Trakya Yönetim ve Sat›ﬂ Merkezi
‹ﬂ Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent - ‹stanbul
Tel: (212) 350 50 50 - Faks: (212) 350 50 59
www.trakyacam.com.tr

Trakya Fabrikas›
Büyükkar›ﬂt›ran Mevkii, P.K. 98
Lüleburgaz - K›rklareli
Tel: (288) 400 80 00 - Faks: (288) 436 12 11

Trakya Otocam Fabrikas›
Büyükkar›ﬂt›ran Mevkii, P.K. 28
Lüleburgaz - K›rklareli
Tel: (288) 400 80 00 - Faks: (288) 436 22 30

Trakya Yeniﬂehir Cam Sanayii A.ﬁ.
Yeniﬂehir Organize Sanayi Bölgesi
Yeniﬂehir - Bursa
Tel: (224) 773 27 87 - Faks: (224) 773 27 55

Mersin - Tarsus Fabrikas›
Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi,
Nacarl› Köyü Mevkii P.K. 401 Tarsus - Mersin
Tel: (324) 676 40 70 - Faks: (324) 676 40 73

Cam ‹ﬂleme ve Kaplamal› Camlar Fabrikas›
Fatih Tren ‹stasyonu Mevkii Gebze - Kocaeli
Tel: (262) 678 17 17 - Faks: (262) 678 22 73 - 74

Trakya Glass Bulgaria EAD
Trakya Glass Logistics EAD
Vabel District Industrial Zone 7700
Targovishte - Bulgaristan
Tel. 00 359 601 69 801 - Faks: 00 359 601 69 797
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Finansal Göstergeler (Milyon YTL)
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Özet Konsolide Bilanço
Milyon YTL
2007
440
1.216
1.656
190
329
26
1.111
1.656
259

Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Aktif Toplamı
Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar
Uzun Vadeli Yabancı Varlıklar
Ana Ortaklık Dışı Paylar
Özkaynaklar
Pasif Toplamı
Net Finansal Borçlar

2006
413
1.121
1.534
240
291
12
991
1.534
224

Milyon USD
2007
378
1.044
1.422
163
282
22
954
1.422
222

2006
294
798
1.091
171
207
9
705
1.091
159

Özet Konsolide Gelir Tablosu

Net Satışlar
Satışların Maliyeti
Brüt Kar
Faaliyet Giderleri
Faaliyet Karı (EBIT)
Finansman Gelirleri / Giderleri (Net)
Diğer Gelirler / Giderler (Net)
Ana Ortaklık Dışı Kar / Zarar
Vergi ve Parasal Kazanç Öncesi Kar
Türk Vergi Mevzuatına Göre Vergi Karşılığı
Vergi ve Parasal Kazanç Sonrası Net Kar
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
Net Kar / Zarar
Amortismanlar
Faiz. Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (EBITDA)

Milyon YTL
2007
2006
896
719
(568)
(458)
328
261
(146)
(116)
182
145
(8)
(12)
41
(12)
(2)
(1)
213
120
(39)
(27)
174
93
(1)
53
173
146
91
70
273
215

Milyon USD
2007
2006
689
503
(437)
(320)
252
183
(112)
(81)
140
101
(6)
(8)
32
(8)
(2)
(1)
164
84
(30)
(19)
134
65
(1)
37
133
102
70
49
210
150

Finansal Oranlar

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Yabancı Kaynaklar Toplamı / Aktif Toplam
Yabancı Kaynaklar Toplamı / Özkaynaklar
Net Finansal Borçlar / Aktif toplamı
Net Finansal Borçlar / Özkaynaklar
Brüt Kar / Net Satışlar
Faaliyet Karı (EBIT) / Net Satışlar
EBITDA / Net Satışlar

2007
232%
31%
47%
16%
23%
37%
20%
30%

2006
172%
35%
54%
15%
23%
36%
20%
30%
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Yönetim Kurulu

Denetleme Kurulu

Başkan (**)

Gülsüm AZERİ

Denetçi

Jülide Adile BAYRAM

Başkan Vekili

Adil YAĞCI

Denetçi

Kemal AKGÜN

Üye (*)

Selçuk BARHANA

Üye (*)

Özgün ÇINAR

Üye

Hasan KOÇHAN

Üye

Mustafa Akif SÖZEN

(*) Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
(**) 28.08.2007 tarihinde görevinden ayrılan Alev Yaraman’ın yerine 11.10.2007 tarihi itibariyle seçilmiştir.
(***) Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Boyacıoğlu 24.10.2007 tarihi itibariyle üyelikten ayrılmıştır.

Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerinin yetkileri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Şirket Ana Sözleşmesi
ile belirlenmiştir.

2007 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi (21 Nisan 2008)
1.

Başkanlık Divanı Seçimi

2.

Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Tutanağı’nı imzalama yetkisi verilmesi

3.

Şirketimizin 2007 yılı çalışmaları hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi
Raporu’nun okunması

4.

2007 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu hesaplarının incelenmesi, müzakere edilmesi ve onayı

5.

2007 yılı kârının dağıtım şekli ile tarihi hakkında karar alınması

6.

Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin yerine yapılan atamanın onayı

7.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

8.

Denetleme Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

9.

Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi

10. Ana Sözleşme’nin sermaye ile ilgili 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin ekli tadil tasarısının görüşülerek
karara bağlanması
11.

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’nın 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesi

12. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin saptanması
13. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi
14. Bağımsız Denetleme Kuruluşu’nun seçimi hakkında karar alınması
15. Dilek ve temenniler
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Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
Sayın Ortaklarımız;
30’uncu faaliyet yılını tamamlayan Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin
01.01.2007 - 31.12.2007 dönemi faaliyetleri hakkında Sermaye
Piyasası Kurulu’nun Seri XI. No: 25 sayılı tebliği ve bu tebliğe
ek, değişiklik ve açıklık getiren tebliğlerde yer alan hükümleri
uyarınca hazırlanmış bulunan rapor ile bilanço ve gelir tablomuzu,
inceleme ve onayınıza sunarız.
Şirketimiz Büyük Önder Atatürk’ün direktifleri ile “Ülkemizde cam
sanayini kurmak ve geliştirmek” misyonunu gerçekleştirmek
üzere Türkiye İş Bankası tarafından 1935 yılında kurulmuş olan
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. grubu içinde yer almaktadır.
Şirketimizde en son teknolojiler kullanılarak düzcam, buzlucam,
otomotiv camı, ayna, lamine, temperli ve kaplamalı cam üretimleri
yapılmaktadır. Kuruluşumuz ülke ekonomisinin güçlenmesine
olan katkısını artırmak ve ortaklarına değer yaratmak olarak
üstlendiği görev ve sorumluluklarını 2007 yılında da her zamanki
özveriyle yerine getirmeye özen göstermiş ve 30. faaliyet yılını da
başarıyla tamamlamıştır.

2007 ve 2008 Yılları Gelişmeleri ve Beklentileri
Çok sayıda iç ve dış faktörün etkili olduğu Türkiye ekonomisi,
2007 yılını büyüme hızında yavaşlama, yüksek cari açık ve
hedefin üzerinde enflasyonla kapatmıştır.
Ülkemiz 2007 yılını yurtdışında tutsat (mortgage) piyasasında
yaşanan sorunlar, petrol fiyatlarında yaşanan tırmanma, yurtiçinde
ise cumhurbaşkanlığı seçim süreci, genel seçimler, referandum
ve terör olayları, Irak’ın kuzeyine sınır ötesi operasyon konusu
gibi gelişmelerin etkisi altında geçirmiştir.
2007’de yıl sonu büyüme hızı % 4,5 ile hedefin biraz altında
kalmıştır. Enflasyon ise yüzde 4’lük hedefin çok üzerinde, % 8,39
olarak gerçekleşmiştir.
İhracattaki güçlü artışlara rağmen yüksek seyreden cari açık ise
bu yıl da kaygı uyandırmaya devam etmiştir. Geçen yılın sonunda
32 milyar 864 milyon dolar düzeyinde olan cari açık, bu yıl
sonunda 38 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir.
Dünya ekonomideki muhtemel yavaşlama, petrol ve emtia
fiyatlarının yüksek seyri ile önde gelen finans kuruluşlarının
yaşadığı sorunlar ve bu olumsuz gelişmelerin ülkemize
yansımaları dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde cari açığa
ilişkin gelişmelerin önemini koruması beklenmektedir.
2006 sonu itibariyle 251,5 milyar YTL olan iç borç stoku, 2007’de
255,3 milyar YTL’ye çıkmıştır.

