkiyi ortaya koymakt›r. Ba¤›ms›z denetimimiz, ayr›ca Grup yönetimi taraf›ndan benimsenen muhasebe politikalar›
ile yap›lan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolar›n bir bütün olarak sunumunun uygunlu¤unun de¤erlendirilmesini içermektedir.
Ba¤›ms›z denetim s›ras›nda temin etti¤imiz ba¤›ms›z denetim kan›tlar›n›n, görüﬂümüzün oluﬂturulmas›na yeterli ve uygun bir
dayanak oluﬂturdu¤una inan›yoruz.

Görüﬂ
4.

Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar, Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.’nin 31 Aral›k 2010 tarihi itibar›yla finansal durumunu,
ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas› Kurulunca yay›mlanan finansal raporlama
standartlar› (bkz. Dipnot 2) çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

Di¤er Husus
5.

Grup’un 31 Aral›k 2009 tarihinde sona eren y›la ait konsolide finansal tablolar›n›n denetimi baﬂka bir ba¤›ms›z denetim firmas›
taraf›ndan yap›lm›ﬂ, söz konusu ba¤›ms›z denetim firmas› taraf›ndan haz›rlanan 6 Nisan 2010 tarihli ba¤›ms›z denetim raporunda
olumlu görüﬂ verilmiﬂtir.

Baﬂaran Nas Ba¤›ms›z Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik A.ﬁ.
a member of
PricewaterhouseCoopers

Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Ortak Baﬂdenetçi
‹stanbul, 21 Mart 2011

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
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TRAKYA CAM SANAY‹‹ A.ﬁ.
31 ARALIK 2010 VE 31 ARALIK 2009 TAR‹HLER‹ ‹T‹BARIYLA
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Dipnot
Referanslar›

VARLIKLAR

31 Aral›k
2010

31 Aral›k
2009
706.900.294
294.837.900
199.637.455
38.051.462
37.339.870
711.592
161.513.826
12.859.651

Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Di¤er Alacaklar
- ‹liﬂkili Taraflardan Di¤er Alacaklar
- Di¤er Alacaklar
Stoklar
Di¤er Dönen Varlıklar

37
11
13
26

900.953.003
454.060.846
213.688.247
59.940.965
59.129.211
811.754
159.302.023
13.960.922

Duran Varlıklar
Di¤er Alacaklar
Finansal Yatırımlar
Özkaynak Yöntemiyle De¤erlenen Yatırımlar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenen Vergi Varlı¤ı
Di¤er Duran Varlıklar

11
7
16
18
19
35
26

1.146.110.245
331.169
84.490.380
71.231.184
957.393.346
2.692.531
15.559.092
14.412.543

1.235.488.864
231.007
122.989.211
68.789.429
1.017.260.767
2.754.560
10.881.176
12.582.714

2.047.063.248

1.942.389.158

6
10

TOPLAM VARLIKLAR

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluﬂtururlar.
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2010 Faaliyet Raporu

TRAKYA CAM SANAY‹‹ A.ﬁ.
31 ARALIK 2010 VE 31 ARALIK 2009 TAR‹HLER‹ ‹T‹BARIYLA
KONSOL‹DE B‹LANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL) olarak ifade edilmiﬂtir.)

YÜKÜMLÜLÜKLER

Dipnot
Referanslar›

31 Aral›k
2010

31 Aral›k
2009

8

157.543.981
8.826.066

208.831.393
34.407.973
72.013.864
49.863.017
7.751.109
42.111.908
34.972.086
20.255.541
6.412.577
8.303.968
9.895.590
1.483.538
715.108
5.480.217

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Uzun Vadeli Finansal Borçların
Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- ‹liﬂkili Taraflara Ticari Borçlar
- Di¤er Ticari Borçlar
Di¤er Borçlar
- ‹liﬂkili Taraflara Di¤er Borçlar
- Alınan Avanslar
- Di¤er Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülü¤ü
Çalıﬂanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liﬂkin Karﬂılıklar
Borç Karﬂılıkları
Di¤er Kısa Vadeli Yükümlülükler

37
11
11
35
24
22
26

48.092.313
58.943.374
7.397.656
51.545.718
27.071.329
4.330.631
13.408.336
9.332.362
8.516.063
1.340.309
666.586
4.087.941

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Di¤er Borçlar
Çalıﬂanlara Sa¤lanan Faydalara ‹liﬂkin Karﬂılıklar
Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü
Di¤er Uzun Vadeli Yükümlülükler

8
11
24
35
26

339.086.420
261.467.079
83.633
30.222.169
46.910.727
402.812

366.723.803
291.304.954
45.855
27.264.645
47.636.232
472.117

1.550.432.847
1.498.798.998
603.200.000
5.576.528
22.703
42.277
29.518.143
87.168.906
562.273.699
210.996.742
51.633.849

1.366.833.962
1.324.708.696
580.000.000
5.576.528
22.703
29.450.528
37.016.332
85.363.509
525.046.402
62.232.694
42.125.266

2.047.063.248

1.942.389.158

8
37
10

ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklı¤a Ait Özkaynaklar
Ödenmiﬂ Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Farkları
Hisse Senetleri ‹hraç Primleri
De¤er Artıﬂ Fonları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmıﬂ Yedekler
Geçmiﬂ Yıllar Karları
Net Dönem Karı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar

27

TOPLAM KAYNAKLAR

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluﬂtururlar.
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TRAKYA CAM SANAY‹‹ A.ﬁ.
31 ARALIK 2010 VE 2009 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE GEL‹R TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Satıﬂ Gelirleri
Satıﬂların Maliyeti (-)
BRÜT KAR
Pazarlama, Satıﬂ ve Da¤ıtım Giderleri (-)
Genel Yönetim Giderleri (-)
Araﬂtırma ve Geliﬂtirme Giderleri (-)
Di¤er Faaliyet Gelirleri
Di¤er Faaliyet Giderleri (-)
FAAL‹YET KARI
Özkaynak Yöntemiyle De¤erlenen Yatırımların Kar /
Zararlarındaki Paylar
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)

Dipnot
Referanslar›

1 Ocak31 Aral›k 2010

1 Ocak31 Aral›k 2009

28
28

1.046.764.123
(720.108.849)

892.498.710
(699.663.951)

29
29
29
31
31

326.655.274
(67.619.491)
(74.942.669)
(8.109.299)
14.628.270
(8.848.323)

192.834.759
(58.800.288)
(71.007.010)
(7.014.638)
22.537.016
(4.243.028)

181.763.762

74.306.811

17.107.500
148.874.627
(98.150.773)

9.942.097
48.171.270
(56.927.219)

249.595.116

75.492.959

(30.998.071)
4.291.964

(14.141.170)
7.095.734

222.889.009

68.447.523

11.892.267
210.996.742

6.214.829
62.232.694

0,3498

0,1032

16
32
33

VERG‹ ÖNCES‹ KAR
Vergi gelir/gideri
Dönem Vergi Gideri
Ertelenmiﬂ Vergi Geliri

35
35

DÖNEM KARI
Dönem Karının Da¤ılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana ortaklık payları
Hisse baﬂına kazanç (1 TL tutarındaki hisseye isabet eden)

36

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluﬂtururlar.
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TRAKYA CAM SANAY‹‹ A.ﬁ.
31 ARALIK 2010 VE 2009 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE KAPSAMLI GEL‹R TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Dipnot
Referanslar›

1 Ocak31 Aral›k 2010

1 Ocak31 Aral›k 2009

DÖNEM KARI

222.889.009

68.447.523

Di¤er Kapsaml› Gelir/ (Gider)
Yabanc› Para Çevrim Farklar›ndaki De¤iﬂim
Finansal Varl›klar De¤er Art›ﬂ Fonundaki De¤iﬂim
Di¤er Kapsaml› Gelir Kalemlerine ‹liﬂkin Vergi Geliri/ (Gideri)

(7.498.189)
(30.527.779)
1.119.528

1.623.907
18.375.071
(694.888)

Di¤er Kapsaml› Gelir/ (Gider)

(36.906.440)

19.304.090

TOPLAM KAPSAMLI GEL‹R

185.982.569

87.751.613

Toplam Kapsaml› Gelirin Da¤›l›m›
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortakl›k Paylar›

11.892.267
174.090.302

6.214.829
81.536.784

35

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluﬂtururlar.
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Toplam kapsaml› gelir

5.576.528

-

-

-

-

-

29.450.528

29.450.528

17.680.183

-

-

-

11.770.345

De¤er
Art›ﬂ
Fonlar›

22.703

42.277

29.518.143

(7.498.189)

-

-

-

37.016.332

37.016.332

1.623.907

-

-

-

35.392.425

Yabanc›
Para
Çevrim
Farklar›

Di¤er Kapsaml› Gelir

- (29.408.251)

-

-

-

22.703

22.703

-

-

-

-

22.703

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluﬂtururlar.

603.200.000

-

-

Ödenen temettü

Aral›k 2010 itibariyle bakiye

23.200.000

Sermaye art›r›m›

-

Geçmiﬂ y›l kar›ndan transferler

-

5.576.528

580.000.000

1 Ocak 2010 itibariyle bakiye

-

5.576.528

-

Toplam kapsaml› gelir

-

-

580.000.000

-

31 Aral›k 2009 itibariyle bakiye

44.436.235

-

Geçmiﬂ y›l kar›ndan transferler

Ödenen temettü

535.563.765

1 Ocak 2009 itibariyle bakiye

Sermaye art›r›m›

5.576.528

Ödenmiﬂ
Sermaye

-

Sermaye
Düzeltmesi
Farklar›

Hisse
Senetleri
‹hraç
Primleri

87.168.906

-

-

-

1.805.397

85.363.509

85.363.509

-

-

-

16.291.194

69.072.315

Kardan
Ayr›lan
K›s›tlanm›ﬂ
Yedekler
Net
Dönem
Kar›

Ana Ortakl›¤a
Ait
Özkaynaklar
Toplam›

-

-

-

562.273.699 210.996.742 1.498.798.998

174.090.302

-

-

-

62.232.694 1.324.708.696

- 210.996.742

-

(23.200.000)

81.536.784

-

-

-

62.232.694 1.324.708.696

62.232.694

-

60.427.297 (62.232.694)

525.046.402

525.046.402

-

-

(44.436.235)

104.881.524 (121.172.718)

464.601.113 121.172.718 1.243.171.912

Geçmiﬂ
Y›llar
Karlar›

Toplam

87.751.613

(158.287)

-

-

(2.383.684)

-

51.633.849 1.550.432.847

11.892.267 185.982.56931

(2.383.684)

-

-

42.125.266 1.366.833.962

42.125.266 1.366.833.962

6.214.829

(158.287)

-

-

36.068.724 1.279.240.636

Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar

TRAKYA CAM SANAY‹‹ A.ﬁ.

31 ARALIK 2010 VE 2009 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE ÖZKAYNAK DE⁄‹ﬁ‹M TABLOLARI

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL) olarak ifade edilmiﬂtir.)
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TRAKYA CAM SANAY‹‹ A.ﬁ.
31 ARALIK 2010 VE 2009 TAR‹HLER‹NDE SONA EREN YILLARA A‹T
KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL) olarak ifade edilmiﬂtir.)

Dipnot
Referanslar›

1 Ocak31 Aral›k 2010

1 Ocak31 Aral›k 2009

Dönem kar›
Amortisman ve itfa paylar›
18, 19
Maddi duran varl›k sat›ﬂ karlar›
31
Özkaynak yöntemi ile muhasebeleﬂtirilen iﬂtiraklerden
kaynaklanan gelirler
16
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂ geliri (net)
32,33
Finansal borçlara iliﬂkin gerçekleﬂmemiﬂ kur farklar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›k gideri
24
ﬁüpheli alacaklar karﬂ›l›¤›
10
Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›
13
Ayr›lan di¤er karﬂ›l›klardaki de¤iﬂim
Temettü geliri
32
Faiz gelirleri
32
Faiz giderleri
33
Vergi gideri
35
‹ﬂletme sermayesindeki de¤iﬂim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit ak›m›
‹ﬂletme sermayesinde gerçekleﬂen de¤iﬂimler
Ticari alacaklar
10
Stoklar
13
Di¤er alacaklar ve varl›klar
11,22,24,26
Ticari borçlar
10
‹liﬂkili taraflara ticari borçlar
37
Di¤er borçlar ve yükümlülükler
11,22,24,26
Faaliyetlerde kullan›lan nakit
Ödenen vergiler
35
Ödenen k›dem tazminatlar›
24
‹ﬂletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
Yat›r›m faaliyetlerinden elde edilen nakit ak›mlar›
Finansal yat›r›mlar›n sermaye art›r›m›na iﬂtirak
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂlar›ndan kaynaklanan nakit
7
Maddi duran varl›k al›mlar›
18
Maddi olmayan duran varl›k al›mlar›
19
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k sat›ﬂlar›ndan elde edilen nakit
Finansal yat›r›mlardan al›nan temettü
32
‹ﬂtiraklerden al›nan temettü
16
Verilen sabit k›ymet sipariﬂ avanslar›ndaki de¤iﬂimler
26
Yabanc› para çevrim fark› de¤iﬂimi
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan nakit
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit ak›mlar›
Al›nan krediler
Kredilerin geri ödemesi
Kontrol gücü olmayan paylara ödenen temettü
‹liﬂkili taraflara ticari olmayan alacak ve borçlardaki de¤iﬂim
37
Al›nan faizler
Ödenen faizler
Finansman faaliyetlerinde kullan›lan nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki art›ﬂ
6
Dönem baﬂ› nakit ve nakit benzerleri
6
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

222.889.009
124.621.100
(4.600.502)

68.447.523
116.350.202
(2.099.748)

(17.107.500)
(33.188.669)
(12.755.849)
5.661.440
2.740.007
1.084.257
(1.256.510)
(60)
(18.491.347)
26.431.414
26.706.107
322.732.897

(9.942.097)
72.051.141
5.721.308
313.466
242.162
(2.320.338)
(1.470.394)
(16.324.444)
21.441.810
7.045.436
259.456.027

(16.790.799)
1.127.546
(1.170.920)
9.433.810
(353.453)
7.665.109
322.644.190
(32.377.598)
(2.703.916)
287.562.676

7.573.971
50.329.982
3.691.649
(7.318.623)
(869.386)
3.686.975
316.550.595
(10.864.122)
(9.095.970)
296.590.503

(2.124.389)
50.563.425
(87.392.394)
(439.339)
17.000.369
60
6.858.225
(1.960.504)
3.778.303
(13.716.244)

(17.887.444)
(65.873.087)
(71.192)
10.622.926
1.470.394
793.027
2.807.257
(332.800)
(68.470.919)

71.635.336
(137.299.768)
(2.383.684)
(37.714.251)
18.107.561
(27.352.466)
(115.007.272)
158.839.160
294.343.795
453.182.955

190.000.067
(202.396.701)
(158.287)
3.871.475
16.008.586
(25.531.410)
(18.206.270)
209.913.314
84.430.481
294.343.795

‹ﬂletme faaliyetlerinden elde edilen nakit ak›mlar›

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluﬂtururlar.
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TRAKYA CAM SANAY‹‹ A.ﬁ.
31 ARALIK 2010 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL) olarak ifade edilmiﬂtir.)

1.

Grup’un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Trakya Cam Grubu (“Grup”), ana ﬂirket olan Trakya Cam Sanayii A.ﬁ. (“ﬁirket”) ve 4 ba¤l› ortakl›k, 2 iﬂtirak ve 3 müﬂterek yönetime tabi
ortakl›ktan oluﬂmaktad›r.
Trakya Cam Sanayii A.ﬁ. 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. (“ﬁiﬂecam Holding”) toplulu¤una ba¤l› bir kuruluﬂ olup, düzcam, buzlucam, ayna,
lamine cam, otocam, temperli, kaplamal› camlar ve cam ev eﬂyas› üretimi ve sat›ﬂ›yla iﬂtigal etmektedir. Grup’un K›rklareli (Lüleburgaz),
Mersin (Tarsus), Bulgaristan (Targovishte) ve Bursa (Yeniﬂehir)’de üretim tesisleri bulunmaktad›r.
ﬁirket’in merkez adresi ve ortakl›k yap›s›
‹ﬂ Kuleleri Kule 3, 4.Levent - Beﬂiktaﬂ / ‹stanbul merkez adresinde faaliyet gösteren ﬁirket’in ortakl›k yap›s› Dipnot 27’de verilmiﬂtir.
ﬁirket hisse senetleri 5 Kas›m 1990 tarihinden itibaren ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda iﬂlem görmektedir.
Kategorileri itibar›yla cari dönem içerisinde çal›ﬂan personel say›s›
31 Aral›k
2010
803
1.898
2.701

Ayl›k ücretli
Saat ücretli
Toplam

31 Aral›k
2009
827
1.861
2.688

Finansal Tablolar›n Onaylanmas›
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂ ve 21 Mart 2011 tarihinde yay›nlanmas› için yetki verilmiﬂtir. Genel Kurul’un
finansal tablolar› de¤iﬂtirme yetkisi bulunmaktad›r.
Konsolidasyona dahil edilen ﬂirketler:
Konsolide finansal 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:
Ba¤l› ortakl›klar:
ﬁirket ünvan›
Trakya Yeniﬂehir Cam San.A.ﬁ.
Trakya Polatl› Cam San.A.ﬁ. (*)
Trakya Investment BV
Trakya Glass Kuban OOO (*)

Faaliyet konusu
Düzcam, kaplamal›, lamine, beyaz eﬂya ve
projeli camlar üretimi ve sat›ﬂ›
Düzcam üretimi ve sat›ﬂ›
Finansman ve yat›r›m
Düzcam üretimi ve sat›ﬂ›

Kay›tl› oldu¤u ülke
Türkiye
Türkiye
Hollanda
Rusya

(*) Bilanço tarihi itibar›yla bu ﬂirketlerin yat›r›m dahil Dipnot 30’da belirtilen taahhütlerinin d›ﬂ›nda faaliyetleri bulunmamaktad›r.

ﬁirket ünvan›
Trakya Yeniﬂehir Cam San.A.ﬁ.
Trakya Polatl› Cam San.A.ﬁ.
Trakya Investment BV
Trakya Glass Kuban OOO
Müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar:
ﬁirket ünvan›
Trakya Cam Investment BV
Trakya Glass Bulgaria EAD
Trakya Glass Logistics EAD

ﬁirket ünvan›
Trakya Cam Investment BV
Trakya Glass Bulgaria EAD
Trakya Glass Logistics EAD

31 Aral›k 2009
Do¤rudan
Etkin
ve dolayl›
ortakl›k
ortakl›k oran› %
oran› %
85,0
85,0
85,0
85,0
100,0
100,0
100,0

Faaliyet konusu
Finansman ve yat›r›m
Düzcam, ayna, beyaz eﬂya ve cam ev
eﬂyas› üretim ve sat›ﬂ›
Lojistik
31 Aral›k 2009
Do¤rudan
Etkin
ve dolayl›
ortakl›k
ortakl›k oran› %
oran› %
70,0
70,0
70,0
70,0

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
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31 Aral›k 2008
Do¤rudan
ve dolayl›
ortakl›k oran› %
85,0
85,0
100,0
-

Etkin
ortakl›k
oran› %
85,0
85,0
100,0
100,0

Kay›tl› oldu¤u ülke
Hollanda
Bulgaristan
Bulgaristan
31 Aral›k 2008
Do¤rudan
ve dolayl›
ortakl›k oran› %
70,0
-

Etkin
ortakl›k
oran› %
70,0
70,0
70,0
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Özkaynak yöntemi ile konsolide edilen iﬂtirakler:

ﬁirket ünvan›
Çay›rova Cam San. A.ﬁ.
Camiﬂ Elektrik A.ﬁ.

Faaliyet konusu
Ticari faaliyet (*)
Elektrik üretimi ve sat›ﬂ›

Kay›tl› oldu¤u ülke
Türkiye
Türkiye

31 Aral›k 2010
Ortakl›k
oran›
%
28,1
34,4

31 Aral›k 2009
Ortakl›k
oran›
%
28,1
34,4

(*) Çay›rova Cam San. A.ﬁ. sahip oldu¤u gayrimenkuller ve liman› Grup ﬂirketlerine kiraya veren ve üretim-sat›ﬂ faaliyeti olmayan bir ﬂirkettir.

2.
2.1

Finansal Tablolar›n Sunumuna ‹liﬂkin Esaslar
Sunuma ‹liﬂkin Temel Esaslar

Finansal Tablolar›n Haz›rlan›ﬂ Esaslar› ve Önemli Muhasebe Politikalar›
ﬁirket ve Türkiye’de yerleﬂik ba¤l› ortakl›klar›, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolar›n› Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuat›nca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve haz›rlamaktad›r. Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar muhasebe
kay›tlar›n› ve yasal finansal tablolar›n› faaliyette bulunduklar› ülkelerin para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuat›na uygun olarak
haz›rlamaktad›rlar.
Sermaye Piyasas› Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤” (“Seri: XI,
No: 29 say›l› Tebli¤”) ile ortakl›klar taraf›ndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar›n haz›rlanmas› ve ilgililere sunulmas›na iliﬂkin ilke,
usul ve esaslar› belirlemektedir. Bu Tebli¤, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baﬂlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli
olmak üzere yürürlü¤e girmiﬂtir ve bu Tebli¤ ile birlikte Seri: XI, No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda
Tebli¤” (“Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤”) yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Bu tebli¤e istinaden, iﬂletmelerin finansal tablolar›n› Avrupa Birli¤i taraf›ndan
kabul edilen haliyle Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na (“UMS/UFRS”) göre haz›rlamalar› gerekmektedir. Ancak Avrupa Birli¤i
taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (“UMSK”) taraf›ndan yay›mlananlardan farklar› Türkiye
Muhasebe Standartlar› Kurulu (“TMSK”) taraf›ndan ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacakt›r. Bu kapsamda, benimsenen
standartlara ayk›r› olmayan, TMSK taraf›ndan yay›mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar› (“TMS/TFRS”) esas al›nacakt›r.
Rapor tarihi itibar›yla, Avrupa Birli¤i taraf›ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK taraf›ndan yay›mlananlardan farklar› TMSK taraf›ndan
henüz ilan edilmedi¤inden dolay›, iliﬂikteki finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 say›l› Tebli¤’i çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre haz›rlanm›ﬂ
olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan 14 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyurular ile uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara
uygun olarak sunulmuﬂtur.
Grup, muhasebe kay›tlar›n›n tutulmas›nda ve kanuni finansal tablolar›n›n haz›rlanmas›nda, SPK taraf›ndan ç›kar›lan prensipleri ve ﬂartlar›,
Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuat› ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanl›¤› (“Maliye Bakanl›¤›”) taraf›ndan ç›kar›lan Tekdüzen
Hesap Plan› ﬂartlar›n› esas almaktad›r. SPK Finansal Raporlama Standartlar›’na göre haz›rlanan bu konsolide finansal tablolar, gerçe¤e
uygun de¤erleri ile gösterilen finansal varl›k ve yükümlüklülerin d›ﬂ›nda, tarihi maliyet esas› baz al›narak Türk Liras› olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esas›na göre haz›rlanm›ﬂ kanuni kay›tlara SPK Finansal Raporlama Standartlar› uyar›nca do¤ru
sunumun yap›lmas› amac›yla gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmiﬂtir.
Kullan›lan Para Birimi
Grup’un her iﬂletmesinin kendi finansal tablolar› faaliyette bulunduklar› temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para
birimi) ile sunulmuﬂtur. Her iﬂletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlar›, ﬁirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar
için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiﬂtir.
ﬁirket’in müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar›ndan Hollanda’da faaliyet gösteren Trakya Cam Investment BV’nin fonksiyonel para birimi
Euro, Bulgaristan’da faaliyet gösteren Trakya Glass Bulgaria EAD ve Trakya Glass Logistics EAD’nin fonksiyonel para birimi Bulgar Levas›’d›r.
ﬁirket’in ba¤l› ortakl›klar›ndan Hollanda’da faaliyet gösteren Trakya Investment BV’nin fonksiyonel para birimi Euro’dur. Bu ﬂirketlerin
finansal tablolar› konsolide edilirken bilanço kalemleri bilanço tarihindeki TL/Euro ve TL/Bulgar Levas› kuruyla; gelir ve giderler ile nakit
ak›mlar› ise y›ll›k ortalama TL/Euro ve TL/Bulgar Levas› kuruyla çevrilmektedir. Bu çevrimden do¤an çevrim kar›/zarar›, özkaynaklar alt›nda
oluﬂan “Yabanc› Para Çevrim Farklar›” hesab›nda yer almaktad›r.
ﬁirket’in Türkiye’de faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar›n›n fonksiyonel para birimi ise TL’dir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolar›n Düzeltilmesi
SPK’n›n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› karar› uyar›nca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartlar›'na (UMS/UFRS
uygulamas›n› benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo haz›rlayan ﬂirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamas›na son verilmiﬂtir.
Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK taraf›ndan yay›mlanm›ﬂ 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” Standard› (“UMS/TMS 29”) uygulanmam›ﬂt›r.
‹ﬂletmenin Süreklili¤i Varsay›m›
Konsolide finansal tablolar, ﬁirket’in ve konsolidasyona dahil edilen iﬂtirak, ba¤l› ortakl›k ve müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar›ndan
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önümüzdeki bir y›lda ve faaliyetlerinin do¤al ak›ﬂ› içerisinde varl›klar›ndan fayda elde edece¤i ve yükümlülüklerini yerine getirece¤i varsay›m›
alt›nda iﬂletmenin süreklili¤i esas›na göre haz›rlanm›ﬂt›r.
Karﬂ›laﬂt›rmal› Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolar›n›n Düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal tablolar› önceki dönemle karﬂ›laﬂt›rmal›
olarak haz›rlanmaktad›r. Cari dönem konsolide finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk sa¤lanmas› aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›rmal› bilgiler gerekli
görüldü¤ünde yeniden s›n›fland›r›l›r ve önemli farkl›l›klar aç›klan›r. Grup, cari dönem konsolide finansal tablolar›n sunumu ile uygunluk
sa¤lamas› aç›s›ndan önceki dönem finansal tablolar›nda düzeltme yapm›ﬂt›r. Düzeltme, mamul sevk giderlerinin s›n›fland›r›lmas› ile ilgilidir.
Bu düzeltmenin ilgili dönem kar› üzerinde bir etkisi bulunmamaktad›r.
1 Ocak - 31 Aral›k 2009

Daha önce
raporlanan
886.407.839
(698.225.530)
(54.147.838)

Net sat›ﬂlar
Sat›ﬂlar›n maliyeti
Pazarlama ve sat›ﬂ giderleri

Düzeltme
6.090.871
(1.438.421)
(4.652.450)

Yeniden
düzenlenmiﬂ
892.498.710
(699.663.951)
(58.800.288)

Konsolide finansal tablolar, konsolidasyon esaslar›na göre haz›rlanan ﬁirket’in, Ba¤l› Ortakl›klar’›n›n, Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’›n›n
ve ‹ﬂtirakler’inin hesaplar›n› içerir. Konsolidasyon kapsam›na dahil edilen ﬂirketlerin finansal tablolar›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda, SPK Finansal
Raporlama Standartlar›’na uygunluk ve Grup taraf›ndan uygulanan muhasebe politikalar›na ve sunum biçimlerine uyumluluk aç›s›ndan,
gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yap›lm›ﬂt›r.
Yabanc› Ülkelerde Faaliyet Gösteren Ba¤l› Ortakl›klar›n Finansal Tablolar›
Yabanc› ülkelerde faaliyet gösteren iﬂtirak, ba¤l› ortakl›k ve müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar’›n finansal tablolar›, faaliyet gösterdikleri
ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklere uygun olarak haz›rlanm›ﬂ olup SPK Finansal Raporlama Standartlar› uyar›nca do¤ru sunumun
yap›lmas› amac›yla gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmiﬂtir. ‹lgili yabanc› ortakl›klar›n varl›k ve yükümlülükleri
konsolide bilanço tarihindeki döviz kuru, gelir ve giderler ortalama döviz kuru kullan›larak Türk Liras›’na çevrilmiﬂtir. Kapan›ﬂ ve ortalama
kur kullan›m› sonucu ortaya ç›kan kur farklar› özkaynak içerisindeki yabanc› para çevrim farklar› kalemi alt›nda takip edilmektedir.
Konsolidasyon kapsam›ndaki yurtd›ﬂ› faaliyetlerinin çevriminde kullan›lan kurlar aﬂa¤›daki gibidir:

Döviz Cinsi
Euro
Bulgar Levas›

31 Aral›k 2010
Dönem Sonu
Dönem Ortalamas›
2,04910
1,98857
1,04769
1,01674

31 Aral›k 2009
Dönem Sonu
Dönem Ortalamas›
2,16030
2,15080
1,10454
1,09969

Konsolidasyona ‹liﬂkin Esaslar
Ba¤l› Ortakl›klar
Kontrol, bir iﬂletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amac›yla finansal ve operasyonel politikalar› üzerinde kontrol gücünün olmas›
ile sa¤lan›r.
Ba¤l› Ortakl›klar, ﬁirket’in ya (a) do¤rudan ve/veya dolayl› olarak kendisine ait olan ve ﬁirket’in üzerinde oy haklar›na sahip oldu¤u hisseler
neticesinde ﬂirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakk›n›n %50’den fazlas›n› kullanma yetkisine sahip oldu¤u ya da (b) oy hakk›n›n %50’den
fazlas›n› kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve iﬂletme politikalar› üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali
ve iﬂletme politikalar›n› ﬁirket’in menfaatleri do¤rultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip oldu¤u ﬂirketleri ifade eder.
31 Aral›k 2010 ve 31 Aral›k 2009 tarihleri itibar›yla konsolidasyona tabi tutulan Ba¤l› Ortakl›klar, oy haklar› ve etkin ortakl›k oranlar› Dipnot
1’de gösterilmiﬂtir.
Ba¤l› Ortakl›klar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer oldu¤u tarihten itibaren konsolidasyon kapsam›na al›nm›ﬂ ve kontrolün
ortadan kalkt›¤› tarihte de konsolidasyon kapsam›ndan ç›kart›lm›ﬂt›r. Gerekli görüldü¤ünde, Ba¤l› Ortakl›klar için uygulanan muhasebe
politikalar› Grup taraf›ndan uygulanan muhasebe politikalar› ile tutarl›l›¤›n sa¤lanmas› amac›yla de¤iﬂtirilmiﬂtir.
Ba¤l› Ortakl›klar’a ait bilançolar ve gelir tablolar› tam konsolidasyon yöntemi kullan›larak konsolide edilmiﬂ olup ﬁirket ve Ba¤l› Ortakl›klar’›n
sahip oldu¤u paylar›n kay›tl› iﬂtirak de¤erleri, ilgili özkaynaklar ile karﬂ›l›kl› olarak netleﬂtirilmiﬂtir. ﬁirket ile Ba¤l› Ortakl›klar aras›ndaki grup
içi iﬂlemler ve bakiyeler konsolidasyon iﬂlemi s›ras›nda netleﬂtirilmiﬂtir. ﬁirket’in sahip oldu¤u hisselerin kay›tl› de¤erleri ve bunlardan
kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve kapsaml› gelir tablosu hesaplar›ndan netleﬂtirilmiﬂtir.
Konsolide ba¤l› ortakl›klar›n net varl›klar›ndaki ana ortakl›k d›ﬂ› paylar Grup’un özkayna¤›n›n içinde ayr› olarak belirtilir. Ana ortakl›k d›ﬂ› paylar,
ilk iﬂletme birleﬂmelerinde oluﬂan (Dipnot 2.5) bu paylar ile birleﬂme tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen de¤iﬂikliklerdeki ana
ortakl›k d›ﬂ› paylar›n toplam›ndan oluﬂur. Konsolide edilen bir ba¤l› ortakl›¤›n ana ortakl›k d›ﬂ› paya düﬂen birikmiﬂ zararlar›, sözkonusu ba¤l›
ortakl›¤›n ana ortakl›k d›ﬂ› özsermaye tutar›n› aﬂabilir. Bu durumda birikmiﬂ zarar ve ana ortakl›k d›ﬂ› paya düﬂecek daha sonraki cari y›l
zararlar›, ana ortakl›k d›ﬂ› pay ile iliﬂkilendirilir.
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2010 Faaliyet Raporu

Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klardaki Paylar
Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar, ﬁirket ve Ba¤l› Ortakl›klar’› ile bir veya daha fazla müteﬂebbis ortak taraf›ndan müﬂtereken yönetilmek
üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleﬂme dahilinde oluﬂturulan ﬂirketleri ifade etmektedir. Grup, bu müﬂterek kontrolü,
kendisinin do¤rudan ya da dolayl› olarak sahip oldu¤u hisselerden yararlanarak sa¤lamaktad›r. 31 Aral›k 2010 tarihi itibar›yla Grup’un
müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar›n›n detay› Dipnot 1’de aç›klanm›ﬂt›r.
Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar oransal konsolidasyon yöntemi kullan›lmak suretiyle konsolidasyon kapsam›na al›n›rlar. Oransal
konsolidasyon yönteminde, Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar’a ait finansal tablolarda yer alan varl›k, yükümlülük, özkaynaklar, gelir ve
giderler Grup’un sahip oldu¤u etkin ortakl›k oranlar› ile konsolidasyon iﬂlemine tabi tutulmaktad›r. Müﬂterek kontrol edilen varl›klardan
kaynaklanan yükümlülük ve giderler, tahakkuk esas›na göre muhasebeleﬂtirilir. Müﬂterek kontrole tabi ortakl›klar›n varl›klar›n›n kullan›lmas›ndan
ya da söz konusu varl›klar›n sat›ﬂ›ndan elde edilen gelirden Grup’a düﬂen pay, ilgili ekonomik faydalar›n Grup’a ak›ﬂ›n›n muhtemel olmas›
ve tutarlar›n›n güvenilir bir ﬂekilde ölçülebilmesi halinde kayda al›n›r.
Müﬂterek kontrol edilen bir ortakl›ktaki Grup pay›n›n sat›n al›m›ndan kaynaklanan ﬂerefiyenin muhasebeleﬂtirilmesinde, ba¤l› ortakl›k
al›m›ndan kaynaklanan ﬂerefiye için uygulanan muhasebe politikas› uygulan›r (Dipnot 2.5).
Grup ile Grup’un müﬂterek olarak kontrol etti¤i ortakl›klar›n aras›ndaki iﬂlemler neticesinde oluﬂan gerçekleﬂmemiﬂ kar ve zararlar, Grup’un
müﬂterek yönetime tabi ortakl›ktaki pay› oran›nda elimine edilir.
‹ﬂtirakler
‹ﬂtiraklerdeki yat›r›mlar özkaynak yöntemi ile muhasebeleﬂtirilmektedir. Bunlar, Grup’un genel olarak oy hakk›n›n %20 ile %50’sine sahip
oldu¤u veya Grup’un, ﬂirket faaliyetleri üzerinde kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip oldu¤u kuruluﬂlard›r.
Grup ile ‹ﬂtirakler aras›ndaki iﬂlemlerden do¤an gerçekleﬂmemiﬂ önemli karlar ve zararlar Grup’un ‹ﬂtirakteki pay› ölçüsünde düzeltilmiﬂtir.
Grup, ‹ﬂtirak ile ilgili olarak söz konusu do¤rultuda bir yükümlülük alt›na girmemiﬂ veya bir taahhütte bulunmam›ﬂ oldu¤u sürece ‹ﬂtirakteki
yat›r›m›n kay›tl› de¤erinin s›f›r olmas› veya Grup’un önemli etkisinin sona ermesi durumunda özkaynak yöntemine devam edilmemiﬂtir.
Önemli etkinin sona erdi¤i tarihteki yat›r›m›n kay›tl› de¤eri, o tarihten sonra gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir olarak ölçülebildi¤inde gerçe¤e
uygun de¤erinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden gösterilir.
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
Grup’un toplam oy haklar›n›n %20’ye eﬂit veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte Grup’un önemli bir etkiye sahip olmad›¤› veya konsolide
finansal tablolar aç›s›ndan önemlilik teﬂkil etmeyen; teﬂkilatlanm›ﬂ piyasalarda iﬂlem görmeyen ve gerçe¤e uygun de¤erleri güvenilir bir
ﬂekilde belirlenemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, de¤er kayb› ile ilgili karﬂ›l›k düﬂüldükten sonra
konsolide finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
Grup’un, toplam oy haklar›n›n %20’nin alt›nda oldu¤u veya Grup’un önemli bir etkiye sahip olmad›¤› ve aktif piyasalarda kote pazar fiyatlar›
olan ve rayiç de¤erleri güvenilir bir ﬂekilde hesaplanabilen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, rayiç (gerçe¤e uygun) de¤erleriyle konsolide
finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
2.2

Muhasebe Politikalar›ndaki De¤iﬂiklikler

Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤iﬂiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tablolar› yeniden
düzenlenmektedir. Grup’un cari dönemde muhasebe politikalar›nda önemli bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
2.3

Muhasebe Tahminlerindeki De¤iﬂiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler, yaln›zca bir döneme iliﬂkin ise, de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere iliﬂkin ise,
hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulan›r. Grubun cari y›l içerisinde muhasebe
tahminlerinde önemli bir de¤iﬂikli¤i olmam›ﬂt›r.
Tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulan›r ve önceki dönem finansal tablolar› yeniden düzenlenir.
2.4

Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’ndaki (UFRS) de¤iﬂiklikler

Grup cari dönemde Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu (UMSK) ve UMSK’n›n Uluslararas› Finansal Raporlama Yorumlar› Komitesi
(UFRYK) taraf›ndan yay›nlanan ve 1 Ocak 2010 tarihinde baﬂlayan y›la ait ara dönemler için geçerli olan yeni ve revize edilmiﬂ TMS/TFRS’lerdeki
de¤iﬂiklik ve yorumlardan Toplulu¤un finansal tablolar› üzerinde etkisi olan de¤iﬂiklik ve yorumlar› uygulam›ﬂt›r.
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olan de¤iﬂiklik ve yorumlar
- UMS 1 (De¤iﬂiklik), “Finansal Tablolar›n Sunumu”
- UMS 36 (De¤iﬂiklik), “Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü”
- UMS 38 (De¤iﬂiklik), “Maddi Olmayan Varl›klar”
- UFRS 2 (De¤iﬂiklik), “Grup içi Nakit Olarak Ödenen Hisse Bazl› Ödeme ‹ﬂlemleri”
- UFRS 3 (De¤iﬂiklik), “ ‹ﬂletme Birleﬂmeleri” ve dolayl› olarak UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal
Tablolar”, UMS 28 “‹ﬂtiraklerdeki Yat›r›mlar” ve UMS 31 “‹ﬂ Ortakl›klar›ndaki Paylar”
- UFRS 5 (De¤iﬂiklik), “Sat›ﬂ Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler
- UFRYK 9, “Sakl› Türev Ürünlerin Yeniden De¤erlendirilmesi” ve UMS 39 “Finansal Araçlar:
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- Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme”
- UFRYK 16, “Yurtd›ﬂ›ndaki ‹ﬂletme ile ‹lgili Net Yat›r›m›n Finansal Riskten Korunmas› ”
- UFRYK 17, “Parasal Olmayan Varl›klar›n Hissedarlara Da¤›t›m› ”
- UFRYK 18, “Müﬂterilerden Varl›k Transferleri”
1 Ocak 2010 tarihinde henüz yürürlü¤e girmemiﬂ standart, de¤iﬂiklik ve yorumlar
- UMS 32 (De¤iﬂiklik), “Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Mali Tablolar›n Sunumu”
- UFRS 9, “Finansal Araçlar”
- UFRYK 14, (De¤iﬂiklik), “Tan›mlanm›ﬂ Fayda Varl›¤›n›n S›n›r›, Asgari Fonlama Koﬂullar› ve
Bu Koﬂullar›n Birbiri ile Etkileﬂimi”
- UFRYK 19, “Finansal Borçlar›n Özkayna¤a Dayal› Finansal Araçlarla Ödenmesi”
- UMS 24 (De¤iﬂiklik), “‹liﬂkili Taraf Aç›klamalar›”
Grup yukar›da yer alan de¤iﬂikliklerin operasyonlar›na olan etkilerini de¤erlendirip 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren uygulayacakt›r. Yukar›daki
standart ve yorumlar›n uygulanmas›n›n gelecek dönemlerde Grup’un konsolide finansal tablolar› üzerinde önemli bir etki yaratmayaca¤›
beklenmektedir.
2.5

Önemli Muhasebe Politikalar›n›n Özeti

Gelirlerin kaydedilmesi
Gelirler, mal ve hizmet sat›ﬂlar›ndan al›nan veya al›nacak olan bedelin gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden tahakkuk esas›na göre kay›tlara
al›n›r. Net sat›ﬂlar, teslim edilmiﬂ mallar›n ve gerçekleﬂmiﬂ hizmetlerin fatura bedelinin, sat›ﬂ indirimleri ve iadelerinden ar›nd›r›lm›ﬂ halidir.
Sat›ﬂlar›n içerisinde önemli bir finansman unsuru bulunmas› durumunda, gerçe¤e uygun bedel gelecekte oluﬂacak tahsilatlar›n, finansman
unsuru içerisinde yer alan faiz oran› ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esas›na göre finansal gelir olarak ilgili dönemlere
kaydedilir (Dipnot 28).
Mallar›n sat›ﬂ›
Mallar›n sat›ﬂ›ndan elde edilen gelir, aﬂa¤›daki ﬂartlar karﬂ›land›¤›nda muhasebeleﬂtirilir:
•
•
•
•
•

Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazan›mlar› al›c›ya devretmesi,
Grup’un mülkiyetle iliﬂkilendirilen ve süregelen bir idari kat›l›m›n›n ve sat›lan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmamas›,
Gelir tutar›n›n güvenilebilir bir ﬂekilde ölçülmesi,
‹ﬂlemle iliﬂkili olan ekonomik faydalar›n Grup’a ak›ﬂ›n›n olas› olmas› ve
‹ﬂlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir ﬂekilde ölçülmesi.

Hizmet sunumu
Y›llara sari projelere iliﬂkin sözleﬂme geliri ve maliyetler, gelir tutar›n›n güvenilir biçimde ölçülebildi¤i ve sözleﬂme kapsam›ndaki proje ile
ilgili bir de¤iﬂiklik varsa de¤iﬂiklikten kaynaklanan gelir art›ﬂ›n›n muhtemel oldu¤u zaman muhasebeleﬂtirilir. Sözleﬂme geliri, al›nan veya
al›nacak hakediﬂlerin gerçe¤e uygun de¤eri ile ölçülmektedir. Projeler, sabit fiyatl› sözleﬂmeler olup sözleﬂme gelirleri, sözleﬂmenin
tamamlanma oran› metoduna göre hesaplanmaktad›r. Toplam sözleﬂme gelirinin, tamamlanma oran›na isabet eden tutar›, ilgili döneme
sözleﬂme geliri olarak kaydedilir.
Faiz geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varl›ktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit giriﬂlerini söz konusu varl›¤›n
net defter de¤erine getiren efektif faiz oran›na göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Temettü geliri
Hisse senedi yat›r›mlar›ndan elde edilen temettü geliri, hissedarlar›n temettü alma hakk› do¤du¤u zaman konsolide finansal tablolara
yans›t›l›r.
Kira geliri
Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama anlaﬂmalar› göz önüne al›narak tahakkuk esas›na göre kaydedilir.
Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleﬂebilir de¤erin düﬂük olan› ile de¤erlenmektedir. Sabit ve de¤iﬂken genel üretim giderlerinin bir k›sm›n›
da içeren maliyetler a¤›rl›kl› ortalama maliyet yöntemine göre de¤erlenir. Net gerçekleﬂebilir de¤er, ola¤an ticari faaliyet içerisinde oluﬂan
tahmini sat›ﬂ fiyat›ndan tahmini tamamlama maliyeti ile sat›ﬂ› gerçekleﬂtirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplam›n›n
indirilmesiyle elde edilir. Stoklar›n net gerçekleﬂebilir de¤eri maliyetinin alt›na düﬂtü¤ünde, stoklar net gerçekleﬂebilir de¤erine indirgenir
ve de¤er düﬂüklü¤ünün oluﬂtu¤u y›lda gelir tablosuna gider olarak yans›t›l›r. Daha önce stoklar›n net gerçekleﬂebilir de¤ere indirgenmesine
neden olan koﬂullar›n geçerlili¤ini kaybetmesi veya de¤iﬂen ekonomik koﬂullar nedeniyle net gerçekleﬂebilir de¤erde art›ﬂ oldu¤u kan›tland›¤›
durumlarda, ayr›lan de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› iptal edilir. ‹ptal edilen tutar önceden ayr›lan de¤er düﬂüklü¤ü tutar› ile s›n›rl›d›r ve gelir
tablosuna yans›t›l›r.
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Maddi Duran Varl›klar
Maddi duran varl›klar, elde etme maliyetinden birikmiﬂ amortisman›n ve varsa de¤er düﬂüklü¤ünün düﬂülmesi ile bulunan net de¤erleri
ile gösterilmektedir.
Kiralama veya idari amaçl› ya da halihaz›rda belirlenmemiﬂ olan di¤er amaçlar do¤rultusunda inﬂa edilme aﬂamas›ndaki varl›klar, maliyet
de¤erlerinden varsa de¤er düﬂüklü¤ü kayb› düﬂülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullan›ma veya sat›ﬂa haz›r hale
getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varl›klar söz konusu oldu¤unda, borçlanma maliyetleri Grup’un ilgili muhasebe politikas› uyar›nca
aktifleﬂtirilir. Bu tür varl›klar, di¤er sabit varl›klar için kullan›lan amortisman yönteminde oldu¤u gibi, kullan›ma haz›r olduklar›nda amortismana
tabi tutulur.
Arazi ve yap›lmakta olan yat›r›mlar d›ﬂ›nda, maddi duran varl›klar›n maliyet tutarlar›, beklenen faydal› ömürlerine göre do¤rusal amortisman
yöntemi kullan›larak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar için s›n›rs›z ömürleri olmas› sebebi ile amortisman ayr›lmamaktad›r. Beklenen
faydal› ömür, art›k de¤er ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya ç›kan de¤iﬂikliklerin olas› etkileri için her y›l gözden geçirilir ve
tahminlerde bir de¤iﬂiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleﬂtirilir (Dipnot 18).
Finansal kiralama ile al›nan varl›klar, beklenen ekonomik ömrü ile söz konusu kiralama süresinden k›sa olan› ile sahip olunan maddi duran
varl›klarla ayn› ﬂekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varl›klar›n, tahmin edilen faydal› ömürleri aﬂa¤›daki gibidir:

Binalar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Makine ve cihazlar
Taﬂ›tlar
Döﬂeme ve demirbaﬂlar
Özel maliyetler

Faydal› ömür
25-50 y›l
8-50 y›l
8-15 y›l
4-5 y›l
2-15 y›l
4-5 y›l

Maddi duran varl›klar olas› bir de¤er düﬂüklü¤ünün tespiti amac›yla incelenir ve maddi duran varl›¤›n kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir de¤erinden
fazla ise, karﬂ›l›k ayr›lmak suretiyle kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir de¤erine indirilir. Geri kazan›labilir de¤er, ilgili maddi duran varl›¤›n mevcut
kullan›m›ndan gelecek net nakit ak›mlar› ile sat›ﬂ maliyeti düﬂülmüﬂ gerçe¤e uygun de¤erinden yüksek olan› olarak kabul edilir.
Maddi bir duran varl›¤a yap›lan normal bak›m ve onar›m harcamalar›, gider olarak muhasebeleﬂtirilmektedir. Maddi duran varl›¤›n kapasitesini
geniﬂleterek kendisinden gelecekte elde edilecek fayday› art›ran nitelikteki yat›r›m harcamalar›, maddi duran varl›¤›n maliyetine eklenmekte
ve ilgili maddi duran varl›¤›n kalan tahmini faydal› ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktad›r.
Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas› ya da bir maddi duran varl›¤›n hizmetten al›nmas› sonucu oluﬂan kazanç veya kay›p sat›ﬂ has›lat›
ile varl›¤›n net defter de¤eri aras›ndaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde ilgili di¤er faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplar›na yans›t›l›r.
Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Sat›n al›nan maddi olmayan duran varl›klar
Sat›n al›nan maddi olmayan duran varl›klar, maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ itfa paylar› ve varsa birikmiﬂ de¤er düﬂüklü¤ü düﬂüldükten
sonraki tutarlar›yla gösterilirler. Bu varl›klar beklenen ekonomik ömürlerine göre do¤rusal itfa yöntemi kullan›larak itfaya tabi tutulur.
Beklenen ekonomik ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya ç›kan de¤iﬂikliklerin olas› etkilerini tespit etmek amac›yla her y›l gözden
geçirilir ve tahminlerdeki de¤iﬂiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleﬂtirilir (Dipnot 19).
Maddi olmayan duran varl›klar›n, tahmin edilen faydal› ömürleri aﬂa¤›daki gibidir:

Haklar
Di¤er maddi olmayan varl›klar

Faydal› ömür
3-5 y›l
3-5 y›l

Bilgisayar Yaz›l›mlar›
Sat›n al›nan bilgisayar yaz›l›mlar›, sat›n al›m› s›ras›nda ve sat›n almadan kullan›ma haz›r olana kadar geçen sürede oluﬂan maliyetler üzerinden
aktifleﬂtirilir. Söz konusu maliyetler, ekonomik ömürlerine göre (3-5 y›l) itfaya tabi tutulur.
Bilgisayar yaz›l›mlar›n› geliﬂtirmek ve sürdürmekle iliﬂkili maliyetler, oluﬂtuklar› dönemde konsolide kapsaml› gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Kontrolü Grup’un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yaz›l›m ürünleri ile direk iliﬂkilendirilebilen ve bir y›ldan fazla süre ile maliyetinin
üzerinde ekonomik fayda sa¤layacak harcamalar maddi olmayan duran varl›k olarak de¤erlendirilir. Maliyetler, yaz›l›m› geliﬂtiren çal›ﬂanlar›n
maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir k›sm›n› da içermektedir. Maddi olmayan duran varl›k olarak de¤erlendirilen bilgisayar yaz›l›m
geliﬂtirme maliyetleri, ekonomik ömürleri üzerinden (5 y›l› geçmemek kayd›yla) itfaya tabi tutulurlar (Dipnot 19).
Varl›klarda De¤er düﬂüklü¤ü
Grup, ﬂerefiye d›ﬂ›ndaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varl›klar› için, her bilanço tarihinde söz konusu varl›¤a iliﬂkin de¤er düﬂüklü¤ü
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oldu¤una dair herhangi bir gösterge olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. E¤er böyle bir gösterge mevcutsa, o varl›¤›n taﬂ›nmakta olan de¤eri,
kullan›m veya sat›ﬂ yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yüksek olan› ifade eden net gerçekleﬂebilir de¤er ile karﬂ›laﬂt›r›l›r. E¤er söz konusu
varl›¤›n veya o varl›¤›n ait oldu¤u nakit üreten herhangi bir birimin kay›tl› de¤eri, kullan›m veya sat›ﬂ yoluyla geri kazan›lacak tutardan
yüksekse, de¤er düﬂüklü¤ü meydana gelmiﬂtir. Bu durumda oluﬂan de¤er düﬂüklü¤ü zararlar› konsolide kapsaml› gelir tablosunda
muhasebeleﬂtirilir.
De¤er düﬂüklü¤ünün iptali nedeniyle varl›¤›n (veya nakit üreten birimin) kay›tl› de¤erinde meydana gelen art›ﬂ, önceki y›llarda de¤er
düﬂüklü¤ünün konsolide finansal tablolara al›nmam›ﬂ olmas› halinde oluﬂacak olan defter de¤erini (amortismana tabi tutulduktan sonra
kalan net tutar) aﬂmamal›d›r. De¤er düﬂüklü¤ünün iptali konsolide kapsaml› gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
Borçlanma Maliyetleri
Banka kredileri, al›nd›klar› tarihlerde, iﬂlem maliyetleri düﬂürülmüﬂ gerçe¤e uygun de¤erleri üzerinden kayda al›n›rlar. Müteakip dönemlerde
etkin faiz oran› yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ bedelleriyle de¤erlenir ve iﬂlem masraflar› düﬂüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiﬂ
maliyet de¤eri aras›ndaki fark, konsolide kapsaml› gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans›t›l›r (Dipnot 8).
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 iliﬂki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varl›k kullan›ma veya sat›ﬂa haz›r hale getirilene kadar varl›¤›n maliyetine dahil edilmektedir.
Di¤er tüm borçlanma maliyetleri, oluﬂtuklar› dönemlerde konsolide kapsaml› gelir tablosuna kaydedilmektedir.
‹liﬂkili Taraflar
Bu konsolide finansal tablolar›n amac› do¤rultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf›ndan
kontrol edilen ve önemli etkinli¤e sahip bulunulan ﬂirketler “iliﬂkili taraflar” olarak kabul edilmiﬂlerdir (Dipnot 37).
Netleﬂtirme/Mahsup
‹çerik ve tutar itibar›yla önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayr› gösterilir. Önemli olmayan tutarlar,
esaslar› ve fonksiyonlar› aç›s›ndan birbirine benzeyen kalemler itibar›yla toplanarak gösterilir. ‹ﬂlem ve olaylar›n özünün mahsubu gerekli
k›lmas› sonucunda, bu iﬂlem ve olaylar›n net tutarlar› üzerinden gösterilmesi veya varl›klar›n de¤er düﬂüklü¤ü indirildikten sonraki tutarlar›
üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kural›n›n ihlali olarak de¤erlendirilmez.
Finansal yat›r›mlar
S›n›fland›rma
Grup, finansal varl›klar›n› ﬂu ﬂekilde s›n›fland›r›r: krediler ve alacaklar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, vadesine kadar elde tutulacak finansal
varl›klar. S›n›fland›rma, finansal varl›klar›n al›nma amaçlar›na göre yap›l›r. Yönetim, finansal varl›klar›n›n s›n›fland›rmas›n› sat›n al›nd›klar›
tarihte yapar.
Krediler ve alacaklar
Krediler ve alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada iﬂlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal varl›klard›r. Vadeleri
bilanço tarihinden itibaren 12 aydan k›sa ise dönen varl›klar, 12 aydan uzun ise duran varl›klar olarak s›n›fland›r›l›rlar. Krediler ve alacaklar
bilançoda ‘ticari ve di¤er alacaklar’ olarak s›n›fland›r›l›rlar (Dipnot 10).
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, bu kategoride s›n›fland›r›lan ve di¤er kategorilerin içinde s›n›fland›r›lmayan türev araç olmayan varl›klard›r.
Yönetim, ilgili varl›klar› bilanço tarihinden itibaren 12 ay içinde elden ç›karmaya niyetli de¤ilse söz konusu varl›klar duran varl›klar olarak
s›n›fland›r›l›r (Dipnot 7).
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade
sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koﬂullar›n sa¤lanm›ﬂ oldu¤u, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve
iﬂletme kaynakl› krediler ve alacaklar d›ﬂ›nda kalan finansal varl›klard›r. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar etkin faiz oran› yöntemi
kullan›larak iskonto edilmiﬂ bedel üzerinden de¤erlenir.
Muhasebeleﬂtirme ve Ölçümleme
Düzenli olarak al›p-sat›lan finansal varl›klar, al›m-sat›m›n yap›ld›¤› tarihte kay›tlara al›n›r. Al›m-sat›m yap›lan tarih, yönetimin varl›¤› al›m sat›m
yapmay› vadetti¤i tarihtir. Gerçe¤e uygun de¤er de¤iﬂimleri gelir tablosu ile iliﬂkilendirilen finansal varl›klar hariç di¤er yat›r›mlar deftere
ilk olarak gerçe¤e uygun de¤erine iﬂlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Gerçe¤e uygun de¤eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla
iliﬂkilendiren finansal varl›klar, gerçe¤e uygun de¤eriyle de¤erlenir ve iﬂlem maliyetleri, gelir tablosunda giderleﬂtirilir. Finansal varl›klardan
do¤an nakit ak›m al›m haklar› sona erdi¤inde veya transfer edildi¤inde ve Grup tüm risk ve getirilerini transfer etti¤inde, finansal varl›klar
defterlerden ç›kart›l›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ve gerçe¤e uygun de¤eriyle ölçülen ve gelir tablosuyla iliﬂkilendiren finansal varl›klar
müteakip dönemlerde gerçe¤e uygun de¤erleriyle muhasebeleﬂtirilmektedirler.
Krediler ve alacaklar etkin faiz oran› kullan›larak iskonto edilmiﬂ de¤erleriyle muhasebeleﬂtirilmektedir.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lan finansal varl›klar, sat›ld›¤›nda veya de¤er düﬂüklü¤ü oluﬂtu¤unda özkaynaklarda
gösterilen birikmiﬂ gerçe¤e uygun de¤er düzeltmeleri gelir tablosuna finansal varl›klardan do¤an kar ve zararlar olarak aktar›l›r.
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Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar üzerinde etkin faiz oran› kullan›larak hesaplanan faiz, gelir tablosunda di¤er gelirler içinde gösterilir. Grup
temettü ödemelerini almaya hak kazand›¤›nda, sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan elde edilen temettü geliri, gelir tablosunda di¤er gelirler
içinde gösterilir.
Borsada iﬂlem gören yat›r›m amaçl› finansal varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erleri piyasa al›ﬂ fiyatlar›na göre belirlenmektedir. Finansal varl›klar
için aktif bir piyasan›n (borsada iﬂlem görmeyen menkul k›ymetler) bulunmamas› durumlar›nda, Grup ilgili finansal varl›¤›n gerçe¤e uygun
de¤erini de¤erleme yöntemleri kullanarak hesaplamaktad›r. Bu yöntemler piyasa verilerinden yararlan›larak muvazaas›z benzer iﬂlemlerin
kullan›lmas›n›, benzer enstrümanlar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinin referans al›nmas›n› indirgenmiﬂ nakit ak›mlar› analizini ve opsiyon
fiyatland›rma modelleri yöntemlerini içerir. Teﬂkilatlanm›ﬂ piyasalarda iﬂlem görmeyen ve gerçe¤e uygun de¤erleri güvenilir bir ﬂekilde
belirlenemeyen sat›lmaya haz›r finansal varl›klar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, de¤er kayb› ile ilgili karﬂ›l›k düﬂüldükten sonra konsolide
finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r.
Grup, bilanço tarihinde, finansal varl›klar›n›n de¤er düﬂüklü¤ü ile ilgili nesnel kan›t olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. Sat›lmaya haz›r olarak
s›n›fland›r›lan hisse senetlerinin gerçe¤e uygun de¤erinin maliyetinin alt›na önemli ölçüde ve uzun süreli olarak düﬂmesi de¤er düﬂüklü¤ü
göstergesi olarak de¤erlendirilir. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n de¤er düﬂüklü¤ü ile ilgili nesnel kan›tlar›n varl›¤› durumunda ilgili finansal
varl›¤›n elde etme maliyeti ile gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki farktan oluﬂan toplam zarardan daha önce gelir tablosuna yans›t›lan de¤er
düﬂüklü¤ü tutar› ç›kar›ld›ktan sonra kalan zarar özkaynaklardan ç›kar›larak gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir. Sermaye araçlar› ile ilgili gelir
tablosuna kaydedilen de¤er düﬂüklü¤ü giderleri, takip eden dönemlerde söz konusu de¤er düﬂüklü¤ünün ortadan kalkmas› durumunda
dahi gelir tablosu ile iliﬂkilendirilmez. Ticari alacaklar ile ilgili de¤er düﬂüklü¤ü tespiti ticari alacaklar ile ilgili muhasebe politikalar›nda
aç›klanm›ﬂt›r.
Ticari alacaklar
Al›c›ya ürün veya hizmet sa¤lanmas› sonucunda oluﬂan ticari alacaklar tahakkuk etmemiﬂ finansman gelirlerinden netleﬂtirilmiﬂ olarak
gösterilirler. Tahakkuk etmemiﬂ finansman gelirleri sonras› ticari alacaklar, orijinal fatura de¤erinden kayda al›nan alacaklar›n izleyen
dönemlerde elde edilecek tutarlar›n›n etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplan›r. Belirlenmiﬂ faiz oran› olmayan k›sa vadeli
alacaklar, orijinal etkin faiz oran›n›n etkisinin çok büyük olmamas› durumunda, maliyet de¤erleri üzerinden gösterilmiﬂtir.
Tahsil imkan›n›n kalmad›¤›na dair objektif bir bulgu oldu¤u takdirde ilgili ticari alacaklar için de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ayr›lmaktad›r. Söz
konusu karﬂ›l›¤›n tutar›, alaca¤›n kay›tl› de¤eri ile tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden
tahsil edilebilecek mebla¤lar da dahil olmak üzere tüm nakit ak›ﬂlar›n›n, oluﬂan ticari alaca¤›n orijinal etkin faiz oran› esas al›narak iskonto
edilen de¤eridir.
De¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ayr›lmas›n› takiben, de¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan alacak tutar›n›n tamam›n›n veya bir k›sm›n›n tahsil edilmesi
durumunda, tahsil edilen tutar ayr›lan de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›ndan düﬂülerek di¤er gelirlere kaydedilir (Dipnot 10).
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan,
hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iﬂikli¤i riski taﬂ›mayan yüksek likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli yat›r›mlard›r.
Finansal Yükümlülükler
Finansal yükümlülükler, ilk muhasebeleﬂtirilmesi s›ras›nda gerçe¤e uygun de¤erinden ölçülür. ‹lgili finansal yükümlülü¤ün yüklenimi ile
do¤rudan iliﬂkilendirilebilen iﬂlem maliyetleri de söz konusu gerçe¤e uygun de¤ere ilave edilir.
Finansal yükümlülükler özkayna¤a dayal› finansal araçlar, di¤er finansal yükümlülükler olarak s›n›fland›r›l›r.
Özkayna¤a dayal› finansal araçlar
Ana ortakl›k d›ﬂ› paylara verilen sat›nalma opsiyonlar› ile ilgili finansal yükümlülükler sözkonusu opsiyonun itfa plan›na uygun olarak
indirgenmiﬂ de¤eri üzerinden finansal tablolara yans›t›l›r.
Di¤er finansal yükümlülükler
Di¤er finansal yükümlülükler, banka borçlar› dahil olmak üzere, baﬂlang›çta iﬂlem maliyetlerinden ar›nd›r›lm›ﬂ gerçe¤e uygun de¤erleriyle
muhasebeleﬂtirilir.
Di¤er finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oran› üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullan›larak
itfa edilmiﬂ maliyet bedelinden muhasebeleﬂtirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü¤ün itfa edilmiﬂ maliyetlerinin hesaplanmas› ve ilgili faiz giderinin iliﬂkili oldu¤u döneme da¤›t›lmas›
yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas› durumunda daha k›sa bir zaman dilimi süresince
gelecekte yap›lacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülü¤ün net bugünkü de¤erine indirgeyen orand›r.
Ticari borçlar
Ticari borçlar, ola¤an faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sa¤lanan mal ve hizmetlere iliﬂkin yap›lmas› gereken ödemeleri ifade etmektedir.
Ticari borçlar, ilk olarak gerçe¤e uygun de¤erinden ve müteakip dönemlerde etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiﬂ maliyetinden
ölçülürler (Dipnot 10).
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‹ﬂletme Birleﬂmeleri ve ﬁerefiye
Bir iﬂletmenin sat›n al›nmas› ile ilgili katlan›lan sat›n alma maliyeti, iktisap edilen iﬂletmenin sat›n alma tarihindeki tan›mlanabilir varl›k,
yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerine da¤›t›l›r. Sat›n alma maliyeti ile iktisap edilen iﬂletmenin tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve
ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerinin gerçe¤e uygun de¤eri aras›ndaki fark ﬂerefiye olarak konsolide finansal tablolarda muhasebeleﬂtirilir. ‹ﬂletme
birleﬂmelerinde sat›n al›nan iﬂletmenin/ﬂirketin finansal tablolar›nda yer almayan; ancak ﬂerefiyenin içerisinden ayr›labilme özelli¤ine sahip
varl›klar, maddi olmayan duran varl›klar ve ﬂarta ba¤l› yükümlülükler gerçe¤e uygun de¤erleri ile konsolide finansal tablolara yans›t›l›r. Sat›n
al›nan ﬂirketin finansal tablolar›nda yer alan ﬂerefiye tutarlar› tan›mlanabilir varl›k olarak de¤erlendirilmez.
‹ktisap edilen tan›mlanabilir varl›k, yükümlülük ve ﬂarta ba¤l› yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤erindeki iktisap edenin pay›n›n iﬂletme
birleﬂmesi maliyetini aﬂmas› durumunda ise fark konsolide gelir tablosuyla iliﬂkilendirilir.
ﬁerefiye tutar›na iliﬂkin herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ü olmas› durumunda etkisi dönem sonuçlar›na yans›t›lmaktad›r. ﬁerefiyenin de¤erinde
herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ü olup olmad›¤›na yönelik olarak her y›l ayn› zamanda de¤er düﬂüklü¤ü testi yap›l›r.
Grup taraf›ndan kontrol edilen iﬂletmeler aras›nda gerçekleﬂen yasal birleﬂmeler UFRS 3 kapsam›nda de¤erlendirilmemektedir. Dolay›s›yla,
bu tür birleﬂmelerde ﬂerefiye hesaplanmamaktad›r. Ayr›ca, yasal birleﬂmelerde taraflar aras›nda ortaya ç›kan iﬂlemler konsolide finansal
tablolar›n haz›rlanmas› esnas›nda düzeltme iﬂlemlerine tabi tutulur.
Kur De¤iﬂiminin Etkileri
Grup’un her iﬂletmesinin kendi finansal tablolar› faaliyette bulunduklar› temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para
birimi) ile sunulmuﬂtur. Her iﬂletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçlar›, ﬁirket’in fonksiyonel para birimi olan ve konsolide finansal
tablolar için sunum para birimi olan Türk Liras› (“TL”) cinsinden ifade edilmiﬂtir.
Her bir iﬂletmenin finansal tablolar›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda, yabanc› para cinsinden (TL d›ﬂ›ndaki para birimleri ya da ilgili iﬂletmenin
fonksiyonel para birimi d›ﬂ›ndaki para birimleri) gerçekleﬂen iﬂlemler, iﬂlem tarihindeki kurlar esas al›nmak suretiyle kaydedilmektedir.
Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varl›k ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak TL’ye çevrilmektedir.
Gerçe¤e uygun de¤eri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabanc› para cinsinden kaydedilmiﬂ olanlar, gerçe¤e uygun de¤erin
belirlendi¤i tarihteki kurlar esas al›nmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabanc› para birimindeki parasal
olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Grup’un yabanc› faaliyetlerindeki varl›k ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak TL
cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, iﬂlemlerin gerçekleﬂti¤i tarihteki kurlar›n kullan›lmas› gereken dönem içerisindeki döviz
kurlar›nda önemli bir dalgalanma olmad›¤› takdirde (önemli dalgalanma olmas› halinde, iﬂlem tarihindeki kurlar kullan›l›r), dönem içerisindeki
ortalama kurlar kullan›larak çevrilir. Oluﬂan kur fark› özkaynak olarak s›n›fland›r›l›r ve Grup’un yabanc› para çevrim farklar› fonuna transfer
edilir. Söz konusu çevrim farkl›l›klar› yabanc› faaliyetin elden ç›kar›ld›¤› dönemde gelir tablosuna kaydedilir.
Yurtd›ﬂ›nda faaliyet sat›n al›m›ndan kaynaklanan ﬂerefiye ve gerçe¤e uygun de¤er düzeltmeleri, yurtd›ﬂ›ndaki faaliyetin varl›k ve yükümlü¤ü
olarak ele al›n›r ve dönem sonu kuru kullan›larak çevrilir.
Hisse Baﬂ›na Kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baﬂ›na kazanç, ana ortakl›k pay›na düﬂen konsolide net kar›n ilgili dönem içinde mevcut hisselerin
a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’deki ﬂirketler mevcut hissedarlara birikmiﬂ karlardan ve özkaynak enflasyon düzeltmesi farklar› hesab›ndan hisseleri oran›nda hisse
da¤›tarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini artt›rabilir. Hisse baﬂ›na kazanç hesaplan›rken, bu bedelsiz hisse ihrac› ç›kar›lm›ﬂ hisseler
olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse baﬂ›na kazanç hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl› hisse adedi ortalamas›, ç›kar›lan bedelsiz hisselerin geriye
dönük olarak dikkate al›nmas› suretiyle elde edilir (Dipnot 36).
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliﬂkin herhangi bir duyuru veya di¤er seçilmiﬂ finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›ndan sonra
ortaya ç›km›ﬂ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirilme tarihi aras›ndaki tüm olaylar› kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, finansal tablolara al›nan tutarlar› bu yeni duruma
uygun ﬂekilde düzeltir.
Karﬂ›l›klar, Koﬂullu Varl›k ve Yükümlülükler
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü¤ün bulunmas›, yükümlülü¤ün yerine getirilmesinin muhtemel olmas› ve söz konusu
yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir ﬂekilde tahmin edilebilir olmas› durumunda finansal tablolarda karﬂ›l›k ayr›l›r.
Karﬂ›l›k olarak ayr›lan tutar, yükümlülü¤e iliﬂkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibar›yla yükümlülü¤ün yerine
getirilmesi için yap›lacak harcaman›n tahmin edilmesi yoluyla hesaplan›r.
Paran›n zaman de¤eri etkisinin önemli oldu¤u durumlarda, karﬂ›l›k tutar›, yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için gerekli olmas› beklenen
giderlerin bugünkü de¤eri olarak belirlenir. Karﬂ›l›klar›n bugünkü de¤erlerine indirgenmesinde kullan›lacak iskonto oran›n›n belirlenmesinde,
ilgili piyasalarda oluﬂan faiz oran› ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate al›n›r. Söz konusu iskonto oran› vergi öncesi olarak belirlenir
ve gelecekteki nakit ak›mlar›n›n tahmini ile ilgili riski içermez.
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Karﬂ›l›¤›n ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydan›n bir k›sm› ya da tamam›n›n üçüncü taraflarca karﬂ›lanmas›n›n beklendi¤i durumlarda,
tahsil edilecek tutar, ilgili tutar›n tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olmas› ve güvenilir bir ﬂekilde ölçülmesi halinde varl›k olarak
muhasebeleﬂtirilir.
Zarara sebebiyet verecek sözleﬂmeler
Grup’un, sözleﬂmeye ba¤l› yükümlülüklerini yerine getirmek için katlan›lacak kaç›n›lmaz maliyetlerin bahse konu sözleﬂmeye iliﬂkin olarak elde
edilmesi beklenen ekonomik faydalar› aﬂan sözleﬂmesinin bulunmas› halinde, zarara sebebiyet verecek sözleﬂmenin var oldu¤u kabul edilir.
Zarara sebebiyet verecek sözleﬂmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karﬂ›l›k olarak hesaplan›r ve muhasebeleﬂtirilir.
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iﬂletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin
olmayan olay›n gerçekleﬂip gerçekleﬂmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varl›klar konsolide finansal tablolara dahil
edilmemekte ve ﬂarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanmas›
Grup’un, Yönetim taraf›ndan performanslar›n› de¤erlendirme ve kaynak da¤›l›m›na karar vermek için kulland›¤› bilgileri içeren iki faaliyet
bölümü bulunmaktad›r. Bu bölümler risk ve getiri aç›s›ndan farkl› ekonomik durumlardan ve farkl› co¤rafi konumlardan etkilendikleri için
ayr› ayr› yönetilmektedir. Grup Yönetimi, bölümlerin performans›n› de¤erlendirirken UFRS’ye göre haz›rlanan finansal tablo brüt kar
sonuçlar›n›n incelenmesini yöntem olarak belirlemiﬂtir (Dipnot 5).
Bölümlere göre raporlama, Grup’un faaliyetlere iliﬂkin karar almaya yetkili merciine yap›lan raporlamayla yeknesakl›¤› sa¤layacak biçimde
düzenlenmiﬂtir. Grup’un faaliyetlere iliﬂkin karar almaya yetkili mercii, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara iliﬂkin kararlar›n al›nmas›ndan
ve bölümlerin performans›n›n de¤erlendirilmesinden sorumludur.
Bir faaliyet bölümünün, raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, iﬂletme d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan sat›ﬂlar ve bölümler aras›
sat›ﬂlar veya transferler de dahil olmak üzere, raporlanan has›lat›n›n, iﬂletme içi ve d›ﬂ› tüm faaliyet bölümlerinin toplam has›lat›n›n yüzde
10’unu veya daha fazlas›n› oluﬂturmas›, raporlanan kâr veya zarar›n›n yüzde 10’u veya daha fazlas› olmas› veya varl›klar›n›n, tüm faaliyet
bölümlerinin toplam varl›klar›n›n yüzde 10’u veya daha fazlas› olmas› gerekmektedir. Yönetimin bölüme iliﬂkin bilgilerin finansal tablo
kullan›c›lar› için faydal› olaca¤›na inanmas› durumunda, yukar›daki say›sal alt s›n›rlardan herhangi birini karﬂ›lamayan faaliyet bölümleri de
raporlanabilir bölümler olarak de¤erlendirilebilir ve bunlara iliﬂkin bilgiler ayr› olarak aç›klanabilir.
Yönetim muhasebesi aç›s›ndan Grup iki faaliyet grubuna ayr›lm›ﬂt›r; temel camlar ve di¤er camlar. Bu ay›r›mlar, Grup’un bölümlere göre
finansal raporlamas›n›n da temelini oluﬂturur (Dipnot 5).
Durdurulan Faaliyetler
Elden ç›kar›lacak faaliyetler, Grup’un elden ç›kard›¤› veya sat›lmaya haz›r de¤er olarak s›n›fland›rd›¤›, faaliyetleri ile nakit ak›mlar› Grup’un
bütününden ayr› tutulabilir bir bölümüdür. Elden ç›kar›lacak faaliyetler; ayr› bir faaliyet alan› veya co¤rafi faaliyet bölgesini ifade eder, sat›ﬂ
veya elden ç›karmaya yönelik ayr› bir plan›n parças›d›r veya satma amac›yla al›nm›ﬂ bir ba¤l› ortakl›kt›r. Grup, elden ç›kar›lacak faaliyetleri,
ilgili varl›k ve yükümlülüklerinin kay›tl› de¤erleri ile elden ç›karmak için katlan›lacak maliyetler düﬂülmüﬂ rayiç bedellerinin düﬂük olan› ile
de¤erlemektedir.
Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›
Devlet ba¤›ﬂlar›, ba¤›ﬂlar›n al›naca¤›na ve Grup’un uymakla yükümlü oldu¤u ﬂartlar› karﬂ›lad›¤›na dair makul bir güvence oldu¤unda gerçe¤e
uygun de¤erleri üzerinden kayda al›n›rlar (Dipnot 21).
Maliyetlere iliﬂkin devlet ba¤›ﬂlar›, karﬂ›layacaklar› maliyetlerle eﬂleﬂtikleri ilgili dönemler boyunca tutarl› bir ﬂekilde gelir olarak muhasebeleﬂtirilir.
Maddi duran varl›klara iliﬂkin devlet ba¤›ﬂlar›, ertelenmiﬂ devlet ba¤›ﬂlar› olarak cari olmayan borçlar alt›na s›n›fland›r›l›r ve faydal› ömürleri
üzerinden do¤rusal amortisman uygulanarak gelir tablosuna alacak kaydedilir.
Dönem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi
Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiﬂ vergi giderini kapsar. Vergi, do¤rudan özkaynaklar alt›nda muhasebeleﬂtirilen bir iﬂlemle
ilgili olmamas› koﬂuluyla, gelir tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili iﬂlemle birlikte özkaynaklar alt›nda muhasebeleﬂtirilir (Dipnot 35).
Dönem vergi gideri, bilanço tarihi itibar›yla Grup’un ba¤l› ortakl›klar›n›n ve özkaynak yöntemiyle de¤erlenen yat›r›mlar›n›n faaliyet gösterdi¤i
ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunlar› dikkate al›narak hesaplan›r.
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin finansal tablolarda yer alan kay›tl› de¤erleri ile vergi de¤erleri
aras›ndaki geçici farklar üzerinden hesaplan›r. Ertelenen vergi hesaplanmas›nda yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca bilanço tarihi itibar›yla
geçerli bulunan vergi oranlar› kullan›l›r (Dipnot 35).
Baﬂl›ca geçici farklar, maddi duran varl›k ve halihaz›rda vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karﬂ›l›klar›ndan ve kullan›lmayan vergi
indirim ve istisnalar›ndan do¤maktad›r.
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan oluﬂan ertelenen vergi
varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ﬂart›yla hesaplanmaktad›r.
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Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak ﬂart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal
olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumunda ertelenen vergi varl›klar› ve yükümlülükleri karﬂ›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.
Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar / K›dem Tazminat›
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iﬂ sözleﬂmeleri hükümlerine göre k›dem tazminat›, emeklilik veya iﬂten ç›kar›lma durumunda
ödenmektedir. Güncellenmiﬂ olan UMS 19 Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar Standard› (“UMS 19”) uyar›nca söz konusu türdeki ödemeler
tan›mlanm›ﬂ emeklilik fayda planlar› olarak nitelendirilir. Bu kapsamda Grup çal›ﬂanlar›na ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak, izin, bayram,
e¤itimi teﬂvik, yemek, evlenme, bireysel emeklilik katk› pay›, do¤um ve ölüm yard›m› gibi sosyal haklar sa¤lanmaktad›r.
Bilançoda muhasebeleﬂtirilen k›dem tazminat› yükümlülü¤ü, Grup’un, personelin Türk ‹ﬂ Kanunu uyar›nca emekliye ayr›lmas› veya en az
bir y›ll›k hizmeti tamamlayarak iﬂ iliﬂkisinin kesilmesi, askerlik hizmeti için ça¤r›lmas› veya vefat› durumunda do¤acak gelecekteki olas›
yükümlülüklerinin tahmini toplam karﬂ›l›¤›n›n bilanço tarihindeki indirgenmiﬂ de¤erinden konsolide finansal tablolara yans›t›lm›ﬂt›r. Hesaplanan
tüm aktüeryal kazançlar ve kay›plar gelir tablosuna yans›t›lm›ﬂt›r (Dipnot 24).
Nakit Ak›m Tablosu
Grup, net varl›klar›ndaki de¤iﬂimleri, finansal yap›s›n› ve nakit ak›mlar›n›n tutar ve zamanlamas›nda de¤iﬂen ﬂartlara göre yönlendirme
yetene¤i hakk›nda finansal tablo kullan›c›lar›na bilgi vermek üzere, di¤er finansal tablolar›n ayr›lmaz bir parças› olarak nakit ak›m tablosu
düzenlemektedir. Döneme iliﬂkin nakit ak›mlar iﬂletme, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde raporlanmaktad›r.
‹ﬂletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar› Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›n› gösterir.
Yat›r›m faaliyetleri ile ilgili nakit ak›mlar›, Grup’un yat›r›m faaliyetlerinde (sabit yat›r›mlar ve finansal yat›r›mlar) kulland›¤› ve elde etti¤i nakit
ak›mlar›n› gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliﬂkin nakit ak›mlar›, Grup’un finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri ödemelerini
gösterir.
Temettüler
Grup, temettü gelirlerini ilgili temettüyü alma hakk› oluﬂtu¤u tarihte, konsolide finansal tablolara yans›tmaktad›r. Temettü borçlar› kar
da¤›t›m›n›n bir unsuru olarak beyan edildi¤i dönemde yükümlülük olarak konsolide finansal tablolara yans›t›l›r.
2.6

Önemli Muhasebe De¤erlendirme, Tahmin ve Varsay›mlar›

Konsolide finansal tablolar›n haz›rlanmas›, bilanço tarihi itibar›yla raporlanan varl›k ve yükümlülüklerin tutarlar›n›, ﬂarta ba¤l› varl›k ve
yükümlülüklerin aç›klanmas›n› ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlar›n› etkileyebilecek tahmin ve varsay›mlar›n
kullan›lmas›n› gerektirmektedir. Muhasebe de¤erlendirme, tahmin ve varsay›mlar›, geçmiﬂ tecrübe, di¤er faktörler ile o günün koﬂullar›yla
gelecekteki olaylar hakk›nda makul beklentiler dikkate al›narak sürekli olarak de¤erlendirilir. Bu tahmin ve varsay›mlar, yönetimlerin mevcut
olaylar ve iﬂlemlere iliﬂkin en iyi bilgilerine dayanmas›na ra¤men, fiili sonuçlar, varsay›mlar›ndan farkl›l›k gösterebilir.
3.

‹ﬂletme Birleﬂmeleri

Dönem içerisinde iﬂletme birleﬂmesi yoktur (2009: yoktur).
4.

‹ﬂ Ortakl›klar›

ﬁirket’in % 70’ini elinde bulundurdu¤u müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar› olan Trakya Cam Investment BV, Trakya Glass Bulgaria EAD
ve Trakya Glass Logistics EAD oransal konsolidasyon yöntemi ile konsolide finansal tablolara dahil edilmiﬂtir (Dipnot 1). Müﬂterek yönetime
tabi ortakl›klar›n konsolide finansal tablolara dahil edilen özet finansal bilgileri ﬂöyledir:

Dönen varl›klar
Duran varl›klar
K›sa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar
Net varl›klar

Gelir
Gider (-)
Net Kar

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
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31 Aral›k
2010
64.327.844
296.388.008
(28.300.818)
(21.208.748)
311.206.286

31 Aral›k
2009
78.753.993
327.219.703
(56.336.742)
(45.278.189)
304.358.765

1 Ocak 31 Aral›k 2010
182.369.241
(157.653.436)
24.715.805

1 Ocak 31 Aral›k 2009
155.926.250
(150.093.348)
5.832.902
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5.

Bölümlere Göre Raporlama

Grup, UFRS 8’i 1 Ocak 2009’dan itibaren uygulamaya baﬂlam›ﬂ olup, Grup’un faaliyetlerine iliﬂkin karar almaya yetkili mercii taraf›ndan
düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Grup’un karar almaya yetkili mercii Yönetim Kurulu’dur.
Grup’un karar almaya yetkili mercii, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara iliﬂkin kararlar›n al›nmas› ve bölümlerin performans›n›n
de¤erlendirilmesi amac›yla sonuçlar› ve faaliyetleri ürün çeﬂitleri baz›nda ve co¤rafi da¤›l›mlar baz›nda incelemektedir. Grup’un ürün gruplar›
baz›nda da¤›l›m› ﬂu ﬂekildedir: temel camlar ve di¤er camlar. Grup’un faaliyetleri co¤rafi olarak Türkiye ve Türkiye d›ﬂ› olarak incelenmektedir.

1 Ocak - 31 Aral›k 2010
Net sat›ﬂlar
Sat›ﬂlar›n maliyeti
Brüt kar
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar›
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k
amortisman ve itfa paylar›

Temel camlar
775.376.305
(486.612.090)
288.764.215
65.629.044

Di¤er camlar
296.929.510
(256.138.700)
40.790.810
22.202.689

Toplam
1.072.305.815
(742.750.790)
329.555.025
87.831.733

Konsolidasyon
düzeltmeleri
(25.541.692)
22.641.941
(2.899.751)
-

Konsolide
1.046.764.123
(720.108.849)
326.655.274
87.831.733

93.498.802

31.246.448

124.745.250

(124.150)

124.621.100

1 Ocak - 31 Aral›k 2009
Net sat›ﬂlar
Sat›ﬂlar›n maliyeti
Brüt kar
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar›
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k
amortisman ve itfa paylar›

Temel camlar
624.891.356
(487.340.825)
137.550.531
38.932.170

Di¤er camlar
282.866.935
(227.709.539)
55.157.396
27.136.885

Toplam
907.758.291
(715.050.364)
192.707.927
66.069.055

Konsolidasyon
düzeltmeleri
(15.259.581)
15.386.413
126.832
(124.776)

Konsolide
892.498.710
(699.663.951)
192.834.759
65.944.279

87.690.054

28.660.148

116.350.202

-

116.350.202

Grup, ürün çeﬂitleri baz›ndaki iç raporlamas›n› net sat›ﬂlar, sat›ﬂlar›n maliyeti, brüt kar, maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar› ve
maddi ve maddi olmayan duran varl›k amortisman ve itfa paylar› baz›nda incelemektedir. Di¤er gelir tablosu ve bilanço kalemleri da¤›t›lmayan
kalemler olarak de¤erlendirilmektedir.

1 Ocak - 31 Aral›k 2010
Net sat›ﬂlar
Sat›ﬂlar›n maliyeti
Brüt kar
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar›
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k
amortisman ve itfa paylar›
Toplam varl›klar
1 Ocak - 31 Aral›k 2009
Net sat›ﬂlar
Sat›ﬂlar›n maliyeti
Brüt kar
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar›
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k
amortisman ve itfa paylar›
Toplam varl›klar

Türkiye
897.581.563
(614.170.826)
283.410.737
75.184.589

Türkiye d›ﬂ›
174.724.252
(128.579.964)
46.144.288
12.647.144

Toplam
1.072.305.815
(742.750.790)
329.555.025
87.831.733

Konsolidasyon
düzeltmeleri
(25.541.692)
22.641.941
(2.899.751)
-

Konsolide
1.046.764.123
(720.108.849)
326.655.274
87.831.733

102.267.405
2.148.254.389

22.477.845
393.315.882

124.745.250
2.541.570.271

(124.150)
(494.507.023)

124.621.100
2.047.063.248

Türkiye
754.791.171
(599.969.747)
154.821.424
51.133.070

Türkiye d›ﬂ›
152.967.120
(115.080.617)
37.886.503
14.935.985

Toplam
907.758.291
(715.050.364)
192.707.927
66.069.055

Konsolidasyon
düzeltmeleri
(15.259.581)
15.386.413
126.832
(124.776)

Konsolide
892.498.710
(699.663.951)
192.834.759
65.944.279

93.317.310
1.971.963.411

23.032.892
456.685.596

116.350.202
2.428.649.007

(486.259.849)

116.350.202
1.942.389.158

Grup, co¤rafi bölge baz›ndaki iç raporlamas›n› net sat›ﬂ, sat›ﬂlar›n maliyeti, brüt kar, maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar›, maddi
ve maddi olmayan duran varl›k amortisman ve itfa paylar› ile toplam varl›klar baz›nda yapmaktad›r. Di¤er gelir tablosu kalemleri da¤›t›lmayan
kalemler olarak de¤erlendirilmektedir.
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6.

Nakit ve Nakit Benzerleri

Kasa
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar

31 Aral›k 2010
31.519
11.456.103
442.573.224
454.060.846

31 Aral›k 2009
44.803
21.995.909
272.797.188
294.837.900

Vadeli mevduatlar
Para birimi
ABD Dolar›
Euro
TL

Faiz oran› (%)
3,00
3,00
6,75

Vade
Ocak 2011
Ocak 2011
Ocak 2011

31 Aral›k 2010
243.263.713
176.488.608
22.820.903
442.573.224

Para birimi
ABD Dolar›
Euro

Faiz oran› (%)
0,50 - 3,25
0,50 - 2,50

Vade
Ocak 2010
Ocak 2010

31 Aral›k 2009
198.134.530
74.662.658
272.797.188

Nakit ve nakit benzerlerindeki risklerin niteli¤i ve düzeyine iliﬂkin aç›klamalar Dipnot 38’de verilmiﬂtir.
31 Aral›k 2010 ve 31 Aral›k 2009 tarihleri itibar›yla konsolide nakit ak›m tablolar›nda yer alan nakit ve nakit benzeri de¤erler aﬂa¤›daki gibidir.

Haz›r de¤erler
Eksi: faiz tahakkuklar›

7.

31 Aral›k 2010
454.060.846
(877.891)
453.182.955

31 Aral›k 2009
294.837.900
(494.105)
294.343.795

31 Aral›k
2010
84.490.380
84.490.380

31 Aral›k
2009
32.245.456
90.743.755
122.989.211

Finansal Yat›r›mlar

Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
a) Borsa rayici ile de¤erlenen finansal varl›klar
b) Aktif bir piyasas› olmayan finansal varl›klar

a) Borsa rayici ile de¤erlenen finansal varl›klar
ﬁiﬂecam Holding (*)

Hisse Oran› %
-

31 Aral›k 2010
-

Hisse Oran› %
1,57

31 Aral›k 2009
32.245.456

Hisse Oran› %
20,93
7,11
<1.00
14,87
0,02

31 Aral›k 2010
34.078.911
31.424.425
50
18.986.994
209.048
(209.048)
84.490.380

Hisse Oran› %
20,93
7,11
6,78
14,87
0,03
0,02

31 Aral›k 2009
34.078.911
31.424.425
7.352.975
17.887.444
69.501
209.048
(278.549)
90.743.755

b) Aktif bir piyasas› olmayan finansal varl›klar
Cam Elyaf San. A.ﬁ.
Paﬂabahçe Cam San. ve Tic. A.ﬁ.
Camiﬂ Madencilik A.ﬁ.
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.
‹stanbul Porselen San. A.ﬁ.
Bünsa Döküm Makine Alet Sanayi A.ﬁ.
De¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤› (**)

(*) Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›m›zdan 17.933.301 TL nominal tutarl› ﬁiﬂecam Holding’e ve 1.366.290 TL nominal tutarl› Camiﬂ Madencilik A.ﬁ. ﬂirketlerine ait
hisseler toplamda 50.563.425 TL’ye sat›lm›ﬂt›r. Aktif bir piyasada iﬂlem gören ﬁiﬂecam Holding’in özkaynakta özkaynak de¤iﬂim tablosu içinde kayda al›nm›ﬂ bulunan
gerçe¤e uygun de¤erindeki art›ﬂ sat›ﬂ iﬂlemi sonras› gelir tablosunda kayda al›nm›ﬂt›r.
(**) ‹stanbul Porselen San. A.ﬁ. 2010 y›l› içerisinde tasfiye edilmiﬂtir.
(***) 31 Aral›k 2010 tarihi itibari ile de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤›n›n 209.048 TL’si Bünsa Döküm Makine Alet Sanayi A.ﬁ.’den kaynaklanmaktad›r. 31 Aral›k 2009 tarihi itibariyle
ise de¤er düﬂüﬂ karﬂ›l›¤›n›n 69.501 TL’si ‹stanbul Porselen San. A.ﬁ.’den ve 209.048 TL’si Bünsa Döküm Makine Alet Sanayi A.ﬁ.’den kaynaklanmaktad›r.
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8.

Finansal Borçlar
31 Aral›k 2010
8.826.066
48.092.313
56.918.379
261.467.079
318.385.458

K›sa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeli anapara taksitleri ve faizleri
Toplam k›sa vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli k›sm›
Toplam finansal borçlar

31 Aral›k 2009
34.407.973
72.013.864
106.421.837
291.304.954
397.726.791

K›sa ve uzun vadeli finansal borçlara iliﬂkin özet bilgiler aﬂa¤›daki gibidir:
Para birimi
TL
ABD Dolar›
Euro

A¤›rl›kl› ortalama faiz oran› (%)
7,40
4,48
3,42

Para birimi
TL
ABD Dolar›
Euro

A¤›rl›kl› ortalama faiz oran› (%)
8,35
4,13
2,86

31 Aral›k 2010
K›sa vadeli
Uzun vadeli
8.826.066
116.378
76.681.599
47.975.935
184.785.480
56.918.379
261.467.079
31 Aral›k 2009
K›sa vadeli
34.407.973
950.497
71.063.367
106.421.837

Uzun vadeli
74.682.720
216.622.234
291.304.954

Grup kulland›¤› krediler için ana orta¤› Türkiye ﬁiﬂe ve Cam Fabrikalar› A.ﬁ. ve ba¤l› ortakl›klar›n›n müﬂterek müteselsil kefaletini teminat
olarak vermiﬂtir.
Grup’un finansal borçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤eri söz konusu borçlar›n defter de¤erine yaklaﬂ›k tutardad›r.
Finansal borçlar›n geri ödeme vadeleri aﬂa¤›daki gibidir:
1 y›l içerisinde ödenecek
1 - 2 y›l içerisinde ödenecek
2 - 3 y›l içerisinde ödenecek
3 - 4 y›l içerisinde ödenecek
4 y›l ve sonras›nda ödenecekler

9.

31 Aral›k 2010
56.918.379
63.687.714
72.205.993
61.354.824
64.218.548
318.385.458

31 Aral›k 2009
106.421.837
63.053.714
80.936.340
65.754.415
81.560.485
397.726.791

31 Aral›k 2010
193.306.473
23.467.145
(3.085.371)
213.688.247

31 Aral›k 2009
169.386.808
30.760.060
(509.413)
199.637.455

Di¤er Finansal Yükümlülükler

Yoktur (2009: Yoktur).
10.

Ticari Alacaklar ve Borçlar

Ticari Alacaklar
K›sa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Alacak senetleri ve al›nan çekler
ﬁüpheli ticari alacaklar karﬂ›l›¤›

Temel camlar ile ilgili sat›ﬂ vadesi 2010 y›l›nda ortalama 120 gün (2009: 120 gün) olmuﬂtur. Vadesinden sonraki ödemelerde ilk 15 gün
%1,5 sonras›nda ise %2 gecikme faizi uygulanm›ﬂt›r (2009: %2 - %3).
Otocam ve cam iﬂleme ürünleri ile ilgili sat›ﬂ vadesi ortalama olarak 45 gündür (2009: 45 gün).
Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar›n bir bölümü peﬂin, bir bölümü ise ortalama 2 ay vadelidir.
Grup tahsil imkan› kalmayan alacaklar› için karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r. ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤› geçmiﬂ tahsil edilememe tecrübesine dayan›larak
belirlenmiﬂtir. Grup, alacaklar›n›n tahsil edilip edilemeyece¤ine karar verirken, söz konusu alacaklar›n kredi kalitesinde, ilk oluﬂtu¤u tarihten
bilanço tarihine kadar bir de¤iﬂiklik olup olmad›¤›n› de¤erlendirir. Çok say›da müﬂteriyle çal›ﬂt›¤›ndan dolay› Grup’un kredi riski da¤›lm›ﬂ
durumdad›r ve önemli bir kredi riski yo¤unlaﬂmas› yoktur. Dolay›s›yla, Grup yönetimi finansal tablolarda yer alan ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤›ndan
daha fazla bir karﬂ›l›¤a gerek olmad›¤› inanc›ndad›r.
Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
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Grup’un ﬂüpheli ticari alacaklar karﬂ›l›¤›na iliﬂkin hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:

Aç›l›ﬂ bakiyesi, 1 Ocak
Tahsilatlar
Dönem gideri
Kapan›ﬂ bakiyesi, 31 Aral›k

1 Ocak 31 Aral›k 2010
509.413
(164.049)
2.740.007
3.085.371

1 Ocak 31 Aral›k 2009
378.408
(182.461)
313.466
509.413

31 Aral›k 2010
51.527.731
17.987
7.397.656
58.943.374

31 Aral›k 2009
42.082.003
29.905
7.751.109
49.863.017

Ticari alacaklardaki risklerin niteli¤i ve düzeyine iliﬂkin aç›klamalar Dipnot 38’de verilmiﬂtir.
Ticari Borçlar
K›sa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Borç senetleri
‹liﬂkili taraflara borçlar (Dipnot 37)

Belli mallar›n sat›n al›nmas›na iliﬂkin ortalama ödeme vadesi bir ayd›r. Grup’un, tüm borçlar›n›n kredilendirme süresi içerisinde ödenmesini
temin etmek üzere uygulamaya koydu¤u finansal risk yönetimi politikalar› bulunmaktad›r.
11.

Di¤er Alacaklar ve Borçlar

Di¤er alacaklar
‹liﬂkili taraflardan di¤er alacaklar (Dipnot 37)
Verilen depozito ve teminatlar
Personelden alacaklar
Di¤er çeﬂitli alacaklar

31 Aral›k 2010
59.129.211
330.964
132.651
348.139
59.940.965

31 Aral›k 2009
37.339.870
328.505
114.101
268.986
38.051.462

Uzun vadeli alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

31 Aral›k 2010
331.169

31 Aral›k 2009
231.007

K›sa vadeli di¤er borçlar
Al›nan sipariﬂ avanslar›
‹liﬂkili taraflara di¤er borçlar (Dipnot 37)
Ödenecek vergi ve fonlar
Personele borçlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Al›nan depozito ve teminatlar
Di¤er çeﬂitli borçlar

31 Aral›k 2010
13.408.336
4.330.631
4.260.617
2.245.685
2.594.818
199.011
32.231
27.071.329

31 Aral›k 2009
6.412.577
20.255.541
3.956.819
1.836.594
2.288.905
101.621
120.029
34.972.086

Uzun Vadeli Di¤er borçlar
Al›nan depozito ve teminatlar

31 Aral›k 2010
83.633

31 Aral›k 2009
45.855

31 Aral›k 2010
34.538.980
27.487.576
74.193.374
23.717.964
1.580.061
(2.215.932)
159.302.023

31 Aral›k 2009
31.235.711
29.007.474
80.024.368
22.319.628
1.368.402
(2.441.757)
161.513.826

12.

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar ve Borçlar

Yoktur (2009: Yoktur).
13.

Stoklar

Hammadde
Yar› mamüller
Mamüller
‹ﬂletme malzemesi
Ticari mallar
Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› (-)

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
34

2010 Faaliyet Raporu

1 Ocak31 Aral›k 2010
(2.441.757)
(1.084.257)
1.310.082
(2.215.932)

Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› hareketleri
Aç›l›ﬂ bakiyesi, 1 Ocak
Dönem gideri
Dönem içinde iptal edilen karﬂ›l›k
Kapan›ﬂ bakiyesi, 31 Aral›k
14.

1 Ocak31 Aral›k 2009
(3.401.194)
(242.162)
1.201.599
(2.441.757)

Canl› Varl›klar

Yoktur (2009: Yoktur).
15.

Devam Eden ‹nﬂaat Sözleﬂmelerine ‹liﬂkin Varl›klar

Yoktur (2009: Yoktur).
16.

Özkaynak Yöntemiyle De¤erlenen Yat›r›mlar

Özkaynak yöntemine göre muhasebeleﬂtirilen iﬂtiraklerin bilançoda yer alan net varl›k tutarlar› aﬂa¤›daki gibidir:

Çay›rova Cam San. A.ﬁ.
Camiﬂ Elektrik A.ﬁ.

Hisse Oran› %
28,13
34,43

31 Aral›k 2010
27.251.370
43.979.814
71.231.184

Hisse Oran› %
28,13
34,43

31 Aral›k 2009
21.833.498
46.955.931
68.789.429

Özkaynak yöntemine göre muhasebeleﬂtirilen iﬂtiraklerin özet finansal tablo bilgileri aﬂa¤›daki gibidir:

Toplam varl›klar
Toplam yükümlülükler
Net varl›klar
Net varl›klarda Grup’un pay›

31 Aral›k 2010
345.891.933
(121.095.163)
224.796.770
71.231.184

31 Aral›k 2009
398.942.518
(184.942.958)
213.999.560
68.789.429

Net sat›ﬂlar
Net dönem kar›
Net dönem kar›ndaki Grup'un pay›

1 Ocak 31 Aral›k 2010
389.257.497
58.290.846
17.107.500

1 Ocak 31 Aral›k 2009
378.011.869
28.771.104
9.942.097

Özkaynak yöntemine göre muhasebeleﬂtirilen iﬂtiraklerin dönem içindeki hareketleri aﬂa¤›daki gibidir:

Aç›l›ﬂ bakiyesi, 1 Ocak
‹ﬂtiraklerin elindeki sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar›n sat›ﬂ›, net
‹ﬂtiraklerin elindeki sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar›n makul de¤er art›ﬂ›
‹ﬂtiraklerin elindeki sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar›n makul de¤er azal›ﬂ›n›n ertelenen vergi etkisi
‹ﬂtirakler ve müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar›n
karlar›ndaki paylar, net
‹ﬂtiraklerden temettü gelirleri
Kapan›ﬂ bakiyesi, 31 Aral›k
17.

-

1 Ocak 31 Aral›k 2010
68.789.429

1 Ocak 31 Aral›k 2009
55.163.041

(7.807.520)

-

-

4.712.966

(235.648)
17.107.500
(6.858.225)
71.231.184

9.942.097
(793.027)
68.789.429

Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller

Yoktur (2009: Yoktur).
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10.220.817

Birikmiﬂ Amortismanlar
1 Ocak 2009 itibariyle aç›l›ﬂ bakiyesi
Yabanc› para çevrim farklar›
Dönem gideri
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2009 itibariyle kapan›ﬂ bakiyesi
31 Aral›k 2009 itibariyle net defter de¤eri
(19.754.243)
(2.223)
(2.665.066)
19.792
(22.401.740)
26.091.714

44.944.413
10.194
11.697
(85.190)
3.612.340
48.493.454

(72.721.945) (673.126.497)
(32.831)
(355.774)
(8.689.592) (93.020.862)
9.717.342
(81.444.368) (756.785.791)
335.879.352 563.108.156

400.786.925 1.256.341.014
652.528
1.348.735
1.106.807
(11.475.624)
15.884.267
72.573.015
417.323.720 1.319.893.947

(9.592.742)
(38.426)
(2.688.750)
380.726
(11.939.192)
9.688.599

21.645.907
126.642
43.436
(285.684)
97.490
21.627.791

Taﬂ›tlar

(11.939.192)
336.795
(2.385.575)
410.648
(13.577.324)
7.040.652

21.627.791
(692.950)
66.968
(419.235)
35.402
20.617.976

Taﬂ›tlar

(7.454.119)
1.086
(57.292)
(1.106.740)
165.790
(8.451.275)
2.033.772

10.558.244
(1.209)
105.752
(672.023)
494.283
10.485.047

(64.234.843)
(87.373)
(6.991.772)
760.997
(70.552.991)
18.924.680

86.460.171
116.088
3.100.871
(1.759.902)
1.560.443
89.477.671

(6.516.490)
(5.416)
(1.540.295)
608.082
(7.454.119)
3.104.125

10.517.105
211
(1.816.324)
1.857.252
10.558.244

Di¤er maddi
Demirbaﬂlar
varl›klar

(70.552.991)
465.441
(6.320.609)
2.239.752
(74.168.407)
17.344.068

89.477.671
(744.132)
3.159.005
(3.390.097)
3.010.028
91.512.475

Di¤er maddi
Demirbaﬂlar
varl›klar

(3.917.542)
(152.291)
258.769
(3.811.064)
350.362

4.345.184
75.011
(258.769)
4.161.426

Özel
maliyetler

(3.811.064)
(162.395)
(3.973.459)
216.530

4.161.426
28.563
4.189.989

Özel
maliyetler
Toplam

Toplam

49.892.962

(849.864.302)
(522.043)
(115.748.628)
11.745.708
(954.389.265)
1.017.260.767

90.291.242 1.925.546.883
216.314
2.476.872
61.535.265
65.873.087
(4.587.128) (20.268.886)
(97.562.731)
(1.977.924)
49.892.962 1.971.650.032

Yap›lmakta
olan
yat›r›mlar

- (954.389.265)
4.146.702
33.013.263
- (124.048.128)
3.417.182
- (1.037.860.246)
49.773.296 957.393.346

49.892.962 1.971.650.032
(1.633.974) (14.855.853)
- (33.013.263)
83.042.146
87.392.394
(5.213.459) (15.817.049)
(76.314.379)
(102.669)
49.773.296 1.995.253.592

Yap›lmakta
olan
yat›r›mlar

(*) ﬁirket sabit k›ymetlerini gözden geçirmiﬂ; kullan›m d›ﬂ› kalan, ekonomik ömrünü tamamlam›ﬂ varl›klar›n› sabit k›ymet ve amortisman kay›tlar›ndan ç›karm›ﬂt›r, sabit k›ymet hesaplar› aras›nda s›n›flama yapm›ﬂt›r.
Bu düzenlemelerin 31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren y›la ait konsolide gelir tablosuna etkisi yoktur.

10.214.922
6.160
(265)
10.220.817

Binalar

Tesis
makine ve
cihazlar

Yer alt› ve
yerüstü
düzenleri

Arazi ve
arsalar

Maliyet De¤eri
1 Ocak 2009 itibariyle aç›l›ﬂ bakiyesi
Yabanc› para çevrim farklar›
Al›mlar
Ç›k›ﬂlar
Yap›lmakta olan yat›r›mlardan transferler
31 Aral›k 2009 itibariyle kapan›ﬂ bakiyesi

(81.444.368) (756.785.791)
287.495
3.037.372
814.308
33.013.263
(8.718.274) (102.510.690)
600.992
(89.060.839) (822.644.854)
318.250.692 525.120.585

(22.401.740)
18.513
(757.016)
(2.843.845)
(25.984.088)
31.841.984

417.323.720 1.319.893.947
(3.720.792)
(7.968.921)
(9.216.012) (33.013.263)
18.163
1.067.244
(1.708.310)
2.906.452
69.494.742
407.311.531 1.347.765.439

Binalar

Tesis
makine ve
cihazlar

5.771.767

48.493.454
(58.750)
9.110.260
10.305
270.803
57.826.072

Yer alt› ve
yerüstü
düzenleri

Birikmiﬂ Amortismanlar
1 Ocak 2010 itibariyle aç›l›ﬂ bakiyesi
Yabanc› para çevrim farklar›
Yeniden Düzenleme (*)
Dönem gideri
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2010 itibariyle kapan›ﬂ bakiyesi
31 Aral›k 2010 itibariyle net defter de¤eri

Arazi ve
arsalar

10.220.817
(35.125)
(4.413.925)
5.771.767

Maddi Duran Varl›klar

Maliyet De¤eri
1 Ocak 2010 itibariyle aç›l›ﬂ bakiyesi
Yabanc› para çevrim farklar›
Yeniden Düzenleme (*)
Al›mlar
Ç›k›ﬂlar
Transferler
31 Aral›k 2010 itibariyle kapan›ﬂ bakiyesi

18.
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18.

Maddi Duran Varl›klar (Devam›)

Amortisman giderlerinin 105.055.038 TL’si (2009: 94.501.995 TL) sat›lan mal›n maliyetine 1.119.496 TL’si (2009: 1.454.926 TL) verilen
hizmet maliyetine, 522.632 TL’si (2009: 187.573 TL) araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderlerine, 9.250.518 TL’si (2009: 10.075.222 TL) pazarlama
ve sat›ﬂ giderlerine, 8.100.444 TL’si (2009: 9.528.912 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiﬂtir.
19.

Maddi Olmayan Duran Varl›klar

Maliyet De¤eri
1 Ocak 2010 itibariyle aç›l›ﬂ bakiyesi
Yabanc› para çevrim farklar›
Al›mlar
Transferler
31 Aral›k 2010 itibariyle kapan›ﬂ bakiyesi

Haklar
7.262.020
421.145
69.178
7.752.343

Di¤er maddi
olmayan duran
varl›klar
322.841
(16.538)
18.194
33.491
357.988

Birikmiﬂ ‹tfa Paylar›
1 Ocak 2010 itibariyle aç›l›ﬂ bakiyesi
Yabanc› para çevrim farklar›
Dönem gideri
31 Aral›k 2010 itibariyle kapan›ﬂ bakiyesi
31 Aral›k 2010 itibariyle net defter de¤eri

(4.546.530)
(534.671)
(5.081.201)
2.671.142

(283.771)
(14.527)
(38.301)
(336.599)
21.389

(4.830.301)
(14.527)
(572.972)
(5.417.800)
2.692.531

Maliyet De¤eri
1 Ocak 2009 itibariyle aç›l›ﬂ bakiyesi
Yabanc› para çevrim farklar›
Al›mlar
Ç›k›ﬂlar
Yap›lmakta olan yat›r›mlardan transferler
31 Aral›k 2009 itibariyle kapan›ﬂ bakiyesi

Haklar
5.271.315
44.303
(31.522)
1.977.924
7.262.020

Di¤er maddi
olmayan duran
varl›klar
293.296
2.656
26.889
322.841

Toplam
5.564.611
2.656
71.192
(31.522)
1.977.924
7.584.861

Birikmiﬂ ‹tfa Paylar›
1 Ocak 2009 itibariyle aç›l›ﬂ bakiyesi
Yabanc› para çevrim farklar›
Dönem gideri
Ç›k›ﬂlar
31 Aral›k 2009 itibariyle kapan›ﬂ bakiyesi
31 Aral›k 2009 itibariyle net defter de¤eri

(4.009.599)
(545.604)
8.673
(4.546.530)
2.715.490

(226.094)
(1.707)
(55.970)
(283.771)
39.070

(4.235.693)
(1.707)
(601.574)
8.673
(4.830.301)
2.754.560

31 Aral›k 2010
420.693
245.893
666.586

31 Aral›k 2009
465.166
249.942
715.108

Toplam
7.584.861
(16.538)
439.339
102.669
8.110.331

‹tfa paylar›n›n 572.973 TL’si (2009: 601.574 TL) faaliyet giderlerine dahil edilmiﬂtir.
20.

ﬁerefiye

Yoktur (2009: Yoktur).
21.

Devlet Teﬂvik ve Yard›mlar›

Yoktur (2009: Yoktur).
22.

Karﬂ›l›klar, Koﬂullu Varl›k ve Yükümlülükler

Borç Karﬂ›l›klar›
K›sa vadeli borç karﬂ›l›klar›
Dava karﬂ›l›¤› (*)
Royalty gider karﬂ›l›¤›

(*) 31 Aral›k 2010 tarihi itibar›yla Grup aleyhine aç›lan davalar için Grup yönetimi hukuk dan›ﬂmanlar›n›n da görüﬂünü alarak ileriki dönemde muhtemel nakit ç›k›ﬂ›n›
420.693 TL (2009: 465.166 TL) olarak hesaplam›ﬂ ve ilgili tutar için karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r. Karﬂ›l›k tutar›, genel yönetim giderleri içerisinde muhasebeleﬂtirilmiﬂtir.

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
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23.