işlemler açığı, 2007 yılında yeniden bozulma eğilimi gösteren
mali disiplin, faiz oranlarının yüksekliği, yeteri kadar istihdam
yaratılamaması gibi sorunlarla karşı karşıyadır.
Irak ve Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar, yıl boyunca artan
petrol fiyatları, ABD ekonomisinin durgunluk sinyalleri vermesi ve
Amerikan emlak piyasasında yaşanan krizin daha sonra Avrupa
başta olmak üzere tüm dünyada mali piyasalara sıçraması gibi
dünya genelinden kaynaklanan olumsuz gelişmelere, ülkemizin iç
piyasalarından kaynaklanan kırılganlıklar da eklendiğinde, 2008
yılının Türkiye ekonomisi açısından hiç de kolay bir yıl olmayacağı
anlaşılmaktadır.

Düzcam Sanayii ve Gelişmeler
Düzcam, girdi verdiği; inşaat ve otomotiv başta olmak üzere beyaz
eşya, mobilya, enerji, tarım ve sağlık gibi sektörlerde büyük önem
arz eden bir üründür.
Dünya düzcam talebi yılda ortalama %4–5 oranında büyümekte
olup gelişmekte olan ülkelerde bu oran %5–10 aralığındadır.
Dünya düzcam talebinin ~%76’sını Avrupa, Kuzey Amerika ve Çin
oluşturmaktadır. Üretim de yine ağırlıklı bu bölgelerde olup, düzcam
üretiminin yarısı Asya-Pasifik bölgesinde gerçekleşmektedir.
Özellikle Çin düzcam sanayinde gerek kapasite gerekse tüketim
açısından en fazla artışın yaşandığı ülke olmaktadır. Hindistan da
Çin’in ardından düzcam sanayinde hızlı bir çıkış yaşamaktadır.
Doğu Avrupa, Rusya, Türkiye ve Balkanlar hızlı tüketim artışları ve
yüksek büyüme potansiyelleri ile dinamizmin en fazla yaşandığı
bölgeler olmakta ve dünya düzcam sanayindeki önemlerini her
geçen gün daha da artırmaktadırlar. Rusya 1.9 milyon ton ile
bölgenin en büyük pazarıdır. Ülkede hızlı artan tüketim ve arz
açığı dolayısıyla tüm düzcam firmalarının ilgi odağıdır. Türkiye ise
1 milyon ton’luk pazarı ile Rusya’dan sonraki en büyük ve en hızlı
büyüyen pazar olarak önemini korumaktadır. Trakya Cam Sanayii
A.Ş., dünya düzcam üretim kapasitesindeki % 4 düzeyindeki payı
ile ilk sekiz, Avrupa düzcam üretim kapasitesindeki % 13,5’lik payı
ile ise ilk beş firma arasında yer almaktadır.

Trakya Cam
30’ncu kuruluş yıldönümünde Trakya Cam, Türkiye düzcam
pazarının lideri konumunda olup, Lüleburgaz, Mersin, Bulgaristan,
Çayırova ve Yenişehir olmak üzere 5 farklı noktada, 14 fabrikada
üretim ve yatırım faaliyetlerini sürdürmektedir.

Türkiye’nin 2006 yılı sonunda 205,5 milyar dolar olan dış borç
stoku, 2007 yılı sonunda 247.2 milyar dolara çıkmıştır.
Aşırı değerli YTL özellikle ihracatçıların şikayet konusu olurken,
düşük döviz fiyatlarına müdahale isteği ile Merkez Bankası’nın faiz
oranlarında indirim beklentisi yıl içinde sıklıkla dile getirilmiştir.
2007 yılında elde edilen özelleştirme geliri, onay ve imza
aşamasında olanlar dahil 7 milyar 754,2 milyon dolar olmuştur.
2006 yılında ise 8 milyar 96,2 milyon dolar gelir elde edilmişti.
Bugün Türkiye ekonomisi, yavaşlayan büyüme, zorlaşan
enflasyonla mücadele, uluslararası piyasalardaki ağırlaşan
koşullar, YTL’nin değer kazanmaya devam etmesi, yüksek cari