Taahhütler ve Zorunluluklar

Grup’un ba¤l› ortakl›klar›ndan Trakya Polatl› Cam Sanayii A.ﬁ., Polatl› Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile 2008 y›l›n›n A¤ustos ay› içerisinde
Arsa Tahsis Sözleﬂmesi yapm›ﬂt›r. OSB Yönetim Kurulu ile yap›lan anlaﬂmaya göre, 2008 y›l› May›s ay›ndan itibaren 30 ay içinde yap› proje
çal›ﬂmalar›na baﬂlanacakt›r. 2010 y›l› Kas›m ay› içerisinde ek süre uzat›m› için OSB Yönetim Kurulu’na baﬂvuruda bulunulmuﬂ ve ilgili süre
2011 y›l› Kas›m ay›na kadar uzat›lm›ﬂt›r. Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilememesi durumunda, ödenmiﬂ olan arsa tahsis bedeli
belli bir ödeme plan› çerçevesinde Grup’a geri ödenecektir.
Grup’un müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar›ndan Trakya Glass Bulgaria EAD’nin IFC’den sa¤lam›ﬂ oldu¤u krediyle ilgili olarak Grup’un
uymas› gereken baz› yükümlülükler bulunmaktad›r. IFC’ye olan kredi borcu, faiz ve di¤er masraflar›n geri ödemesi, Trakya Cam Sanayii
A.ﬁ., Trakya Glass Bulgaria EAD ve Paﬂabahçe Cam Sanayii A.ﬁ aras›nda imzalanan teknik hizmet sözleﬂmesi ile ilgili ödemelere göre
önceliklidir. Ayr›ca Trakya Glass Bulgaria EAD’ nin temettü ödemesi, ek yat›r›m harcamalar› ve finansal kiralama anlaﬂmalar› yapmas›, belirli
bir süre geçmesine ve önceden belirlenmiﬂ finansal rasyolara ulaﬂmas›na ba¤l›d›r.
Hisse tutma taahhüdü
25 Haziran 2004 tarihinde International Finance Corporation (“IFC”) ile Trakya Glass Bulgaria EAD, Trakya Cam Sanayii A.ﬁ., Trakya
Investment BV ve Paﬂabahçe Cam Sanayii A.ﬁ. aras›nda bir anlaﬂma yap›lm›ﬂt›r. Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.’nin tek baﬂ›na veya Paﬂabahçe
Cam Sanayii A.ﬁ. ile birlikte Trakya Cam Investment B.V.’nin toplam özsermayesindeki pay›n›n %75’in alt›na düﬂmemesi gerekmektedir.
Ayn› ﬂekilde, Trakya Cam Investment B.V.’nin, Trakya Glass Bulgaria EAD’nin toplam özsermayesinin en az %75’ine yasal olarak sahip
olacak ﬂekilde kredi ödemelerinin tamamlanmas›na kadar hisse tutma yükümlülü¤ü bulunmaktad›r.
Di¤er
2010 y›l› içerisinde Trakya Glass Bulgaria EAD sahip oldu¤u düzcam f›r›n›n›n Bulgaristan fuel-oil emisyon standartlar›na uyum sa¤lamas›na
yönelik at›k gaz ar›tma tesisinin inﬂaat› için 7.401.349 TL (2009: Yoktur) tutar›nda yat›r›m taahhüdünde bulunmuﬂtur.
Teminat-Rehin-‹potekler (“TR‹”)
31 Aral›k 2010 ve 31 Aral›k 2009 tarihleri itibar›yla Grup’un teminat/rehin/ipotek pozisyonuna iliﬂkin tablolar› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2010
511.044.135
12.603.240
287.401
523.934.776

Verilen kefaletler
Verilen teminat mektuplar›
Di¤er

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
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31 Aral›k 2009
542.475.077
13.167.179
170.000
555.812.256

39

154.933.333

-

523.934.776

-

-

65.333.333

206.886.930
65.333.333

70.000.000

273.855.605

206.886.930

19.600.000

43.192.241

186.200

Euro

132.691.789

-

-

51.672.245

51.672.245

80.833.344

31 Aral›k 2010
ABD Dolar›

12.509.099

-

-

-

-

-

12.509.099

Di¤er

-

-

71.500.000

71.500.000

70.000.000

1.074.909

Euro

151.672.245

-

-

51.672.245

51.672.245

100.000.000

31 Aral›k 2009
ABD Dolar›

555.812.256 142.574.909

-

-

219.285.102

219.285.102

321.429.000

15.098.154

TL Karﬂ›l›¤›

13.479.664

-

-

-

-

13.479.664

Di¤er

(*) Grup’un ba¤l› ortakl›klar› ve müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar›n›n kendi ad›na vermiﬂ olduklar› TR‹’leri de içermektedir. Grup’un vermiﬂ oldu¤u di¤er TR‹’lerin ﬁirket’in özkaynaklar›na oran› 31 Aral›k 2010 tarihi
itibar›yla %13,3’tür (2009: %16,0).

Toplam

A. Kendi tüzel kiﬂili¤i ad›na vermiﬂ oldu¤u
TR‹'lerin toplam tutar› (*)
B. Tam konsolidasyon kapsam›na dahil edilen
ortakl›klar lehine vermiﬂ oldu¤u TR‹'lerin
toplam tutar›
C. Ola¤an ticari faaliyetlerin yürütülmesi amac›yla
di¤er 3. kiﬂilerin borcunu temin amac›yla vermiﬂ
oldu¤u TR‹'lerin toplam tutar›
D. Di¤er verilen TR‹'lerin toplam tutar›
- i. Ana ortak lehine vermiﬂ oldu¤u TR‹'lerin
toplam tutar›
- ii. B ve C maddeleri kapsam›na girmeyen di¤er
Grup ﬂirketleri lehine vermiﬂ oldu¤u TR‹'lerin
toplam tutar›
- iii. C maddesi kapsam›na girmeyen
3. kiﬂiler lehine vermiﬂ oldu¤u TR‹'lerin
toplam tutar›

TL Karﬂ›l›¤›
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24.

Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar

Çal›ﬂanlara sa¤lanan k›sa vadeli faydalar
Birikmiﬂ izin karﬂ›l›klar›

31 Aral›k 2010
1.340.309
1.340.309

31 Aral›k 2009
1.483.538
1.483.538

K›dem tazminat› karﬂ›l›klar›
Yürürlükteki ‹ﬂ Kanunu hükümleri uyar›nca, çal›ﬂanlardan k›dem tazminat›na hak kazanacak ﬂekilde iﬂ sözleﬂmesi sona erenlere, hak
kazand›klar› yasal k›dem tazminatlar›n›n ödenmesi yükümlülü¤ü vard›r. Ayr›ca, halen yürürlükte bulunan 506 say›l› Sosyal Sigortalar
Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 say›l› ve 25 A¤ustos 1999 tarih, 4447 say›l› yasalar ile de¤iﬂik 60’›nc› maddesi hükmü gere¤ince k›dem
tazminat›n› alarak iﬂten ayr›lma hakk› kazananlara da yasal k›dem tazminatlar›n› ödeme yükümlülü¤ü bulunmaktad›r. Emeklilik öncesi hizmet
ﬂartlar›yla ilgili baz› geçiﬂ karﬂ›l›klar›, ilgili kanunun 23 May›s 2002 tarihinde de¤iﬂtirilmesi ile Kanun’dan ç›kar›lm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2010 tarihi itibar›yla ödenecek k›dem tazminat›, ayl›k 2.517,01 TL (2009: 2.365,16 TL) tavan›na tabidir.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir. K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, ﬁirket’in, çal›ﬂanlar›n emekli
olmas›ndan kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutar›n›n bugünkü de¤erinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktad›r. UMS
19 (“Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar”), ﬁirket’in yükümlülüklerinin, tan›mlanm›ﬂ fayda planlar› kapsam›nda aktüeryal de¤erleme yöntemleri
kullan›larak geliﬂtirilmesini öngörür. Bu do¤rultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmas›nda kullan›lan aktüeryal varsay›mlar aﬂa¤›da
belirtilmiﬂtir:
Ana varsay›m, her hizmet y›l› için olan azami yükümlülük tutar›n›n enflasyona paralel olarak artacak olmas›d›r. Dolay›s›yla, uygulanan iskonto
oran›, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oran› ifade eder. Bu nedenle, 31 Aral›k 2010 tarihi itibar›yla,
finansal tablolarda karﬂ›l›klar, gelece¤e iliﬂkin, çal›ﬂanlar›n emeklili¤inden kaynaklanacak muhtemel yükümlülü¤ünün bugünkü de¤eri tahmin
edilerek hesaplan›r. ‹lgili bilanço tarihlerindeki karﬂ›l›klar, y›ll›k %5,1 enflasyon ve %10 iskonto oran› varsay›mlar›na göre yaklaﬂ›k %4,66
olarak elde edilen reel iskonto oran› kullan›lmak suretiyle hesaplanm›ﬂt›r (31 Aral›k 2009: %5.92). ‹ste¤e ba¤l› iﬂten ayr›lmalar neticesinde
ödenmeyip, ﬁirket’e kalacak olan k›dem tazminat› tutarlar›n›n tahmini oran› olan %98,11 (2009: %98,24) dikkate al›nm›ﬂt›r . K›dem tazminat›
tavan› alt› ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n›n hesaplanmas›nda 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli
olan 2.623,23 TL tavan tutar› dikkate al›nm›ﬂt›r.
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›nda gerçekleﬂen hareketler aﬂa¤›daki gibidir:
1 Ocak31 Aral›k 2010
27.264.645
1.709.050
1.612.427
2.339.963
(2.703.916)
30.222.169

1 Ocak31 Aral›k 2009
30.639.307
3.652.881
1.924.800
143.627
(9.095.970)
27.264.645

Di¤er dönen varl›klar
Di¤er KDV
Verilen sipariﬂ avanslar›
Gelecek aylara ait giderler
Gelir tahakkuklar›
Di¤er çeﬂitli dönen varl›klar

31 Aral›k 2010
6.619.727
6.570.944
610.776
88.487
70.988
13.960.922

31 Aral›k 2009
5.271.856
3.717.449
751.094
3.033.693
85.559
12.859.651

Di¤er duran varl›klar
Verilen sabit k›ymet sipariﬂ avanslar›
Gelecek y›llara ait giderler

31 Aral›k 2010
8.093.599
6.318.944
14.412.543

31 Aral›k 2009
6.133.095
6.449.619
12.582.714

Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler
Gelecek aylara ait gelirler
Gider tahakkuklar›
Di¤er k›sa vadeli yükümlülükler

31 Aral›k 2010
3.438.139
617.145
32.657
4.087.941

31 Aral›k 2009
3.798.312
1.681.905
5.480.217

1 Ocak itibariyle karﬂ›l›k
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Aktüeryal zarar
Ödenen k›dem tazminatlar›
31 Aral›k itibariyle karﬂ›l›k
25.

Emeklilik Planlar›

Yoktur (2009: Yoktur).
26.

Di¤er Varl›k ve Yükümlülükler
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Di¤er uzun vadeli yükümlülükler
Gelecek y›llara ait gelirler

27.

31 Aral›k 2010
402.812
402.812

31 Aral›k 2009
472.117
472.117

Özkaynaklar

a) Sermaye / Karﬂ›l›kl› ‹ﬂtirak Sermaye Düzeltmesi
ﬁirket’in ç›kar›lm›ﬂ sermayesi her biri 1 (Bir) Kr itibari de¤erde 60.320.000.000 (2009: 58.000.000.000) adet hamiline yaz›l› paya bölünmüﬂtür.

Kayıtlı sermaye tavanı

31 Aral›k 2010
1.000.000.000

31 Aral›k 2009
1.000.000.000

%
69,96
29,31
0,68
0,05
100,00

31 Aral›k 2009
405.756.698
170.008.687
3.923.857
310.758
580.000.000

31 Aral›k 2010 ve 31 Aral›k 2009 itibar›yla sermaye yap›s› aﬂa¤›daki gibidir:
Ortaklar
ﬁiﬂecam Holding
Halka aç›k
ﬁiﬂecam grubu ﬂirketleri
IFC
Nominal sermaye

%
69,38
29,82
0,74
0,06
100,00

31 Aral›k 2010
418.526.929
179.861.668
4.419.400
392.003
603.200.000

Enflasyon düzeltmesi
Yeniden düzenlenmiﬂ sermaye

5.576.528
608.776.528

5.576.528
585.576.528

b) De¤er Art›ﬂ Fonlar›
De¤er Artıﬂ Fonları
Finansal varlıklar de¤er artıﬂ fonu (*)

31 Aral›k 2010
42.277

31 Aral›k 2009
29.450.528

Finansal varl›klar de¤er art›ﬂ fonu sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n gerçe¤e uygun de¤erlerinden de¤erlemesi sonucu ortaya ç›kar. Gerçe¤e
uygun de¤eriyle de¤erlenen bir finansal arac›n elden ç›kar›lmas› durumunda, de¤er art›ﬂ fonunun sat›lan finansal varl›kla iliﬂkili parças›
do¤rudan kar/zararda muhasebeleﬂtirilir. Yeniden de¤erlenen bir finansal arac›n kal›c› de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramas› durumunda ise de¤er
art›ﬂ fonunun de¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan finansal varl›kla iliﬂkili k›sm› kar/zararda muhasebeleﬂtirilir.
(*) Finansal varl›k de¤er art›ﬂ fonundaki azal›ﬂ Grup’un elinde bulundurdu¤u baz› sat›lmaya haz›r finansal yat›r›mlar›n 2010 y›l› içerisinde sat›ﬂ›n›n gereçekleﬂtirilmesi
nedeniyle ilgili de¤er art›ﬂ fonlar› hesab›n›n gelir tablosu ile iliﬂkilendirilmesinden kaynaklanmaktad›r (Dipnot 7).

c) Kardan Ayr›lan K›s›tlanm›ﬂ Yedekler
Kardan Ayrılan Kısıtlanmıﬂ Yedekler
Yasal yedekler

31 Aral›k 2010
87.168.906

31 Aral›k 2009
85.363.509

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayr›lan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluﬂmaktad›r. Birinci tertip yasal yedekler, tüm
yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiﬂ) ödenmiﬂ sermayenin %20’sine eriﬂene kadar, geçmiﬂ dönem ticari kar›n›n y›ll›k %5’i
oran›nda ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü da¤›t›mlar› üzerinden y›ll›k
%10 oran›nda ayr›l›r.
d) Geçmiﬂ Y›l Kar/Zararlar›
Grup’un 562.273.699 TL tutar›ndaki geçmiﬂ y›l karlar›, 31 Aral›k 2010 tarihli konsolide bilançosunda birikmiﬂ karlar içerisinde s›n›flanm›ﬂt›r
(31 Aral›k 2009: 525.046.402 TL).
Grup’un ayr›ca birikmiﬂ karlar içerisinde s›n›fland›r›lan ana ortakl›¤›n ola¤anüstü yedek akçe tutar› 31 Aral›k 2010 tarihi itibar›yla 269.185.948
TL (31 Aral›k 2009: 231.958.611 TL)’dir.
Kar da¤›t›m›
Kar da¤›t›m›n›n SPK’n›n Seri: IV. No: 27 say›l› “Sermaye Piyasas› Kanununa Tabi Olan Halka Aç›k Anonim Ortakl›klar›n Temettü ve Temettü
Avans› Da¤›t›m›nda Uyacaklar› Esaslar Hakk›nda Tebli¤i” ’nde yer alan esaslar, ortakl›klar›n esas sözleﬂmelerinde bulunan hükümler ve
ﬂirketler taraf›ndan kamuya aç›klanm›ﬂ olan kar da¤›t›m politikalar› çerçevesinde gerçekleﬂtirilmesine karar verilmiﬂtir.
Bunun yan›nda söz konusu SPK Karar› ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülü¤ü bulunan ﬂirketlerin, yasal kay›tlar›nda bulunan
kaynaklar›ndan karﬂ›lanabildi¤i sürece, net da¤›t›labilir kar tutar›n›, Seri: XI. No: 29 say›l› Tebli¤ çerçevesinde haz›rlay›p kamuya ilan edecekleri
konsolide finansal tablolar›nda yer alan net dönem karlar›n› dikkate alarak hesaplamalar› gerekti¤i düzenlenmiﬂtir.
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Kar da¤›t›m›na konu edilebilecek kaynaklar
ﬁirketin bilanço tarihi itibariyle yasal kay›tlar›nda yer alan net da¤›t›labilir dönem kar› ile kar da¤›t›m›na konu edilebilecek di¤er kaynaklar›n
tutar› aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
31 Aral›k 2010
81.844.648
159.941.129

Da¤›t›labilir net dönem kar› (*)
Ola¤anüstü yedek

31 Aral›k 2009
34.302.540
37.227.297

(*) Net da¤›t›labilir dönem kar›n›n 1.797.347 TL.'si 5520 Say›l› Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi gere¤i özel fona al›nacak tutar olup, da¤›t›lmayacak kar
niteli¤indedir.

28.

Sat›ﬂlar ve Sat›ﬂlar›n Maliyeti

Net Sat›ﬂlar
Yurt içi sat›ﬂlar
Uluslararas› sat›ﬂlar
Sat›ﬂ iadeleri
Sat›ﬂ iskontolar›
Sat›ﬂlardan di¤er indirimler

1 Ocak31 Aral›k 2010
780.190.255
322.651.775
(2.723.025)
(51.697.739)
(1.657.143)
1.046.764.123

1 Ocak31 Aral›k 2009
671.487.793
277.014.727
(3.256.014)
(48.543.024)
(4.204.772)
892.498.710

Sat›ﬂlar›n maliyeti
‹lk madde ve malzeme giderleri
Personel giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yar› mamul stoklar›ndaki de¤iﬂim
Mamul stoklar›ndaki de¤iﬂim

1 Ocak31 Aral›k 2010
(429.779.455)
(52.772.076)
(116.775.160)
(105.055.038)
(1.510.474)
(5.829.046)
(711.721.249)

1 Ocak31 Aral›k 2009
(395.918.565)
(48.615.597)
(102.174.905)
(94.501.995)
4.192.036
(55.190.342)
(692.209.368)

(2.507.665)
(5.879.935)
(720.108.849)

(2.187.159)
(5.267.424)
(699.663.951)

Sat›lan ticari mallar maliyeti
Verilen hizmet maliyeti (*)

(*) 31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren y›la ait verilen hizmet maliyeti içerisindeki amortisman giderleri 1.119.496 TL’dir. (2009: 1.454.926 TL).

29.

Araﬂt›rma ve Geliﬂtirme, Pazarlama, Sat›ﬂ ve Da¤›t›m, Genel Yönetim Giderleri
1 Ocak31 Aral›k 2010
(8.109.299)
(67.619.491)
(74.942.669)
(150.671.459)

Araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri
Pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri
Genel yönetim giderleri
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1 Ocak31 Aral›k 2009
(7.014.638)
(58.800.288)
(71.007.010)
(136.821.936)
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30.

Niteliklerine Göre Giderler

Faaliyet Giderleri Detay›
Personel giderleri
Amortisman giderleri
Nakliye Giderleri
D›ﬂar›dan sa¤lanan fayda ve hizmet giderleri
Sigorta giderleri
Holding ARGE pay›
Yükleme, boﬂaltma ve gümrük giderleri
Holding hizmet paylar›
Kira giderleri
Endirekt malzeme gideri
Vergi, resim ve harçlar
Elektrik giderleri
Sergi ve fuar giderleri
Temizlik giderleri
Komisyon giderleri
Haberleﬂme giderleri
Bak›m onar›m giderleri
Yak›t giderleri
Tan›tma giderleri
Temsil giderleri
Çeﬂitli giderler

31.

1 Ocak31 Aral›k 2009
(52.013.511)
(20.393.281)
(5.829.639)
(7.973.505)
(7.656.617)
(6.360.662)
(4.439.237)
(5.870.764)
(3.153.321)
(4.329.166)
(1.703.217)
(3.288.652)
(2.528.326)
(2.198.764)
(998.526)
(1.520.610)
(1.458.050)
(985.298)
(517.402)
(575.614)
(3.027.774)
(136.821.936)

1 Ocak31 Aral›k 2010
4.600.502
2.418.093
2.236.543
1.265.659
888.969
698.798
359.369
2.160.337
14.628.270

1 Ocak31 Aral›k 2009
2.099.748
14.593.810
841.296
488.699
1.470.410
343.644
302.806
2.396.603
22.537.016

1 Ocak31 Aral›k 2010
(4.321.384)
(2.740.007)
(1.786.932)
(8.848.323)

1 Ocak31 Aral›k 2009
(3.107.107)
(313.466)
(822.455)
(4.243.028)

1 Ocak31 Aral›k 2010
96.386.779
33.445.558

1 Ocak31 Aral›k 2009
28.665.300
-

8.810.713
5.858.064
3.822.570
550.883
60
148.874.627

6.308.740
3.973.029
6.042.675
1.711.132
1.470.394
48.171.270

Di¤er Faaliyet Gelirleri ve Giderleri

Maddi duran varl›k sat›ﬂ karlar›
Kal›p ve malzeme sat›ﬂ gelirleri
Sigorta tazminat›
Komisyon gelirleri
Hizmet pay› gelirleri
Kira geliri
Marka kullan›m hakk› gelirleri
Di¤er ola¤an gelir ve karlar

Komisyon giderleri
Karﬂ›l›k giderleri
Di¤er gider ve zararlar

32.

1 Ocak31 Aral›k 2010
(53.705.232)
(18.446.567)
(12.206.364)
(9.493.802)
(8.232.627)
(7.067.478)
(6.232.302)
(5.654.212)
(4.902.712)
(3.663.130)
(3.011.136)
(2.866.768)
(2.740.104)
(2.237.198)
(1.855.537)
(1.627.948)
(1.618.173)
(953.052)
(483.928)
(323.395)
(3.349.794)
(150.671.459)

Finansal Gelirler

Kambiyo karlar›
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂ karlar›
Faiz gelirleri
Banka faiz gelirleri
‹liﬂkili ﬂirket faiz gelirleri
Ticari alacak faiz gelirleri
Reeskont faiz gelirleri
Temettü gelirleri
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33.

Finansal Giderler

Kambiyo zararlar›
Faiz giderleri
Reeskont faiz giderleri
Sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂ zararlar›

34.

1 Ocak31 Aral›k 2010
(69.996.856)
(26.431.414)
(1.465.614)
(256.889)
(98.150.773)

1 Ocak31 Aral›k 2009
(34.310.535)
(21.441.810)
(1.174.874)
(56.927.219)

31 Aral›k 2010
30.998.071
(22.482.008)
8.516.063

31 Aral›k 2009
14.141.170
(4.245.580)
9.895.590

1 Ocak31 Aral›k 2010
(30.998.071)
4.291.964
(26.706.107)

1 Ocak31 Aral›k 2009
(14.141.170)
7.095.734
(7.045.436)

Sat›ﬂ Amac›yla Elde Tutulan Duran Varl›k ve Durdurulan Faaliyetler

Yoktur (2009: Yoktur).
35.

Vergi Varl›k ve Yükümlülükleri

31 Aral›k 2010 ve 31 Aral›k 2009 tarihleri itibar›yla vergi karﬂ›l›klar› aﬂa¤›daki gibidir:
Cari vergi yükümlülü¤ü:
Cari kurumlar vergisi karﬂ›l›¤›
Eksi: Peﬂin ödenen vergi ve fonlar

31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llara ait vergi giderinin aç›klamas› aﬂa¤›daki gibidir:

Cari dönem kurumlar vergisi gideri
Ertelenmiﬂ vergi geliri
Gelir tablosundaki vergi gideri

Kurumlar vergisi
ﬁirket ve Türkiye’de faaliyet gösteren ba¤l› ortakl›klar›, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Kanunu ana ﬂirket ve
ba¤l› ortakl›klar›n›n konsolide bir vergi beyannamesi doldurmas›na izin vermemektedir. Dolay›s›yla, ekteki konsolide finansal tablolarda
yans›t›lan vergi karﬂ›l›klar› konsolide edilen ﬂirketleri ayr› tüzel kiﬂilik baz›nda dikkate alarak hesaplanm›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 vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve di¤er indirimler (varsa geçmiﬂ y›l zararlar›
ve kullan›lan yat›r›m indirimleri) düﬂüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.
Bilanço tarihi ile uygulanan efektif vergi oran› %20’dir (31 Aral›k 2009: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibar›yla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2010 y›l› kurum kazançlar›n›n geçici vergi
dönemleri itibar›yla vergilendirilmesi aﬂamas›nda kurum kazançlar› üzerinden %20 oran›nda geçici vergi hesaplanm›ﬂt›r (2009: %20).
Zararlar, gelecek y›llarda oluﬂacak vergilendirilebilir kardan düﬂülmek üzere, maksimum 5 y›l taﬂ›nabilir. 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 1 - 25 Nisan tarihleri aras›nda (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem kapan›ﬂ›n› izleyen dördüncü ay›n 1
- 25 tarihleri aras›nda) vergi beyannamelerini haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi taraf›ndan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kay›tlar›
5 y›l içerisinde incelenerek de¤iﬂtirilebilir.
ﬁirket’in Bulgaristan’da faaliyet gösteren müﬂterek yönetime tabi ortakl›¤› Trakya Glass Bulgaria EAD’nin yapm›ﬂ oldu¤u yat›r›mlar›n
%50’sini aﬂmamak kayd›yla vergi muafiyeti bulunmakta olup, 2010 ve 2009 y›l›nda söz konusu vergi muafiyetinden yararlanm›ﬂt›r.
ﬁirket’in Bulgaristan’da faaliyet gösteren müﬂterek yönetime tabi ortakl›klar› %10 kurumlar vergisine tabidir. (2009: %10).
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› yap›lmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren tüm ﬂirketlerde %15 olarak uygulanmaktad›r.
Da¤›t›lmay›p sermayeye ilave edilen kar paylar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir.
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24 Nisan 2003 tarihinden önce al›nm›ﬂ yat›r›m teﬂvik belgelerine istinaden yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden %19,8 vergi tevkifat›
yap›lmas› gerekmektedir. Bu tarihten sonra yap›lan teﬂvik belgesiz yat›r›m harcamalar›ndan ﬂirketlerin üretim faaliyetiyle do¤rudan ilgili
olanlar›n %40’› vergilendirilebilir kazançtan düﬂülebilir. Yararlan›lan teﬂvik belgesiz yat›r›m harcamalar›ndan vergi tevkifat› yap›lmamaktad›r.
Yat›r›m ‹ndirimi Uygulamas›
Yat›r›m indirimi uygulamas› 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak, ﬂirketlerin vergilendirilebilir
kazançlar›n›n yetersiz olmas› sebebiyle, 31 Aral›k 2005 tarihi itibar›yla yararlanamad›¤› yat›r›m indirimi tutarlar› ile 1 Ocak 2006 öncesi
baﬂlayan ve iktisadi ve teknik bütünlük arz eden yat›r›mlara ait yat›r›m indirimi tutarlar› sonraki y›llarda elde edilecek vergilendirilebilir
kazançlardan düﬂülmek üzere sonraki y›llara taﬂ›nabilir.
1 A¤ustos 2010 tarihli Resmi Gazetede yay›mlanan 6009 say›l› Kanun ile yap›lan düzenleme gere¤ince hak kazan›lan yat›r›m indirimi tutarlar›
y›l s›n›rlamas› olmaks›z›n kullan›labilecektir. Bununla birlikte vergi matrah›n›n tespitinde kullan›labilecek yat›r›m indirimi tutar› ilgili dönem
kazanc›n›n % 25’ini aﬂamayacakt›r. Ayr›ca indirim sonras› kazanç üzerinden yürürlükteki vergi oran›na göre %20 kurumlar vergisi
hesaplanacakt›r. 6009 say›l› Kanunla yap›lan düzenleme 2010 y›l› kazançlar›na uygulanmak üzere 1 A¤ustos 2010 tarihinde yürürlü¤e
girmiﬂtir.
ﬁirket’in 31 Aral›k 2010 itibariyle teﬂvikli yat›r›m nedeniyle kulland›¤› yat›r›m indirimi tutar› 3.508.190 TL olup, önümüzdeki dönemlere
devreden yat›r›m indirimi tutar› ise 11.951.462 TL’dir.
ﬁirket’in ba¤l› ortakl›¤› Trakya Yeniﬂehir Cam Sanayii A.ﬁ., 31 Aral›k 2009 tarihi itibar›yla kullanamad›¤› yat›r›m indirimi tutar› 34.871.628
TL olup, 31 Aral›k 2010 itibariyle yasal kullan›m sonras› 12.147.364 TL’ye inmiﬂtir.
Ertelenmiﬂ Vergi Varl›klar› ve Yükümlülükleri
Grup, vergiye esas yasal finansal tablolar› ile SPK Finansal Raporlama Standartlar›’na göre haz›rlanm›ﬂ finansal tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan
kaynaklanan geçici zamanlama farklar› için ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri muhasebeleﬂtirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar
genellikle baz› gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarlar› ile SPK Finansal Raporlama Standartlar›’na göre haz›rlanan finansal tablolarda
farkl› dönemlerde yer almas›ndan kaynaklanmaktad›r.
Türk Vergi Mevzuat›, ana ﬂirket, ba¤l› ortakl›klar› ve Müﬂterek Yönetime Tabi Ortakl›klar›’na konsolide vergi beyannamesi haz›rlamas›na
izin vermedi¤inden ekli konsolide finansal tablolarda da yans›t›ld›¤› üzere, vergi karﬂ›l›klar› her bir iﬂletme baz›nda ayr› olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Bu kapsamda ekli konsolide finansal tablolarda konsolide edilen iﬂletmelere ait ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri de netleﬂtirilmeden
ayr› olarak gösterilmiﬂtir.
31 Aral›k 2010
15.559.092
(46.910.727)
(31.351.635)

31 Aral›k 2009
10.881.176
(47.636.232)
(36.755.056)

Toplam Geçici Farklar
Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n de¤erleme ve ekonomik ömür farkl›l›lar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Yararlan›lacak yat›r›m indirimi
Stoklar›n de¤erlemesi ve grup içi kar marj› eliminasyonu
Alacaklar ve borçlar reeskontu
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n de¤erleme farkl›l›klar›
Dava karﬂ›l›klar›
ﬁüpheli alacaklar
Çeﬂitli gelir ve gider tahakkuklar› (net)

31 Aral›k 2010
231.091.946
(30.222.169)
(24.098.826)
1.092.691
(3.304.218)
(420.693)
(3.085.371)
(7.280.339)
163.773.021

31 Aral›k 2009
252.211.221
(27.264.645)
(31.817.199)
499.308
(2.134.085)
22.390.560
(465.166)
(509.413)
(3.846.383)
209.064.198

Ertelenmiﬂ vergi (varl›klar›)/yükümlülükleri:
Maddi ve maddi olmayan varl›klar›n de¤erleme ve ekonomik ömür farkl›l›lar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Yararlan›lacak yat›r›m indirimi
Stoklar›n de¤erlemesi ve grup içi kar marj› eliminasyonu
Alacaklar ve borçlar reeskontu
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n de¤erleme farkl›l›klar›
Dava karﬂ›l›klar›
ﬁüpheli alacaklar
Çeﬂitli gelir ve gider tahakkuklar› (net)

31 Aral›k 2010
44.489.280
(6.026.314)
(4.819.765)
330.265
(660.844)
(84.139)
(569.342)
(1.307.506)
31.351.635

31 Aral›k 2009
48.682.906
(5.437.733)
(6.363.440)
122.560
(426.817)
1.119.528
(93.040)
(79.631)
(769.277)
36.755.056

Ertelenmiﬂ vergi varl›klar›
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü (net)
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Ertelenmiﬂ vergi (varl›¤›) / yükümlülü¤ü hareketleri:
Ertelenmiﬂ vergi (varl›¤›) / yükümlülü¤ü hareketleri:
1 Ocak itibariyle aç›l›ﬂ bakiyesi
Kur çevrim farklar›
Özkaynak alt›nda muhasebeleﬂtirilen vergi etkisi
Ertelenmiﬂ vergi geliri
31 Aral›k itibariyle kapan›ﬂ bakiyesi

Vergi karﬂ›l›¤›n›n mutabakat›:
Vergi öncesi kar
Geçerli vergi oran›
Hesaplanan vergi
Ayr›lan ile hesaplanan vergi karﬂ›l›¤›n›n mutabakat›
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
- Yararlan›lacak yat›r›m indirimleri
- Menkul k›ymet sat›ﬂ etkisi
- Vergiden muaf / vergiden indirilemeyecek (gelir) / giderler
- Konsolidasyon düzeltmeleri
- Özkaynak yöntemi etkisi
- Farkl› vergi oranlar›na tabi yurtd›ﬂ› iﬂtirakler
Gelir tablosundaki vergi karﬂ›l›¤› gideri
36.

1 Ocak31 Aral›k 2009
43.156.831
(929)
694.888
(7.095.734)
36.755.056

1 Ocak31 Aral›k 2010
249.595.116
%20
49.919.023

1 Ocak31 Aral›k 2009
75.492.959
%20
15.098.592

234.430
(3.702.816)
(6.637.734)
(7.317.913)
101.948
(3.421.500)
(2.469.331)
26.706.107

300.925
(6.363.440)
450.828
146.198
(1.988.419)
(599.248)
7.045.436

1 Ocak31 Aral›k 2010
210.996.742
60.320.000.000
0,3498

1 Ocak31 Aral›k 2009
62.232.694
60.320.000.000
0,1032

Hisse Baﬂ›na Kazanç

Net dönem kar›
Tedavüldeki hisse senedinin a¤›rl›kl› ortalama adedi (1 hisse 1 Kr)
Hisse baﬂ›na kar (1 TL tutar›ndaki hisseye isabet eden)
37.

1 Ocak31 Aral›k 2010
36.755.056
8.071
(1.119.528)
(4.291.964)
31.351.635

‹liﬂkili Taraf Aç›klamalar›

Grup’un ana orta¤› ﬁiﬂecam Holding ile nihai ana orta¤› T. ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ.’dir. ﬁirket ile ba¤l› ortakl›klar› aras›nda gerçekleﬂen iﬂlemler
konsolidasyon s›ras›nda elimine edildiklerinden, bu dipnotta aç›klanmam›ﬂt›r.
Grup ile di¤er iliﬂkili taraflar aras›ndaki iﬂlemlerin detaylar› aﬂa¤›da aç›klanm›ﬂt›r.
T.‹ﬂ Bankas› A.ﬁ.'de tutulan mevduatlar
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat

31 Aral›k 2010
5.570.275
424.411.881
429.982.156

31 Aral›k 2009
6.152.020
272.742.308
278.894.328

Kullan›lan krediler
T.‹ﬂ Bankas› A.ﬁ.
ﬁiﬂecam D›ﬂ Ticaret arac›l›¤›yla
ﬁiﬂecam Holding arac›l›¤›yla

31 Aral›k 2010
2.809.400
6.016.666
309.559.392
318.385.458

31 Aral›k 2009
27.207.973
7.200.000
363.318.818
397.726.791

Grup’un ticari olmayan borç ve alacaklar›, y›l içerisinde Grup’un ve ba¤l› bulunan ﬁiﬂecam Holding ﬂirketlerinin finansman ihtiyac›n› karﬂ›lamak
amac›yla verilen ve al›nan borç ve alacaklardan oluﬂmaktad›r. Ticari olmayan borç ve alacaklar belirli bir vadeye ba¤l› olmay›p, Grup dönem
sonlar›nda ilgili borç ve alacaklara, ﬁiﬂecam Holding taraf›ndan yap›lan de¤erlendirmeler ve para piyasalar›nda ortaya ç›kan geliﬂmeler
dikkate al›narak ayl›k olarak belirlenen cari hesap faizi oran›n› kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 2010 Aral›k
ay› cari hesap faizi ayl›k %0,70 (2009 Aral›k: %0,75) olarak uygulanm›ﬂt›r.
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31 Aral›k 2010
Alacaklar
K›sa vadeli
Ticari olmayan
49.746.850
6.201.364
1.034.054
651.898
580.343
410.113
204.638
119.639
114.887
59.026
6.399
59.129.211

‹liﬂkili taraflarla olan bakiyeler
ﬁiﬂecam Holding
Saint Gobain Glass Egypt
Soda Sanayi A.ﬁ.
Trakya Glass Bulgaria EAD
Çay›rova Cam Sanayii A.ﬁ.
Paﬂabahçe Cam Sanayi ve Tic. A.ﬁ.
Trakya Glass Investment BV
Denizli Cam San. A.ﬁ.
Camiﬂ Elektrik Üretim A.ﬁ.
Paﬂabahçe Ma¤azalar› A.ﬁ.
ﬁiﬂecam Bulgaria Ltd.
Arac›l›k Hiz. A.ﬁ.
Trakya Glass Logistics EAD
Anadolu Cam Yeniﬂehir San.A.ﬁ.
Camiﬂ Madencilik A.ﬁ.
Anadolu Cam Sanayi A.ﬁ.
Cam-Ser Madencilik San. A.ﬁ.
Paﬂabahçe Glass GmbH
Paﬂabahçe Cam USA
Cam Elyaf Sanayii A.ﬁ.
ﬁiﬂecam D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Di¤er gerçek kiﬂiler
Di¤er iliﬂkili taraflar

Borçlar
K›sa vadeli
Ticari
Ticari olmayan
1.540.802
2.701.275
6.238
843.186
1.657.790
263.010
- ﬁiﬂecam Sigorta
135.562
191.958
57.933
1.192
119.122
598.649
406.218
176.594
103.599
50.237
139.827
2.396.769
278.592
36.832
22.902
7.397.656
4.330.631

31 Aral›k 2009
Alacaklar
K›sa vadeli
Ticari olmayan
35.251.384
745.009
678.212
174.238
167.069
166.638
15.395
5.056
136.869
37.339.870

‹liﬂkili taraflarla olan bakiyeler
ﬁiﬂecam Holding
Trakya Glass Bulgaria EAD
Anadolu Cam Sanayi A.ﬁ.
Paﬂabahçe Cam Sanayi ve Tic. A.ﬁ.
Trakya Glass Investment BV
Camiﬂ Elektrik Üretim A.ﬁ.
Anadolu Cam Yeniﬂehir San.A.ﬁ.
Camiﬂ Ambalaj Sanayii A.ﬁ.
Cam Elyaf Sanayii A.ﬁ.
Camiﬂ Madencilik A.ﬁ.
ﬁiﬂecam D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Çay›rova Cam Sanayii A.ﬁ.
ﬁiﬂecam Sigorta Arac›l›k Hiz. A.ﬁ.
ﬁiﬂecam Bulgaria Ltd.
Soda Sanayi A.ﬁ.
Di¤er gerçek kiﬂiler
Di¤er iliﬂkili taraflar

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline sa¤lanan faydalar
Ana ﬂirket
Konsolidasyona tabi di¤er ﬂirketler
Ödemeler toplam›

Borçlar
K›sa vadeli
Ticari
Ticari olmayan
1.353.123
5.538
944.211
1.285.261
1.320
2.623
67.462
130.988
1.318.461
17.812.824
345.718
61.249
556.774
2.961.565
563.480
282.792
294.976
18.285
7.751.109
20.255.541
1 Ocak31 Aral›k 2010
2.871.650
610.863
3.482.513

1 Ocak31 Aral›k 2009
2.025.443
704.693
2.730.136
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Hammadde
‹liﬂkili taraflarla olan iﬂlemler
al›mlar›
Soda Sanayi A.ﬁ.
63.578.343
Camiﬂ Madencilik A.ﬁ.
49.108.672
Camiﬂ Elektrik Üretim A.ﬁ.
11.916.929
ﬁiﬂecam Bulgaria Ltd.
11.361.554
Camiﬂ Limited
Camiﬂ Ambalaj Sanayii A.ﬁ.
3.254.372
Paﬂabahçe Cam Sanayi ve Tic. A.ﬁ. 1.117.444
ﬁiﬂecam Holding
504.848
Anadolu Cam Sanayi A.ﬁ.
407.223
Cam-Ser Madencilik A.ﬁ.
352.346
Paﬂabahçe Ma¤azalar› A.ﬁ.
850
Türkiye ‹ﬂ Bankas› A.ﬁ.
Çay›rova Cam Sanayii A.ﬁ.
Anadolu Cam Yeniﬂehir San.A.ﬁ.
Denizli Cam San. Ve Tic. A.ﬁ.
ﬁiﬂecam D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Cam Elyaf Sanayii A.ﬁ.
Oxyvit Kimya San. Ve Tic. A.ﬁ.
‹ﬂ GYO
ﬁiﬂecam Sigorta
Arac›l›k Hizmetleri A.ﬁ.
Paﬂabahçe Eskiﬂehir Cam San.ve
Tic.A.ﬁ.
141.602.581
5.814.606

8.160.326

Faiz
gelirleri
19.420
9.949
29.060
1.108
12.955
5.711.447
12.630
794
7.170
5.892
2.189
1.696
269
27
-

-

Mal
sat›ﬂlar›
8.160.326
-

177
2.388.721

-

Faiz
giderleri
106.105
183.294
765
6.418
752.595
9.388
8.242
612
1.228.530
1.009
87.594
3.992
-

482.806

-

Kira
geliri
252.000
230.806
-

2.578.587

-

Kira
gideri
46.016
293.443
126.139
411.600
1.701.389

167.254
2.857.548

-

Sabit
k›ymet
sat›ﬂlar›
2.690.294
-

1 Ocak - 31 Aral›k 2010

4.270

-

6.776.830

732.488

Sabit
Özel
k›ymet
Hizmet
al›mlar›
pay›
43.021
4.270
281.454
5.654.212
65.655
1.192.414 50.563.426

-

Finansal
Hizmet
varl›k
gelirleri
sat›ﬂlar›
54.127
15.892
956.142
78.012 7.164.836
28.241
- 43.398.590
60.000
-

5.007.480

-

Komisyon
giderleri
2.914.485
1.105.981
987.014
-

Hammadde
‹liﬂkili taraflarla olan iﬂlemler
al›mlar›
Soda Sanayi A.ﬁ.
73.914.676
Camiﬂ Madencilik A.ﬁ.
41.879.874
ﬁiﬂecam Bulgaria Ltd.
12.850.757
Camiﬂ Elektrik Üretim A.ﬁ.
9.246.453
Trakya Glass Bulgaria EAD
1.123.217
Trakya Glass Logistics EAD
344.970
Anadolu Cam Sanayi A.ﬁ.
91.634
Paﬂabahçe Cam Sanayi ve Tic. A.ﬁ.
46.218
Camiﬂ Ambalaj Sanayii A.ﬁ.
12.710
ﬁiﬂecam D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Denizli Cam San. Ve Tic. A.ﬁ.
ﬁiﬂecam Holding
Çay›rova Cam Sanayii A.ﬁ.
Anadolu Cam Yeniﬂehir San.A.ﬁ.
Oxyvit Kimya San. Ve Tic. A.ﬁ.
Camiﬂ Limited
Cam Elyaf Sanayii A.ﬁ.
Camiﬂ Sigorta A.ﬁ.
Paﬂabahçe Ma¤azalar› A.ﬁ.
‹ﬂ GYO
139.510.509

Mal
sat›ﬂlar›
828
15.672.639
18.763
15.692.230

Faiz
gelirleri
62.761
85.204
17.621
7.157
23.052
9.998
19.573
288
5.027.699
5.671
1.729
159
5.260.912

Faiz
giderleri
28.147
134.062
21.739
6.653
2.637
1.926
116.003
571
1.362.253
776.911
6.502
41.130
1.154
2.499.688

Kira
geliri
287.178
240.713
527.891

Kira
gideri
140.880
119.189
6.500
665.176
355.812
1.184.782
2.472.339

Sabit
k›ymet
sat›ﬂlar›
1.893.666
1.893.666

1 Ocak - 31 Aral›k 2009
Sabit
Özel
k›ymet
Hizmet
al›mlar›
pay›
190.949
38.791
5.870.764
169.614
653.546
243.129
941.895
653.546 7.455.142
Hizmet
gelirleri
70.043
16.164
53.476
26.057
738.495
26.940
24.000
955.175

Finansal
varl›k
sat›ﬂlar›
-

Komisyon
giderleri
2.189
3.026.143
1.178.127
1.191.868
5.398.327
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38.

Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteli¤i ve Düzeyi

a) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin süreklili¤ini sa¤lamaya çal›ﬂ›rken, di¤er yandan da borç ve özkaynak dengesini en
verimli ﬂekilde kullanarak karl›l›¤›n› art›rmay› hedeflemektedir.
Grup’un sermaye yap›s›, 8 ve 10’uncu dipnotlar aç›klanan kredileri de içeren borçlar, 6’nc› dipnotta aç›klanan nakit ve nakit benzerleri ve
27’nci dipnotta aç›klanan ç›kar›lm›ﬂ sermaye, yedekler ile geçmiﬂ y›l karlar›n› içeren özkaynak kalemlerinden oluﬂmaktad›r.
Grup sermayeyi borç/toplam sermaye oran›n› kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit
ve nakit benzerleri ile iliﬂkili taraflardan di¤er alacaklar›n toplam yükümlülük tutar›ndan düﬂülmesiyle hesaplan›r. Toplam sermaye, öz
kaynaklar ile net borcun toplanmas›yla hesaplan›r.
31 Aral›k 2010 ve 31 Aral›k 2009 tarihleri itibar›yla net borç/toplam sermaye oran› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aral›k 2010
322.716.089
(513.190.057)
(190.473.968)
1.550.432.847
1.359.958.879
-%14

Toplam finansal yükümlülükler
Eksi: nakit benzerleri ve finansal alacaklar
Net borç
Toplam özkaynaklar
Toplam sermaye
Net borç / toplam sermaye oran›

31 Aral›k 2009
417.982.332
(332.177.770)
85.804.562
1.366.833.962
1.452.638.524
%6

Grup’un genel stratejisi önceki dönemden bir farkl›l›k göstermemektedir.
b) Finansal Risk Faktörleri
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçe¤e uygun de¤er faiz oran› riski, nakit ak›m› faiz oran› riski ve fiyat riski), kredi riski
ve likidite riskine maruz kalmaktad›r. Grup risk yönetimi program› genel olarak mali piyasalardaki belirsizli¤in, Grup finansal performans›
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin azalt›lmas› üzerine odaklanmaktad›r.
Grup finansal araçlar›n›, Finansal ‹ﬂlemler Grup Baﬂkanl›¤› vas›tas›yla merkezi olarak, Grup’un risk politikalar› çerçevesinde yönetmektedir.
Grup’un nakit giriﬂ ve ç›k›ﬂlar› günlük olarak izlenmekte, ayl›k nakit ak›m bütçeleri haftal›k raporlarla, y›ll›k nakit ak›m bütçeleri ise ayl›k nakit
raporlarla izlenmektedir.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanan politikalar do¤rultusunda merkezi bir Risk Yönetimi Birimi taraf›ndan yürütülmektedir.
Risk politikalar›na iliﬂkin olarak ise Grup’un Risk Yönetimi Birimi taraf›ndan finansal risk tan›mlan›r, de¤erlendirilir ve Grup’un operasyon
üniteleri ile birlikte çal›ﬂmak suretiyle riskin azalt›lmas›na yönelik araçlar kullan›l›r. Yönetim Kurulu taraf›ndan risk yönetimine iliﬂkin olarak
gerek yaz›l› genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski ve finansal araçlar›n kullan›m› ve likidite fazlal›¤›n›n nas›l
de¤erlendirilece¤i gibi çeﬂitli risk türlerini kapsayan yaz›l› prosedürler oluﬂturulur.
b.1) Kredi riski yönetimi
Alacaklar
Finansal araç türleri itibariyle maruz kal›nan kredi riskleri
31 Aral›k 2010
Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm› (**)
A. Vadesi geçmemiﬂ ya da de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ
finansal varl›klar›n net defter de¤eri
B. Koﬂullar› yeniden görüﬂülmüﬂ bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiﬂ veya
de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ say›lacak finansal varl›klar›n defter de¤eri
C. Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ
varl›klar›n net defter de¤eri
- teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
D. De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri
- Vadesi geçmiﬂ (brüt defter de¤eri)
- De¤er düﬂüklü¤ü (-)
- Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
- Vadesi geçmemiﬂ (brüt defter de¤eri)
- De¤er düﬂüklü¤ü (-)
- Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
E. Bilanço d›ﬂ› kredi riski içeren unsurlar

Ticari Alacaklar

Di¤er Alacaklar

Di¤er Taraf
213.688.247
135.312.171

‹liﬂkili Taraf
59.129.211
-

Di¤er Taraf
811.754
-

Bankalardaki
Mevduat
454.029.327
-

193.513.223

59.129.211

811.754

454.029.327

-

-

-

-

20.175.024
(15.197.388)
3.085.371
(3.085.371)
-

-

-

-

(*) Tutar›n belirlenmesinde, al›nan teminatlar gibi, kredi güvenilirli¤inde art›ﬂ sa¤layan unsurlar dikkate al›nmam›ﬂt›r.
(**)Teminatlar, müﬂterilerden al›nan teminat mektuplar› ve ipoteklerden oluﬂmaktad›r.
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Alacaklar
Finansal araç türleri itibariyle maruz kal›nan kredi riskleri
31 Aral›k 2009
Raporlama tarihi itibariyle maruz kal›nan azami kredi riski (*) (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm› (**)
A. Vadesi geçmemiﬂ ya da de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ
finansal varl›klar›n net defter de¤eri
B. Koﬂullar› yeniden görüﬂülmüﬂ bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiﬂ veya
de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ say›lacak finansal varl›klar›n defter de¤eri
C. Vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ
varl›klar›n net defter de¤eri"
- teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
D. De¤er düﬂüklü¤üne u¤rayan varl›klar›n net defter de¤erleri
- Vadesi geçmiﬂ (brüt defter de¤eri)
- De¤er düﬂüklü¤ü (-)
- Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
- Vadesi geçmemiﬂ (brüt defter de¤eri)
- De¤er düﬂüklü¤ü (-)
- Net de¤erin teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›
E. Bilanço d›ﬂ› kredi riski içeren unsurlar

Ticari Alacaklar

Di¤er Alacaklar

Di¤er Taraf
199.637.455
158.448.100

‹liﬂkili Taraf
37.339.870
-

Di¤er Taraf
711.592
-

Bankalardaki
Mevduat
294.793.097
-

167.235.547

37.339.870

711.592

294.793.097

-

-

-

-

32.401.908
24.892.558
509.413
(509.413)
-

-

-

-

(*) Tutar›n belirlenmesinde, al›nan teminatlar gibi, kredi güvenilirli¤inde art›ﬂ sa¤layan unsurlar dikkate al›nmam›ﬂt›r.
(**)Teminatlar, müﬂterilerden al›nan teminat mektuplar› ve ipoteklerden oluﬂmaktad›r.

Finansal araçlar› elinde bulundurmak, karﬂ› taraf›n anlaﬂman›n gereklerini yerine getirememe riskini de taﬂ›maktad›r. Grup yönetimi bu
riskleri, her anlaﬂmada bulunan karﬂ› taraf için ortalama riski k›s›tlayarak ve gerekti¤i takdirde teminat alarak karﬂ›lamaktad›r. Grubun tahsilat
riski, esas olarak ticari alacaklar›ndan do¤maktad›r. Grup, bayilerinden do¤abilecek bu riski, bayiler için belirlenen kredi limitlerini al›nan
teminatlar ile s›n›rlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullan›m› Grup taraf›ndan sürekli olarak izlenmekte ve müﬂterinin finansal
pozisyonu, geçmiﬂ tecrübeler ve di¤er faktörler göz önüne al›narak müﬂterinin kredi kalitesi sürekli de¤erlendirilmektedir. Ticari alacaklar,
Grup politikalar› ve prosedürleri dikkate al›narak de¤erlendirilmekte ve bu do¤rultuda ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› ayr›ld›ktan sonra bilançoda
net olarak gösterilmektedir (Dipnot 10).
Ticari alacaklar, çeﬂitli sektör ve co¤rafi alanlara da¤›lm›ﬂ, çok say›daki müﬂteriyi kapsamaktad›r. Müﬂterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden
sürekli olarak kredi de¤erlendirmeleri yap›lmaktad›r.
Vadesi geçen alacaklar›n yaﬂland›rmas› aﬂa¤›daki gibidir:
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiﬂ
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiﬂ
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiﬂ
Vadesi üzerinden 12 aydan fazla geçmiﬂ
Toplam vadesi geçen alacaklar
Teminat, vs ile güvence alt›na al›nm›ﬂ k›sm›

31 Aral›k 2010
13.496.012
4.057.715
2.092.797
528.500
20.175.024
(15.197.388)

31 Aral›k 2009
11.708.000
14.216.977
6.038.221
438.710
32.401.908
(24.892.558)

31 Aral›k 2010
10.746.600
4.450.788
15.197.388

31 Aral›k 2009
20.656.700
4.235.858
24.892.558

Vadesi geçmiﬂ, karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂ alacaklar için al›nan teminatlar

Teminat mektuplar›
‹potek ve di¤er teminatlar

b.2) Likidite risk yönetimi
Grup, nakit ak›mlar›n› düzenli olarak takip ederek finansal varl›klar›n ve yükümlülüklerin vadelerinin eﬂleﬂtirilmesi yoluyla yeterli fonlar›n
ve borçlanma rezervinin devam›n› sa¤layarak, likidite riskini yönetir.
Likidite riski tablolar›
‹htiyatl› likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmay›, yeterli miktarda kredi iﬂlemleri ile fon kaynaklar›n›n kullan›labilirli¤ini ve piyasa
pozisyonlar›n› kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki kredi sa¤lay›c›lar›n›n eriﬂilebilirli¤inin
sürekli k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir.
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Aﬂa¤›daki tablo, Grup’un finansal yükümlülüklerinin vade da¤›l›m›n› göstermektedir. Aﬂa¤›daki tablolar, Grup’un yükümlülükleri iskonto
edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas al›narak haz›rlanm›ﬂt›r. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler
aﬂa¤›daki tabloya dahil edilmiﬂtir.
31 Aral›k 2010

Sözleﬂme uyar›nca vadeler
Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar
Di¤er borçlar
Toplam yükümlülük

Defter De¤eri

Sözleﬂme
uyar›nca nakit
ç›k›ﬂlar toplam›
(I+II+III+IV)

3 aydan
k›sa (I)

3-12
ay aras› (II)

1-5 y›l
aras› (III)

5 y›ldan
uzun (IV)

318.385.458
51.545.718
11.728.287
9.415.995
391.075.458

344.591.027
52.096.601
11.728.287
9.415.995
417.831.910

23.599.846
52.096.601
3.937.848
9.332.362
88.966.657

38.231.051
7.790.439
46.021.490

265.392.355
83.633
265.475.988

17.367.775
17.367.775

Defter De¤eri

Sözleﬂme
uyar›nca nakit
ç›k›ﬂlar toplam›
(I+II+III+IV)

3 aydan
k›sa (I)

3-12
ay aras› (II)

1-5 y›l
aras› (III)

5 y›ldan
uzun (IV)

397.726.791
42.111.908
28.006.650
8.349.823
476.195.172

445.408.034
42.312.283
28.006.650
8.349.823
524.076.790

52.701.294
42.312.283
28.006.650
8.303.968
131.324.195

65.354.542
65.354.542

307.971.025
45.855
308.016.880

19.381.173
19.381.173

31 Aral›k 2009

Sözleﬂme uyar›nca vadeler
Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar
Di¤er borçlar
Toplam yükümlülük

Grup’un türev olmayan finansal yükümlülüklerinin beklenen vadeleri sözleﬂme uyar›nca vadeler ile ayn›d›r.
b.3) Piyasa riski yönetimi
Grup’un faaliyetleri öncelikle döviz kurundaki ve faiz oran›ndaki de¤iﬂiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktad›r.
Piyasa riskleri, duyarl›l›k analizleri ile de¤erlendirilmektedir.
Cari y›lda Grup’un maruz kald›¤› piyasa riskinde veya maruz kal›nan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki y›la göre bir de¤iﬂiklik
olmam›ﬂt›r.
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabanc› para cinsinden iﬂlemler, kur riskinin oluﬂmas›na sebebiyet vermektedir.
Grup’un yabanc› para cinsinden parasal ve parasal olmayan varl›klar›n›n ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi
itibar›yla da¤›l›m› aﬂa¤›dad›r.
Trakya Glass Bulgaria EAD’ye ait Euro bazl› varl›k ve yükümlülükler (ihracat-ithalat hariç) Bulgaristan yerel para cinsi BGN’nin Euro’ya
sabitlenmiﬂ olmas› nedeniyle herhangi bir kur riski oluﬂturmad›¤›ndan aﬂa¤›daki tablolara dahil edilmemektedir.
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31 Aral›k 2010

1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varl›klar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varl›klar
3. Di¤er
4. DÖNEN VARLIKLAR
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varl›klar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varl›klar
7. Di¤er
8. DURAN VARLIKLAR
9. TOPLAM VARLIKLAR
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Di¤er Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Di¤er Yükümlülükler
13. KISA VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Di¤er Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Di¤er Yükümlülükler
17. UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19. Net yabanc› para varl›k yükümlülük pozisyonu
20. Parasal kalemler net yabanc› para varl›k / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
21. ‹HRACAT
22. ‹THALAT

TL Karﬂ›l›¤›
(Fonksiyonel
para birimi)
26.500.526
421.232.166
447.732.692
447.732.692
(3.165.156)
(41.110.167)
(44.275.323)
(242.333.214)
(242.333.214)
(286.608.537)
161.124.155
161.124.155

ABD Dolar›
5.462.613
158.312.884
163.775.497
163.775.497
(856.353)
(75.278)
(931.631)
(49.600.000)
(49.600.000)
(50.531.631)
113.243.866
113.243.866

Euro
7.189.117
85.520.476
92.709.593
92.709.593
(850.087)
(20.005.752)
(20.855.839)
(80.841.156)
(80.841.156)
(101.696.995)
(8.987.402)
(8.987.402)

Di¤er
3.324.107
1.240.440
4.564.547
4.564.547
(99.322)
(99.322)
(99.322)
4.465.225
4.465.225

322.651.775
161.891.119

81.941.191
25.406.320

89.088.687
60.381.410

22.659.563
3.733.369

31 Aral›k 2009

1. Ticari Alacak
2a. Parasal Finansal Varl›klar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varl›klar
3. Di¤er
4. DÖNEN VARLIKLAR
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varl›klar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varl›klar
7. Di¤er
8. DURAN VARLIKLAR
9. TOPLAM VARLIKLAR
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Di¤er Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Di¤er Yükümlülükler
13. KISA VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16a. Parasal Olan Di¤er Yükümlülükler
16b. Parasal Olmayan Di¤er Yükümlülükler
17. UZUN VADEL‹ YÜKÜMLÜLÜKLER
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19. Net yabanc› para varl›k yükümlülük pozisyonu (9-18+19)
20. Parasal kalemler net yabanc› para varl›k / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
21. ‹HRACAT
22. ‹THALAT

TL Karﬂ›l›¤›
(Fonksiyonel
para birimi)
50.330.961
269.049.278
319.380.239
319.380.239
(1.599.798)
(39.652.670)
(41.252.468)
(248.341.202)
(248.341.202)
(289.593.670)
29.786.569
29.786.569

ABD Dolar›
9.105.639
132.930.011
142.035.650
142.035.650
(395.446)
(631.930)
(1.027.376)
(49.600.000)
(49.600.000)
(50.627.376)
91.408.274
91.408.274

Euro
15.513.819
31.214.457
46.728.276
46.728.276
(379.996)
(17.914.722)
(18.294.718)
(80.386.281)
(80.386.281)
(98.680.999)
(51.952.723)
(51.952.723)

Di¤er
3.106.097
1.463.968
4.570.065
4.570.065
(183.470)
(183.470)
(183.470)
4.386.595
4.386.595

272.362.277
114.017.638

58.860.349
10.889.951

79.968.939
43.396.725

9.385.228
3.847.474
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Kur riskine duyarl›l›k
Grup, baﬂl›ca ABD Dolar› ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktad›r.
Aﬂa¤›daki tablo Grup’un ABD Dolar› ve EURO kurlar›ndaki %10’luk art›ﬂa ve azal›ﬂa olan duyarl›l›¤›n› göstermektedir. %10’luk oran, üst
düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanmas› s›ras›nda kullan›lan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlar›nda bekledi¤i
olas› de¤iﬂikli¤i ifade etmektedir. Duyarl›l›k analizi sadece y›l sonundaki aç›k yabanc› para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu
kalemlerin y›l sonundaki %10’luk kur de¤iﬂiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, d›ﬂ kaynakl› krediler ile birlikte Grup içindeki yurt d›ﬂ› faaliyetler
için kullan›lan, krediyi alan ve de kullanan taraflar›n fonksiyonel para birimi d›ﬂ›ndaki kredilerini kapsamaktad›r. Pozitif de¤er, kar/zararda
ve di¤er özkaynak kalemlerindeki art›ﬂ› ifade eder.
31 Aral›k 2010
Kar / Zarar
Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n
de¤er
de¤er
kazanmas›
kaybetmesi
ABD Dolar›'n›n TL karﬂ›s›nda % 10 de¤erlenmesi halinde
1 - ABD Dolar› net varl›k / yükümlülü¤ü
2- ABD Dolar› riskinden korunan k›s›m (-)
3- ABD Dolar› net etki (1 +2)
Euro'nun TL karﬂ›s›nda % 10 de¤erlenmesi halinde
4 - Euro net varl›k / yükümlülük
5 - Euro riskinden korunan k›s›m (-)
6- Euro net etki (4+5)
Di¤er döviz kurlar›n›n TL karﬂ›s›nda % 10 de¤erlenmesi halinde
7- Di¤er döviz net varl›k / yükümlülü¤ü
8- Di¤er döviz kuru riskinden korunan k›s›m (-)
9- Di¤er Döviz Varl›klar› net etki (7+8)
TOPLAM (3 + 6 +9)

31 Aral›k 2009
Kar / Zarar
Yabanc› paran›n Yabanc› paran›n
de¤er
de¤er
kazanmas›
kaybetmesi

17.507.502
17.507.502

(17.507.502)
(17.507.502)

13.763.344
13.763.344

(13.763.344)
(13.763.344)

(1.841.609)
(1.841.609)

1.841.609
1.841.609

(11.223.347)
(11.223.347)

11.223.347
11.223.347

446.523
446.523
16.112.416

(446.523)
(446.523)
(16.112.416)

438.660
438.660
2.978.657

(438.660)
(438.660)
(2.978.657)

b.3.2) Faiz oran› riski yönetimi
Grup’un sabit ve de¤iﬂken faiz oranlar› üzerinden borçlanmas›, Grup’u faiz oran› riskine maruz b›rakmaktad›r. Söz konusu risk, Grup
taraf›ndan, faiz oran› takas sözleﬂmeleri ve vadeli faiz oran› sözleﬂmeleri yoluyla sabit ve de¤iﬂken oranl› borçlar aras›nda uygun bir da¤›l›m
yap›lmak suretiyle, yönetilmektedir. Riskten korunma stratejileri, faiz oran› beklentisi ve tan›ml› olan risk ile uyumlu olmas› için düzenli
olarak de¤erlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluﬂturulmas›, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi
gerekse faiz harcamalar›n›n farkl› faiz oranlar›nda kontrol alt›nda tutulmas› amaçlanmaktad›r.
Faiz oran› duyarl›l›¤›
Grup’un faiz oran›na duyarl› finansal araçlar›n›n da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir:
Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit Faizli Araçlar
Finansal Varl›klar

Finansal Yükümlülükler

Nakit ve nakit benzerleri
‹liﬂkili taraflara kulland›r›lan krediler
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
‹liﬂkili taraflardan sa¤lanan krediler
Banka kredileri

31 Aral›k 2010

31 Aral›k 2009

442.573.224
59.129.211
4.330.631
8.826.066

272.797.188
37.339.870
32.245.456
20.255.541
34.407.973

309.559.392

363.318.818

De¤iﬂken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varl›klar
Finansal Yükümlülükler

Aﬂa¤›daki duyarl›l›k analizleri raporlama tarihinde türevsel olmayan enstrümanlar›n maruz kald›¤› faiz oran› riskleri baz al›narak belirlenmiﬂtir.
De¤iﬂken faizli yükümlülüklerin analizinde y›l sonundaki bakiyenin tüm y›l boyunca var oldu¤u varsay›m› kullan›lmiﬂt›r. Grup yönetimi, faiz
oranlar›nda %0,25’lik bir dalgalanma beklemektedir. Söz konusu tutar, Grup içinde üst düzey yönetime yap›lan raporlamalarda da
kullan›lmaktad›r.
Raporlama tarihinde faiz oranlar›nda %0,25’lik bir düﬂüﬂ/yükseliﬂ olmas› ve di¤er tüm de¤iﬂkenlerin sabit tutulmas› durumunda:
31 Aral›k 2010 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 25 baz puan yüksek/düﬂük olsayd› ve di¤er tüm de¤iﬂkenler sabit kalsayd›, vergi
ve ana ortakl›k d›ﬂ› paylar öncesi kar 773.898 TL (31 Aral›k 2009: 908.297 TL) daha düﬂük/yüksek olacakt›.
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b.3.3) Di¤er fiyat riskleri
Grup, hisse senedi yat›r›mlar›ndan kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmamaktad›r.
Özkaynak fiyat duyarl›l›¤›
Grup, 31 Aral›k 2010 tarihi itibariyle özkaynak fiyat duyarl›l›¤›ndan kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmamaktad›r.
• Di¤er tüm de¤iﬂkenlerin sabit ve de¤erleme yöntemindeki verilerin %10 orannda fazla/az olmas› durumunda 31 Aral›k 2009 tarihi
itibariyle di¤er özkaynaklardaki fonlarda 3.063.318 TL tutar›nda art›ﬂ/azal›ﬂ olacakt›r. Bu durum esasen, sat›lmaya haz›r hisselerin
gerçe¤e uygun de¤erindeki de¤iﬂikliklerden kaynaklanmaktad›r.
39.

Finansal Araçlar

31 Aral›k 2010
Finansal varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Finansal yat›r›mlar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar

31 Aral›k 2009
Finansal varl›klar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
‹liﬂkili taraflardan alacaklar
Finansal yat›r›mlar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
‹liﬂkili taraflara borçlar

Krediler ve
alacaklar

Sat›lmaya
haz›r
finansal varl›klar

‹tfa edilmiﬂ
de¤erinden
gösterilen finansal
yükümlülükler

Defter de¤eri

Not

454.060.846
213.688.247
59.129.211
-

84.490.380

-

454.060.846
213.688.247
59.129.211
84.490.380

6
10
37
7

-

-

318.385.458
51.545.718
11.728.287

318.385.458
51.545.718
11.728.287

8
10
37

Krediler ve
alacaklar

Sat›lmaya
haz›r
finansal varl›klar

‹tfa edilmiﬂ
de¤erinden
gösterilen finansal
yükümlülükler

Defter de¤eri

Not

294.837.900
199.637.455
37.339.870
-

122.989.211

-

294.837.900
199.637.455
37.339.870
122.989.211

6
10
37
7

-

-

397.726.791
42.111.908
28.006.650

397.726.791
42.111.908
28.006.650

8
10
37

Grup, finansal araçlar›n kay›tl› de¤erlerinin makul de¤erlerini yans›tt›¤›n› düﬂünmektedir.
Finansal varl›klar›n ve yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤eri aﬂa¤›daki gibi belirlenir:
• Birinci seviye: Finansal varl›k ve yükümlülükler, birbirinin ayn› varl›k ve yükümlülükler için aktif piyasada iﬂlem gören borsa fiyatlar›ndan
de¤erlenmiﬂtir.
• ‹kinci seviye: Finansal varl›k ve yükümlülükler, ilgili varl›k ya da yükümlülü¤ün birinci seviyede belirtilen borsa fiyat›ndan baﬂka direk
ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyat›n›n bulunmas›nda kullan›lan girdilerden de¤erlenmiﬂtir.
• Üçüncü seviye: Finansal varl›k ve yükümlülükler, varl›k ya da yükümlülü¤ün gerçe¤e uygun de¤erinin bulunmas›nda kullan›lan
piyasada gözlemlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden de¤erlenmiﬂtir.
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Gerçe¤e uygun de¤erleriyle gösterilen finansal varl›k ve yükümlülüklerin seviye s›n›flamalar› aﬂa¤›daki gibidir:
31 Aralık 2010
Finansal varlıklar
Finansal yatırımlar (*)

1. Seviye

2. Seviye

3. Seviye

Toplam

-

-

-

-

31 Aralık 2009
Finansal varlıklar
Finansal yatırımlar

1. Seviye

2. Seviye

3. Seviye

Toplam

32.245.456
32.245.456

-

-

32.245.456
32.245.456

(*) Aktif bir piyasada iﬂlem gören ﬁiﬂecam Holding’in gerçe¤e uygun de¤eriyle do¤rudan özkaynakta özkaynak de¤iﬂim tablosu içinde kayda al›nmaktayken 30 Eylül
2010 tarihinde gerçekleﬂen sat›lmaya haz›r finansal varl›k sat›ﬂ› sonras› gerçe¤e uygun de¤erindeki art›ﬂ do¤rudan gelir tablosu içinde kayda al›nm›ﬂt›r.

40.

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Yoktur.
41.

Finansal Tablolar› Önemli Ölçüde Etkileyen Ya da Finansal Tablolar›n Aç›k, Yorumlanabilir ve
Anlaﬂ›labilir Olmas› Aç›s›ndan Aç›klanmas› Gerekli Olan Di¤er Hususlar

ﬁirket’in 31 Aral›k 2010 tarihinde sona eren y›la ait Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri: XI, No: 29 say›l› Tebli¤ hükümlerine göre haz›rlanan
ba¤›ms›z denetimden geçmiﬂ konsolide finansal tablolar›, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüﬂü de dikkate al›narak incelenmiﬂ olup;
söz konusu konsolide finansal tablolar›n faaliyet sonuçlar›n›n gerçek durumunu yans›tt›¤›na ve ﬁirket’in izledi¤i muhasebe ilkeleri ile
Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemelerine uygun ve do¤ru oldu¤una, konsolide finansal raporlar›n Kamuyu Ayd›nlatma Platformunda
elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Müfit Özkara ve Genel Muhasebe Müdürü Nihal Topçuo¤lu taraf›ndan imzalanmas›na ﬁirket
Yönetim Kurulu’nun 21 Mart 2011 tarihli toplant›s›nda karar verilmiﬂtir.
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Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1) Kurumsal Yönetim ‹lkelerine Uyum Beyan›
Bu beyan, Sermaye Piyasas› Mevzuat›, ﬁirket Esas Sözleﬂmesi ve Sermaye Piyasas› Kurulu Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde yer alan düzenleme,
hüküm ve prensipler çerçevesinde; ﬂirket pay ve menfaat sahipleri ile iliﬂkilerin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu ve ona ba¤l› olarak çal›ﬂan
komite ve yöneticilerin görev, yetki ve sorumluluklar›n›n belirlenmesi konular›nda, Trakya Cam Sanayii Anonim ﬁirketi (Trakya Cam)’›n aﬂa¤›da
belirtilen sorumluluklar›n› ifade etmektedir.
Türkiye ﬁiﬂe ve Cam Fabrikalar› A.ﬁ. iﬂtiraki olarak 1978 y›l›nda kurulan Trakya Cam Türkiye’nin tek düzcam üreticisi, öncü otocam ve iﬂlenmiﬂ
camlar 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.
Avrupa’da dördüncü, Dünyada yedinci ve Türkiye’de lider konumda olan Trakya Cam, hem yurtiçi hem de yurtd›ﬂ› pazarlarda rekabet
üstünlü¤ünü sürekli k›lma yolunda çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Enerji tasarrufu ve çevre korumaya hizmet eden yüksek performansl› camlar›n kullan›m› ve yayg›nlaﬂt›r›lmas›nda önemli faaliyetler
sürdürülmektedir.
Trakya Cam, faaliyet gösterdi¤i sektördeki konumunun gere¤i olarak, yönetim anlay›ﬂ›n› eﬂitlik, ﬂeffafl›k, hesap verebilirlik ve sorumluluk
ilkeleri üzerine kurmuﬂtur.
Trakya Cam’› bugünlere taﬂ›yan ça¤daﬂ yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek kurumsallaﬂma düzeyi, pazara ve ARGE’ye odakl›l›k gibi
hususlar, daha güçlü bir Trakya Cam’›n temel dayanaklar›n› oluﬂturmaktad›r. Trakya Cam, faaliyet alan›nda çevre ülkelerini kapsayan yaﬂamsal
co¤rafyan›n lider üreticisi olma vizyonunu bu temeller üzerinde, kurumsal yönetim ilkelerini benimseyerek daha da güçlendirmeyi
hedeflemektedir.
ﬁirketimiz 31.12.2010 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda, pay ve menfaat sahipleri ile
ilgili yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmiﬂtir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n geniﬂletilmesi amac›na yönelik olarak, ﬂirketimiz
www.trakyacam.com.tr adresinde Türkçe ve ‹ngilizce olarak “Yat›r›mc› ‹liﬂkileri” bölümü bulunmaktad›r. Risk yönetiminin gereklerini yerine
getirmek amac›yla baﬂlat›lan çal›ﬂmalar›m›z bu dönemde de sürdürülmüﬂtür. Bu kapsamda yap›lan çal›ﬂmalar›n detay› raporumuzun ilgili
bölümlerinde sunulmuﬂtur.
BÖLÜM I -Pay Sahipleri
2. Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi
Türk Ticaret Mevzuat›, Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve ﬁirketimiz Esas Sözleﬂmesi’nde yer alan hüküm ve düzenlemeler çerçevesinde; pay
sahipli¤i haklar›n›n kullan›m›n› kolaylaﬂt›rmaya yönelik tüm mükellefiyetlerimiz, SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri öngörüsü do¤rultusunda,
ﬂirketimiz bünyesindeki “Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi” taraf›ndan eksiksiz olarak yerine getirilmiﬂtir.
Dönem içinde bu kapsamda yürütülen baﬂl›ca faaliyetler;
a) ﬁirketimiz ile ilgili kamuya aç›klanmam›ﬂ, gizli ve ticari s›r niteli¤indeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin ﬂirket ile ilgili sözlü
ve yaz›l› bilgi taleplerinin karﬂ›lanmas›,
b) Genel Kurul toplant›s›n›n yürürlükteki mevzuata, esas sözleﬂmeye ve di¤er ﬂirket içi düzenlemelere uygun olarak yap›lmas›,
c) Genel Kurul toplant›s›nda, pay sahiplerinin yararlanabilece¤i dokümanlar›n haz›rlanmas›,
d) Oylama sonuçlar›n›n kayd›n›n tutulmas› ve sonuçlarla ilgili raporlar›n pay sahiplerine yollanmas›,
e) Mevzuat ve ﬂirket bilgilendirme politikas› dahil, kamuyu ayd›nlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi,
f) Pay sahiplerine iliﬂkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel olarak tutulmas›.
Dönem içinde pay sahiplerimizce yap›lan baﬂvurular›n tamam› yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cevapland›r›lm›ﬂ olup, pay sahipleri ile
iletiﬂim, yürürlükteki mevzuat, esas sözleﬂme ve di¤er ﬂirket içi düzenlemelere uygun olarak, gazete ilanlar›, mektup, telefon ve internet
arac›l›¤›yla sa¤lanm›ﬂt›r.
Pay sahipleri ile iletiﬂimi sa¤lamakla görevli birim yetkilileri
Ad› ve Soyad›
Müfit Özkara
Bar›ﬂ Ba¤ran
Beyza Genç
Nihal Topçuo¤lu

Görev Unvan›
Finansman Baﬂkan Yard›mc›s›
Uzman
Finansman Müdürü
Genel Muhasebe Müdürü

Telefon
0212 350 50 16
0212 350 37 48
0212 350 50 16
0212 350 35 07

e-mail
mozkara@sisecam.com
bbagran@sisecam.com
bgenc@sisecam.com
ntopcu@sisecam.com
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3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma haklar›n›n geniﬂletilmesi amac›yla her türlü bilgi, Türkiye çap›nda yay›n yapan
gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum aç›klamalar›, ﬂirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine ve kullan›m›na sunulmaktad›r.
Dönem içinde e-mail, ﬂifahi ve telefon arac›l›¤›yla ulaﬂan bilgi talepleri, a¤›rl›kl› olarak kamuya aç›klanan mali tablolara yönelik olmuﬂ ve
bu talepler ﬂirket yetkililerince mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde an›nda cevapland›r›lm›ﬂt›r.
Az›nl›k pay sahiplerinin Genel Kurul’dan özel denetçi atanmas›n› talep etme haklar› yasal mevzuat ile düzenlenmiﬂtir. Sermayenin en az
onda birine sahip hissedarlar Genel Kurul’dan kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi atanmas›n› isteyebilir.
ﬁirketimiz esas sözleﬂmesinde özel denetçi atanmas›na iliﬂkin bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi tayinine iliﬂkin dönem
içerisinde herhangi bir talep olmam›ﬂt›r.
4. Genel Kurul Bilgileri
Dönem içinde 22 Nisan 2010 tarihinde 2009 y›l› ola¤an Genel Kurul toplant›s› %76.15 nisapla toplanm›ﬂt›r. Genel Kurul toplant›s›na menfaat
sahipleri ile bas›n mensuplar› da kat›lm›ﬂt›r.
Genel Kurul toplant›lar›na iliﬂkin olarak yap›lan ilan ve duyurularda;
-

Genel Kurul gündemi, toplant› yeri, tarihi, saati, vekaleten oy kullanma formu yer alm›ﬂ,

-

Ayr›ca, Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlar› ile Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetleme Kuruluﬂu Raporlar›, Bilanço, Gelir Tablosu ve Safi Kazanc›n
Da¤›t›lmas› ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, toplant› tarihinden 15 gün önce ﬁirket Merkezinde ve www.trakyacam.com.tr adresindeki
ﬁirket internet sitesinde ortaklar›n tetkikine haz›r bulundurulaca¤›,

-

Toplant›ya bizzat iﬂtirak edemeyecek ortaklar›m›z›n vekaletlerini aﬂa¤›daki örne¤e uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu
örne¤ini ﬁirket Merkezimiz veya www.trakyacam.com.tr adresindeki ﬁirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun Seri:IV, No:8 tebli¤inde öngörülen hususlar› da yerine getirerek, imzas› noterce onaylanm›ﬂ vekaletnamelerini ibraz
etmeleri gerekti¤i,

-

Hisseleri Merkezi Kay›t Kuruluﬂu nezdinde Arac› Kuruluﬂlar alt›ndaki yat›r›mc› hesaplar›nda saklamada bulunan hissedarlar›m›zdan
Genel Kurul toplant›s›na kat›lmak isteyen ortaklar›m›z›n Merkezi Kay›t Kuruluﬂu A.ﬁ. (MKK)’n›n http://www.mkk.com.tr/
wps/wcm/connect/e684d01c-974a-4ae5-a7 df-8a41440cb2b1/is+ve+bilisim+uygulama+ilke+ve+kurallar%C4% B1.pdf?
MOD=AJPERES adresinde bulunan MKS ‹ﬂ ve ‹ﬂlem Kurallar› ile ilgili “Genel Kurul Blokaj” iﬂlemlerini düzenleyen hükümleri
çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi’ne kay›t ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini
“Blokaj Listesi”ne kay›t ettirmeyen hissedarlar›m›z›n toplant›ya kat›lmalar›na kanunen imkan olmad›¤›,

-

MKK’n›n 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildi¤i üzere, Sermaye Piyasas› Kanunu’nun Geçici 6’nc› maddesi uyar›nca hak sahibi
yat›r›mc›lar›n hisse senetlerini kaydileﬂtirmedikleri sürece Genel Kurul’lara kat›larak ortakl›k haklar›n› kullanmalar› mümkün de¤ildir.
Hisse senetlerini henüz kaydileﬂtirmeyen ortaklar›m›z›n Genel Kurul’a kat›l›m baﬂvurular›, ancak hisse senetlerinin kaydileﬂtirilmesini
takiben dikkate al›nabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlar›m›z›n hisselerini kaydileﬂtirmek üzere
ﬁirketimiz ad›na kaydileﬂtirme iﬂlemlerini yürüten Camiﬂ Menkul De¤erler A.ﬁ.’ne müracaat etmeleri gerekti¤i,

belirtilmiﬂtir.
Genel Kurul toplant›lar›nda pay sahipleri soru sorma haklar›n› kullanm›ﬂ ve bu sorular Genel Kurul toplant›s›nda ﬂirket yetkililerince
cevapland›r›lm›ﬂt›r. Genel Kurul toplant›s›nda pay sahipleri taraf›ndan herhangi bir önerge verilmemiﬂtir.
Bölünme, önemli tutarda mal varl›¤› sat›m›, al›m›, kiralanmas› gibi önemli nitelikli kararlar›n Genel Kurul taraf›ndan al›nmas› gerekti¤i tabidir.
Bununla birlikte bugüne kadar bu yönde bir ihtiyaç do¤mamas› nedeniyle, esas sözleﬂmeye bu konularda hüküm konulmam›ﬂt›r.
Genel Kurul toplant›lar›na kat›l›m› art›rmak amac›yla, Genel Kurul duyurular›; Genel Kurul tarihinden en az onbeﬂ gün önce Türkiye Ticaret
Sicili Gazetesinde, Türkiye çap›nda yay›n yapan iki gazetede ve ﬂirketimiz internet sitesinde yay›nlanmaktad›r. Ayr›ca, Genel Kurul saatleri,
trafik, ulaﬂ›m ve benzeri çevresel etkenler de dikkate al›narak belirlenmekte ve Genel Kurul’lar›n trafi¤in yo¤un olmad›¤› saatlerde yap›lmas›na
özen gösterilmektedir.
5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
ﬁirketimiz oy haklar›nda imtiyaz bulunmamakta, karﬂ›l›kl› iﬂtirak içinde olan ﬂirketler Genel Kurul’da oy kullanmamaktad›r.
Ana sözleﬂmemiz uyar›nca her pay bir oy hakk› vermektedir.
Pay Sahiplerimiz oy haklar›n› Genel Kurul toplant›lar›nda bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir
ﬂah›s vas›tas›yla da kullanabilmektedirler.
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Her gerçek kiﬂi pay sahibi Genel Kurul’da ancak bir kiﬂi taraf›ndan temsil edilmektedir. Tüzel kiﬂi pay sahiplerinin birden fazla kiﬂi ile temsil
edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi taraf›ndan oy kullan›lmaktad›r. Oy kullanmaya kimin yetkili oldu¤u yetki belgesinde gösterilmektedir.
Az›nl›k paylar› yönetimde temsil edilmemektedir. Uygulanmas› ﬂirketimiz aç›s›ndan ihtiyari olan birikimli oy yöntemine esas sözleﬂmede
yer verilmemiﬂtir.
6. Kar Da¤›t›m Politikas› ve Kar Da¤›t›m Zaman›
ﬁirketimiz ana sözleﬂmesinde da¤›t›labilir kardan Sermaye Piyasas› Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü da¤›t›lmas› esas›
benimsenmiﬂtir.
Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onay›na sundu¤u kar da¤›t›m teklifleri,
a) Pay Sahiplerimizin beklentileri ile ﬁirketimizin büyüme gere¤i aras›ndaki hassas dengenin bozulmamas›n›,
b) ﬁirketimizin karl›l›k durumunu,
dikkate alan bir kar da¤›t›m politikas› kapsam›nda haz›rlanmaktad›r.
Yönetim Kurulumuzca Sermaye Piyasas› Kurulunun kar da¤›t›m›na iliﬂkin ilke kararlar› ve yukar›da belirtilen hususlar da gözetilerek, da¤›t›labilir
kar›n en az Sermaye Piyasas› Kurulu’nca belirlenen asgari kar da¤›t›m oran›nda bedelsiz hisse senedi ﬂeklinde ve/veya nakden da¤›t›lmas›n›n
Genel Kurulumuza teklif edilmesi esas›na dayanan bir kar da¤›t›m politikas› benimsenmiﬂ bulunmaktad›r.
Kardan pay alma konusunda imtiyazl› hisse bulunmamaktad›r.
Ana sözleﬂmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu Üyelerimize ve çal›ﬂanlar›m›za kar pay› verilmesi uygulamas› bulunmamaktad›r.
Kar pay› ödemelerimiz yasal süreleri içerisinde gerçekleﬂtirilmesine azami özen gösterilmekte olup, bu kapsamda kar paylar›n›n tamam›n›n
nakden da¤›t›lmas›na karar verilmesi halinde, hesap dönemini izleyen 5. ay›n sonuna kadar, bedelsiz hisse ﬂeklinde da¤›t›lmas›na karar
verilmesi halinde ise, pay da¤›t›m› hesap dönemini izleyen 6. ay›n sonuna kadar tamamlanmaktad›r.
Ana sözleﬂmemizde kar pay› avans› da¤›t›lmas›n› öngören bir düzenleme bulunmamaktad›r.
7. Paylar›n Devri
ﬁirketimiz esas sözleﬂmesinde paylar›n devrini k›s›tlayan hükümler bulunmamaktad›r.
BÖLÜM II- Kamuyu Ayd›nlatma ve ﬁeffafl›k
8. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
SPK’nun 6 ﬁubat 2009 tarih ve 27133 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan Seri: VIII, No:54 Say›l› “ Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na
‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i” ile paylar› borsada iﬂlem gören ortakl›klara, kamunun ayd›nlat›lmas›na yönelik bilgilendirme politikas› oluﬂturulmas›
ve ortakl›¤›n internet sitesi vas›tas›yla kamuya duyurulmas› yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir.
Bu kapsamda oluﬂturulan ve Yönetim Kurulumuzun 27 Nisan 2009 tarih ve 10 say›l› toplant›s›nda onaylanan “Bilgilendirme Politikas›”
ﬂirketimizin www.trakyacam.com.tr adresindeki “Yat›r›mc› ‹liﬂkileri” bölümünde kamuya duyurulmuﬂtur.
Halihaz›rda Borsa ile bilgi iletiﬂimi ve koordinasyonu sa¤lamak üzere,Yönetim Kurulu Üyesi ve Finansman Baﬂkan Yard›mc›s› Müfit Özkara
ile Konsolidasyon, ‹ç Denetim ve Mali Projeler Uzman› Bar›ﬂ Ba¤ran yetkilendirilmiﬂtir.
9. Özel Durum Aç›klamalar›
Dönem içinde, SPK’nun Seri:VIII, No:54 say›l› “Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i” kapsam›nda 17 adet özel
durum aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r. An›lan Tebli¤ kapsam›nda yap›lan bu özel durum aç›klamalar›na iliﬂkin olarak herhangi bir yapt›r›m uygulanmam›ﬂt›r.
10. ﬁirketin ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
Pay ve menfaat sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n geniﬂletilmesi amac›na yönelik olarak, ﬂirketimizin www.trakyacam.com.tr adresinde
mevcut olan “Yat›r›mc› ‹liﬂkileri” bölümü aﬂa¤›da belirtilen içerikte Türkçe, ‹ngilizce ve güncel olarak pay ve menfaat sahiplerinin kullan›m›na
sunulmuﬂtur.
3
3
3
3
3
3

Y›ll›k faaliyet raporlar›
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri
Ara dönem mali tablo ve ba¤›ms›z denetim raporlar›
Ara dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlar›
Ticaret sicil bilgileri
Ortakl›k yap›s›
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Genel Kurul toplant› gündemleri
Genel Kurul toplant› tutanaklar›
Genel Kurul kat›lanlar cetveli
Vekaleten oy kullanma formu
Esas sözleﬂmenin son hali
‹zahname ve halka arz sirkülerleri
Özel durum aç›klamalar›
Kurumsal Yönetim
Topluluk Etik Kurallar›
Bilgilendirme Politikalar›

11. Gerçek Kiﬂi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
ﬁirketimizin ortakl›k yap›s› aﬂa¤›daki ﬂekilde olup, ﬂirketimizin ortaklar› aras›nda gerçek kiﬂi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktad›r.
Pay tutar›
TL
418.526.929
179.861.668
4.419.400
392.003
603.200.000

Ortaklar
ﬁiﬂecam Holding
Halka aç›k
ﬁiﬂecam grubu ﬂirketleri
IFC
Toplam

Pay oran›
%
69,38
29,82
0,74
0,06
100

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Duyurulmas›
SPK’nun 6 ﬁubat 2009 tarih ve 27133 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan Seri: VIII, No:54 Say›l› “ Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na
‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i” ﬁirket ya da ﬂirket nam veya hesab›na hareket eden gerçek veya tüzel kiﬂiler, iﬂ akdi ile veya baﬂka ﬂekilde kendilerine
ba¤l› çal›ﬂan ve içsel bilgilere düzenli eriﬂimi olan kiﬂilerin bir listesinin oluﬂturulmas› ve bu listenin güncel olarak ﬂirket bünyesinde tutulmas›
yükümlülü¤ü getirilmiﬂtir. Bu kapsam›nda, 1 May›s 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, ﬂirketimiz bünyesinde “‹çsel Bilgilere Eriﬂimi
Olanlar Listesi” oluﬂturulmuﬂtur. Ayr›ca, içerden ö¤renilen bu bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul
etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullan›m› veya uygunsuz da¤›t›m› ile ilgili yapt›r›mlardan haberdar olmalar›n› sa¤lamak amac›yla, listede
yer alacak kiﬂiler yaz›l› olarak bilgilendirilmiﬂtir.
Rapor tarihi itibariyle, ‹çsel Bilgilere Eriﬂimi Olanlar Listesi kapsam›nda toplam 38 kiﬂi mevcut olup, liste kapsam›nda yer alan Yönetim
ve Denetim Kurulu Üyeleri ile ﬂirketimizin üst düzey yöneticilerinin isim ve görevleri aﬂa¤›da belirtilmiﬂtir.
Ad› ve Soyad›
Gülsüm Azeri
Teoman Yenigün
Mehmet Karak›l›ç
Zeynep Hansu Uçar
Asuman Akman
Selçuk Y›lmaz Demirk›ran
Haf›z Ekrem Kürkçü
Müfit Özkara
Beytiye Ayﬂe K›v›lc›m Gökﬂin
Mükremin ﬁimﬂek
Reha Akçakaya
Ertan Tanyeli
Ali ﬁekerli
Ahmet Eryaman
Levent ﬁimﬂek

Görev Ünvan›
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Düzcam Grup Baﬂkan›
Baﬂkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Denetleme Kurulu Üyesi
Otomotiv Camlar› Baﬂkan Yard›mc›s›
Geliﬂtirme Baﬂkan Yard›mc›s›
Enerji ve Beyaz Eﬂya Camlar› Grup Müdürü
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Sistem Geliﬂtirme Grup Müdürü
‹nsan Kaynaklar› Grup Müdürü
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BÖLÜM III -Menfaat Sahipleri
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde önemli olay ve geliﬂmeler bas›n, medya, internet ve özel durum aç›klamalar›yla menfaat sahiplerinin
bilgisine sunulmaktad›r
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
Menfaat sahiplerinin yönetime kat›l›m› konusunda bir model oluﬂturulmam›ﬂt›r.
15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
ﬁirketimiz insan kaynaklar› sistemleri kapsam›nda; iﬂe alma, çal›ﬂma ﬂartlar›, derecelendirme sistemleri, ücret yönetimi, parasal ve sosyal
haklar, performans de¤erlendirme, kariyer yönetimi ve hizmet akdinin sona erme usul ve esaslar› oluﬂturulmuﬂtur. ﬁirket çal›ﬂanlar› ile
iliﬂkiler insan kaynaklar› birimince sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.
ﬁirket yöneticilerine ayr›mc›l›k konusunda ﬂikayet intikal etmemiﬂtir.
16. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler Hakk›nda Bilgiler
Trakya Cam, öncelikle “insan odakl›l›k” ve “güven kurumu” olma niteli¤indeki de¤iﬂmez de¤erleri çerçevesinde ortaklar›, çal›ﬂanlar›,
müﬂterileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman de¤er üreten, de¤er ifade eden bir güven kurumu olmaya devam etmektedir. Bu
ba¤lamda, mal ve hizmet pazarlanmas›nda ve sat›ﬂ›nda müﬂteri memnuniyetini sa¤lamaya yönelik olarak, müﬂterilerimizin ve tüketicilerimizin
talepleri duyarl›l›k ve sorumlulukla hareket edilerek karﬂ›lanmaktad›r. Ayr›ca, müﬂteri ve tedarikçilerimizi ilgilendirilen önemli olay ve
geliﬂmeler ile yasal de¤iﬂiklikler en seri iletiﬂim araçlar›yla müﬂteri ve tedarikçilerimizle paylaﬂ›lmaktad›r.
17. Sosyal Sorumluluk
Trakya Cam, yasalara ve çevresel de¤erlere karﬂ› sorumlulu¤unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuﬂaklara yaﬂanabilir bir dünya
b›rakman›n gere¤ine inanmaktad›r. Stratejik yönetimin temel unsurlar›ndan biri olarak alg›lad›¤› bu yaklaﬂ›m› faaliyetlerinin her aﬂamas›nda
dikkate almaktad›r. Amac›m›z; sürdürülen çevre koruma çal›ﬂmalar›n›n, çevre yönetim sistemi anlay›ﬂ›yla yürütülmesi ve tüm çal›ﬂanlar›n
deste¤i al›narak sürekli iyileﬂmenin sa¤lanmas›d›r.
BÖLÜM IV -Yönetim Kurulu
18. Yönetim Kurulunun Yap›s›, Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat ve esas sözleﬂme hükümleri çerçevesinde aﬂa¤›da isimleri belirtilen 7 üyeden oluﬂmaktad›r. Yönetim
Kurulunda üçü icrada görevli olup, kalan dört üye icrada görevli olmayan kiﬂilerden oluﬂmaktad›r. Yönetim Kurulunda SPK Kurumsal Yönetim
‹lkeleri’nde öngörülen ba¤›ms›zl›k kriterlerini taﬂ›yan üye bulunmamaktad›r.
Ad› ve Soyad›
Gülsüm Azeri (*)
Mehmet Karak›l›ç
Zeynep Hansu Uçar (**)
Asuman Akman (**)
Selçuk Y›lmaz Demirk›ran (*)
Haf›z Ekrem Kürkçü
Müfit Özkara (*)

Görevi
Baﬂkan
Baﬂkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

(*) ‹crada görevli üye,
(**) Denetim komitesi üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin ﬂirket d›ﬂ›nda baﬂka bir görev veya görevler almas›n›n belirli kurallara ba¤lanmas›n› veya s›n›rland›r›lmas›n›
gerektirecek bir durumun oluﬂmamas› nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin ﬂirket d›ﬂ›nda baﬂka bir görev veya görevler almalar› belirli
kurallara ba¤lanmam›ﬂt›r.
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19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu üyeli¤ine prensip olarak; yüksek bilgi ve tecrübe düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmiﬂe sahip olan kiﬂiler
aday gösterilmekte, SPK’nun Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 3.1.2 maddesinde belirtilen suçlara teﬂebbüs ya da iﬂtirak suçlar›ndan
hüküm giymiﬂ olanlar Yönetim Kuruluna aday gösterilmemektedir. Yönetim Kurulu üyeli¤i adaylar›nda ayr›ca, mali tablo ve raporlar› okuma
ve analiz edebilme, ﬂirketimizin gerek günlük, gerek uzun vadeli iﬂlemlerinde ve tasarruflar›nda tabi oldu¤u hukuki düzenlemeler hakk›nda
temel bilgiye sahip olmas› ve Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe y›l› için öngörülen toplant›lar›n tamam›na kat›lma olana¤›na ve kararl›l›¤›na
sahip olmas› gibi asgari nitelikler de aranmaktad›r. Ancak, bunlara iliﬂkin esaslar ﬂirket esas sözleﬂmesinde yer almamaktad›r.
20. ﬁirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Düzcam Grubu, düzcam baﬂta olmak üzere tüm temel camlarda ve nitelikli camlarda (buzlucam, ayna, lamine, kaplamal› cam, mimari
uygulamalar), “ana pazarlar›nda lider veya önde gelen tedarikçiler içinde, iddial› pazarlarda ise önemli bölgesel oyuncu”; otomotiv camlar›
ve di¤er ulaﬂ›m araçlar› camlar›nda, “Türkiye’nin lider, Avrupa’n›n ve bölgemizin geniﬂleyen otomotiv odaklar›n›n güçlü bir camlama
sistemleri tedarikçisi”; enerji camlar›nda, “güneﬂten enerji üretimine yönelik, sistem üreticilerinin bu özellikli cam ve kaplamalarda önemli
bir tedarikçisi”; beyaz eﬂya camlar›nda, “Türkiye, Avrupa ve bölgemizde büyüyen beyaz eﬂya sektör üreticilerinin güçlü bir cam tedarikçisi”
olma vizyonu do¤rultusunda hareket etmektedir.
Bu husus y›ll›k faaliyet raporlar›m›zda kamuya aç›klanm›ﬂt›r. ﬁirket yöneticileri taraf›ndan oluﬂturulan stratejik hedefler yönetim kurulu
taraf›ndan onaylanmaktad›r. Söz konusu stratejik hedefler ﬂirketimiz ve ba¤l› kuruluﬂ yöneticilerinin kat›l›m›yla her y›l yap›lan “stratejik
plan” toplant›lar›nda ileriye dönük beﬂ y›l› kapsayacak ﬂekilde oluﬂturulmakta ve uygulamaya konulmadan önce de yönetim kurulunun
onay›na sunulmaktad›r.
Yönetim kurulu, ﬂirketin ayl›k faaliyetlerini (sat›ﬂ, üretim, stok, çal›ﬂan say›s› ve kar-zarar vb. durumlar›n›) ve geçmiﬂ performans›n› gözden
geçirmekte ve de¤erlendirmektedir.
21. Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
ﬁirketimizde risk yönetimi faaliyetleri ﬁiﬂecam Holding Yönetim Kurulu’na ba¤l› olarak görev yapan Risk Yönetimi ve ‹ç Denetim Baﬂkanl›¤›
bünyesinde kurulan Risk Yönetimi Müdürlü¤ü taraf›ndan koordine edilmektedir.
Risk Yönetimi Müdürlü¤ü; topluluk faaliyetleri s›ras›nda karﬂ›laﬂ›lan mevcut ve potansiyel risklerin belirlenmesini, önceliklendirilmesini,
ölçülmesini ve bunlara iliﬂkin gerekli önlemlerin al›narak etkin kontrol mekanizmalar›n›n geliﬂtirilmesini hedeflemektedir. Topluluk baz›nda
etkin bir risk yönetimi uygulanmas› için “ﬁiﬂecam Toplulu¤u Risk Yönetmeli¤i” ve “Risk Politikalar›” 2007 y›l›nda yürürlü¤e girmiﬂ, bu
yönetmelik ve politikalar do¤rultusunda; Topluluk genelinde maruz kal›nabilecek potansiyel riskleri tan›mlayan Risk Katalo¤u’nun haz›rlanmas›
konusunda yap›lan çal›ﬂmalar tamamlanma aﬂamas›na gelmiﬂtir.
ﬁirketimiz ve di¤er topluluk kuruluﬂlar›n›n faaliyetlerinin yasalara, esas sözleﬂmelere, ﬂirket içi yönetmelik ve prosedürlere uygun yap›l›p
yap›lmad›¤›, Risk Yönetimi ve ‹ç Denetim Baﬂkanl›¤› bünyesindeki ‹ç Denetim Müdürlü¤ü denetim elemanlar›nca periyodik olarak
denetlenmekte ve Yönetim Kurulu’na raporlanmaktad›r.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Yönetim Kurulu Üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklar› ﬂirket ana sözleﬂmesinin 8-14 maddelerinde düzenlenmiﬂtir. ﬁirketin idaresi
veya d›ﬂar›ya karﬂ› temsili, ortaklar genel kurulu taraf›ndan Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyar›nca, ortaklar aras›ndan seçilecek ve en
çok dokuz üyeden oluﬂacak Yönetim Kuruluna aittir.
Yönetim Kurulu, her genel kurulu müteakip bir baﬂkan ve bir baﬂkan vekili seçer. Ancak, baﬂkan ve/veya baﬂkan vekilinin herhangi bir
nedenle iﬂbu görevden ayr›lmalar› halinde, Yönetim Kurulu boﬂalan yerler için yeniden seçim yapar. T.T.K. 315. madde hükmü mahfuzdur.
Baﬂkan'›n bulunmad›¤› zamanlarda, Yönetim Kuruluna Baﬂkan Vekili baﬂkanl›k eder. Baﬂkan Vekili de yoksa, Yönetim Kuruluna o toplant›
için kendi aras›ndan seçece¤i bir geçici Baﬂkan baﬂkanl›k eder. Yönetim Kurulunun toplant› gün ve gündemi, Baﬂkan taraf›ndan belirlenir.
Baﬂkan›n bulunmad›¤› durumlarda bunlar› Baﬂkan Vekili yerine getirir.
Ancak, toplant› günü Yönetim Kurulu karar› ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulu, ﬂirket iﬂi ve iﬂlemleri lüzum gösterdikçe toplan›r. Ancak,
en az ayda bir defa toplanmas› mecburidir.
Yönetim Kurulu yetkilerinin tamam›n› veya bir k›sm›n› üyelerinden bir veya birkaç murahhas azaya veya ﬂirket genel müdür ve müdürlerine
b›rakabilece¤i gibi üyelerinden baz›lar›n›n ﬂirkette görev yüklenmelerine de karar verebilir.
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23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu toplant› gündemleri ﬂirketimiz ihtiyaçlar›, ülkemiz ve dünyada yaﬂanan geliﬂmeler dikkate al›narak belirlenmektedir. Dönem
içinde 93 adet Yönetim Kurulu toplant›s› yap›lm›ﬂt›r. Toplant›lara davet, en seri haberleﬂme vas›tas› olan telefon arac›l›¤›yla yap›lmakta
olup, toplant› gündem ve dokümanlar› toplant› tarihinden en az bir hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine gönderilmekte ve toplant›lara fiilen
kat›l›m sa¤lanmaktad›r.
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkelerinde belirtilen nitelikte Yönetim Kurulu baﬂkan›na ba¤l› bir sekreterya bulunmamaktad›r. Ancak, SPK Kurumsal
Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümünün 2.19. maddesinde öngörülen iﬂ ve iﬂlemler, kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen esaslara uygun olarak
görevli ﬂirketimiz personelleri taraf›ndan sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.
24. ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Genel Kurul karar› ile Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu‘nun 334 ve 335 maddeleri uyar›nca izin verilmiﬂtir. Ancak, bu kapsamda
verilen izinler nedeniyle herhangi bir ç›kar çat›ﬂmas› olmam›ﬂt›r.
25. Etik Kurallar
Holding Yönetim Kurulu’nun 20.07.2010 tarih ve 49 say›l› karar› ile dürüstlük, ﬂeffafl›k, gizlilik, tarafs›zl›k ve yasalara uyum genel ilkeleri
çerçevesinde düzenlenen ﬁiﬂecam Toplulu¤u Etik Kurallar› yürürlü¤e al›nm›ﬂ ve tüm Topluluk çal›ﬂanlar›n›n, müﬂteriler, tedarikçiler,
hissedarlar ve di¤er paydaﬂlar ile olan iliﬂkilerine yön verecek, rehber mahiyetinde düzenlemeler hayata geçirilmiﬂtir.
Etik Kurallar›n genel çerçevesine aﬂa¤›da yer verilmektedir.
1. Genel ‹lkeler
- ﬁiﬂecam Toplulu¤u’nda; çal›ﬂanlar, müﬂteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve tüm paydaﬂlar ile olan iliﬂkilerde do¤ruluk ve dürüstlükle
hareket edilir.
- ﬁiﬂecam Toplulu¤u tüm paydaﬂlar›na karﬂ› ﬂeffaf ve aç›kt›r.
- ﬁiﬂecam Toplulu¤u’nda; din, dil, ›rk, cinsiyet, sa¤l›k durumu, medeni durum, siyasi görüﬂ gibi nedenlerle paydaﬂlar aras›nda herhangi
bir ayr›m yap›lmaz. Herkese adil ve eﬂit davran›l›r, önyarg›l› davran›ﬂlardan kaç›n›l›r.
- ﬁiﬂecam Toplulu¤u’nda; çal›ﬂanlar›n, müﬂterilerin ve tedarikçilerin özel bilgilerinin korunmas›na özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü
ﬂah›slar ile paylaﬂ›lmas›na izin verilmez.
- ﬁiﬂecam Toplulu¤u tüm faaliyetlerini yasalara uygun olarak yürütür. Topluluk, yasa ve düzenlemeleri yak›ndan takip eder, yasalara
uyum için gerekli tedbirleri al›r.
2. Sorumluluklar
ﬁiﬂecam Toplulu¤u Etik Kurallar›n›n Topluluk genelinde etkin bir ﬂekilde uygulanmas›ndan en üst seviyede Yönetim Kurulu ve
Denetimden Sorumlu Komite sorumludur. Tüm Topluluk çal›ﬂanlar› ﬁiﬂecam Toplulu¤u Etik Kurallar›na uygun davranmakla yükümlüdür.
3. Uygulamalar
- ﬁiﬂecam Toplulu¤u’nda Topluluk kaynaklar›n›n etkin ve verimli kullan›m›na her zaman özen gösterilir ve tüm faaliyetlerde tasarruf
ilkesi göz önünde bulundurulur. Topluluk çal›ﬂanlar› Topluluk kaynaklar›n› sadece Topluluk yarar› için kullan›rlar ve korurlar.
- ﬁiﬂecam Toplulu¤u’nda kamuya aç›k olmayan her türlü bilginin korunmas›na azami özen gösterilir. Toplulu¤a ait bilgilerin güvenli¤i
ile ilgili yönetmelik ve prosedürler eksiksiz uygulan›r ve bu bilgilerin dikkatli bir ﬂekilde saklanmas›, arﬂivlenmesi ve aç›¤a ç›kmamas›
için gerekli tedbirler al›n›r.
- ﬁiﬂecam Toplulu¤u’nda çal›ﬂanlar; yürüttükleri görevlerde yasal ve Topluluk içi düzenlemeler çerçevesinde Topluluk menfaatlerini
gözetir ve ç›kar çat›ﬂmalar›ndan uzak durmaya özen gösterir.
- ﬁiﬂecam Toplulu¤u’nda müﬂterilerden, tedarikçilerden ve di¤er kurumlardan gelebilecek makul ölçüleri aﬂan hediyeler kabul edilmez.
Ancak Toplulu¤u temsilen kat›l›nan toplant› veya seminerlerde verilen plaket ve ﬂilt gibi sembolik de¤eri olan hediyeler kabul
edilebilir.
- ﬁiﬂecam Toplulu¤u çal›ﬂanlar›nca kaç›n›lmaz olarak aile bireyleri, yak›n akraba ve arkadaﬂlar› ile iﬂ iliﬂkisi kurulmas› gerekmesi
durumunda; ç›kar çat›ﬂmas› yarat›lmas›na izin verilmez.
- ﬁiﬂecam Toplulu¤u’nda müﬂteri ve tedarikçilerle olan iliﬂkilerde sayg›, eﬂitlik, nezaket ve adalet kurallar› dikkate al›n›r, yasalara ve
etik kurallara azami ölçüde uyulur. Müﬂterilere ve tüketicilere karﬂ› yan›lt›c› ve aldat›c› davran›ﬂlar içerisinde olunmaz.
- Rekabette dürüstlük ve do¤ruluk ilkesinden ayr›lmayan ﬁiﬂecam Toplulu¤u’nda; faaliyet gösterilen ülkelerdeki rekabet kurallar›na
ve yasalar›na uyulur.
- ﬁiﬂecam Toplulu¤u’nun resmi kurumlar ile olan iliﬂkileri her zaman ﬂeffaf ve aç›kt›r. Resmi kurumlar taraf›ndan talep edilen her
türlü bilgi ve belge do¤ru, eksiksiz ve zaman›nda temin edilir, resmi kurumlar nezdinde yan›lt›c›, aldat›c› davran›ﬂlarda bulunmaya
kesinlikle izin verilmez.
4. ﬁiﬂecam Toplulu¤u Etik Kurallar›na Uyum
Topluluk çal›ﬂanlar› ﬁiﬂecam Toplulu¤u Etik Kurallar›na uyum konusunda azami özeni gösterir. ‹letiﬂim kanallar› etkin kullan›lmak
suretiyle Topluluk faaliyetlerinde Etik Kurallar›n gözetildi¤i izlenir.
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26. Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklar›n› sa¤l›kl› olarak yerine getirmesi amac›yla, iki üyeden oluﬂan “Denetimden Sorumlu Komite”
kurulmuﬂtur. Bu komitede SPK’nun Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nde öngörülen nitelikte ba¤›ms›z üye bulunmamaktad›r. Komite en az üç
ayda bir toplanmakta ve ﬂirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerini genel kabul görmüﬂ standartlara göre denetlemektedir.
27.Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan her türlü hak, menfaat ve ücretler ana sözleﬂmemizde belirtildi¤i üzere her y›l Genel Kurul’ca
saptanmaktad›r.
ﬁirketimizin 22 Nisan 2010 tarihinde gerçekleﬂtirilen 2009 Y›l› Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ayl›k
huzur haklar› belirlenerek kamuya aç›klanm›ﬂt›r.
Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir kiﬂi arac›l›¤›yla ﬂahsi kredi ad› alt›nda kredi kulland›r›lmamakta
veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.
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2010 Y›l› Ortaklar Ola¤an Genel Kurul Gündemi

1.

Baﬂkanl›k Divan› Seçimi ve Baﬂkanl›k Divan›’na Genel Kurul Tutana¤›n› ‹mza Yetkisi Verilmesi,

2.

ﬁirketimizin 2010 Y›l› Çal›ﬂmalar› Hakk›nda Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporlar› ile Ba¤›ms›z
Denetçi Raporunun Okunmas›,

3.

2010 Y›l› Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplar›n›n ‹ncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onay›,

4.

2010 Y›l› Kâr›n›n Da¤›t›m ﬁekli ile Tarihi Hakk›nda Karar Al›nmas›,

5.

Y›l ‹çinde ‹stifa Eden Yönetim Kurulu Üyelerinin Yerine Yap›lan Atamalar›n Onay›,

6.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin ‹bra Edilmesi,

7.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

8.

Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,

9.

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’n›n 334. ve 335. Maddeleri Uyar›nca ‹zin Verilmesi,

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanmas›,
11. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanmas›,
12. Y›l ‹çinde Yap›lan Ba¤›ﬂlar Hakk›nda Ortaklara Bilgi Verilmesi,
13. Üçüncü Kiﬂiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve ‹potekler Hakk›nda Ortaklara Bilgi Verilmesi.
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TRAKYA CAM SANAY‹‹ A.ﬁ.
2010 YILI ORTAKLAR OLA⁄AN GENEL KURUL GÜNDEM‹
Trakya Cam ﬁirketleri/Fabrikalar› ‹letiﬂim Bilgileri

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
Yönetim ve Sat›ﬂ Merkezi
Faaliyet Alan›: Yönetim ve sat›ﬂ
Adres: ‹ﬂ Kuleleri Kule 3, 34330, 4. Levent - ‹stanbul
Tel:
(0212) 350 50 50
Faks: (0212) 350 50 59
www.trakyacam.com.tr
www.isicam.com.tr
Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
Trakya Fabrikas›
Ürünler: Düzcam, kaplamal› cam, lamine cam, ayna
Adres: Büyükkar›ﬂt›ran Mevkii, P.K. 98
39780, Lüleburgaz - K›rklareli
Tel:
(0288) 400 80 00
Faks: (0288) 400 77 99

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
Otocam Fabrikas›
Ürünler: Otomotiv camlar›
Adres: Büyükkar›ﬂt›ran Mevkii, P.K. 28
39780, Lüleburgaz - K›rklareli
Tel:
(0288) 400 85 31
Faks: (0288) 400 83 58

Trakya Cam Sanayii A.ﬁ.
Mersin Fabrikas›
Ürünler: Düzcam, buzlu cam, enerji camlar›
Adres: Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi,
Atatürk Caddesi No.1
33400, Akdeniz Mersin
Tel:
(0324) 676 40 70
Faks: (0324) 676 40 73
Trakya Glass Bulgaria EAD
Düzcam Fabrikas›
Ürünler: Düzcam, ayna
Adres: District “Vabel” Industrial Area,
7700 Targovishte - Bulgaristan
Tel:
+359 601 4 78 01
Faks: +359 601 4 77 97
Trakya Glass Bulgaria EAD
‹ﬂlenmiﬂ Camlar Fabrikas›
Faaliyet Alan›: Beyaz eﬂya camlar›
Adres: District "Vabel" Industrial Area,
7700 Targovishte - Bulgaristan
Tel:
+359 601 4 79 25
Faks: +359 601 4 79 26
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Trakya Glass Bulgaria EAD
Otomotiv Camlar› Fabrikas›
Faaliyet Alan›: Otomotiv camlar›
Adres: District "Vabel" Industrial Area,
7700 Targovishte, Bulgaristan
Tel:
+359 601 4 79 66
Faks: +359 601 4 79 72

Trakya Yeniﬂehir Cam Sanayii A.ﬁ.
Ürünler: Düzcam, lamine cam, kaplamal› cam, mimari projelere
yönelik camlar, beyaz eﬂya camlar›
Adres: Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
16900, Yeniﬂehir - Bursa
Tel:
(0224) 280 12 05
Faks: (0224) 773 27 55

Trakya Glass Logistics EAD
Faaliyet Alan›: Jumbo cam taﬂ›mas›
Adres: District “Vabel” Industrial Area,
7700 Targovishte - Bulgaristan
Tel:
+359 601 4 80 33
+359 601 4 80 35
Faks: +359 601 4 80 30

Trakya Cam Investment B.V.
Faaliyet Alan›: Finansman ve yat›r›m ﬂirketi

Trakya Investment B.V.
Faaliyet Alan›: Finansman ve yat›r›m ﬂirketi

Trakya Glass Kuban OOO
Faaliyet Alan›: Yat›r›m safhas›nda
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