5

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Trakya Cam, iştiraki olan Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş. ile
Yenişehir’de, 2007 Mayıs ayında 5. düzcam fabrikasını, Kasım
ayında 6. düzcam fabrikasını, Haziran ayında da kaplamalı camlar
fabrikasını ardı ardına devreye alarak, gerek pazara sunduğu
ürün çeşitleri, gerekse kalite, fiyat ve hizmet anlayışı açısından
pazardaki öncülüğünü devam ettirmektedir.
Bulgaristan’da, Trakya Cam iştiraki olan Trakya Glass Bulgaria
EAD “Cam Kompleksi”nde Düzcam fabrikası, İşlenmiş Camlar
fabrikası ve Ayna fabrikası işletmeye alınarak, başta inşaat
ve otomotiv sektörleri olmak üzere mobilya, beyaz eşya, enerji
ve tarım sektörlerine girdi olan düzcam ürünleri, işlenmiş cam
ürünleri ve ayna ürünleri ile Bulgaristan ve Balkanlar’ın taleplerine
cevap verilmiş, Avrupa ülkelerine de önemli miktarda ihracat
gerçekleştirilmiştir.
Trakya Glass, yabancı yatırımcı dalında, Bulgaristan Ekonomi &
Enerji Bakanlığı ile Bulgaristan Üretim Birliği tarafından ülkenin
ekonomik gelişmesine katkıda bulunan kuruluşlara verilen
“Golden Martenitza” ödülünü almıştır.
Düzcamın girdi verdiği diğer sektörlerden otomotiv, beyaz eşya,
mobilya ve enerji sektörlerindeki büyümeler sonucu Trakya Cam,
2007 yılında da artan Türkiye düzcam tüketimine paralel olarak
satışlarını artırmış ve pazardaki liderliğini korumuştur.
Trakya Otocam, “Türkiye’nin lider, Avrupa’nın genişleyen
odaklarının güçlü bir camlama sistemleri tedarikçisidir” vizyonu
doğrultusunda, 2007 yılında satışlarını artırarak otocam
pazarındaki güçlü pozisyonunu devam ettirmiştir.

Trakya Cam İşleme Fabrikası, beyaz eşya sektörüne yönelik
buzdolabı, fırın; inşaat ve mobilya sektörüne yönelik kapı, durak;
enerji sektörüne yönelik kolektör ve güneş pilleri (PV) pazarları
gibi, temperli camın kullanıldığı tüm alanlara cam tedarik ederek,
2007 yılında da yurtiçi ve yurtdışı satışlarını artırmıştır. Son yıllarda,
özellikle enerji tasarrufu ve çevreye verilen önem doğrultusunda
kolektör ve güneş pilleri (PV) satışlarında gelişmeler yaşanmış
olup önümüzdeki dönemde de önemli artışlar beklenmektedir.
Diğer yandan 2007 yılı başında devreye alınan Bulgaristan Cam
İşleme Fabrikası’yla birlikte, Avrupa beyaz eşya pazarında daha
güçlü bir konum elde edilmiştir.
İnşaat ve mobilya sektörlerinde yaşanan büyüme paralelinde
2007 yılında hem ayna, hem de lamine cam yurtiçi tüketimi
yükselmiş, bu doğrultuda Trakya Cam lamine cam ve ayna
satışlarını artırmıştır.

Yeni Ürün Geliştirme
Türkiye, büyük otomotiv üreticilerinin üretim üslerinden birisi
olmuştur. Sanayideki bu gelişme paralelinde, Türkiye otomotiv
pazarı bugün gelinen noktada küresel pazarın bir parçası olmuş
ve uluslararası markaların hemen hemen tamamının rekabet
ettiği büyük bir pazar halini almıştır.
Trakya Otocam da bu gelişmeler paralelinde Ford, Renault,
Toyota, Hyundai, Fiat ve Mercedes gibi sektördeki öncü ve saygın
müşterilerinin cam tedariğini sağlamıştır.
Trakya Otocam da sektörün gelişimini ve yeni otomotiv yatırımlarını
yakından takip ederek, pazara yönelik yeni projelerde ana imalatçı
olarak öncülüğünü devam ettirecektir.
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Teknoloji ve yeni ürün geliştirme çalışmaları, 2007 yılında da
önemle sürdürülmüştür.
Ağırlıklı mobilya sektörüne yönelik “boyalı cam” üretimi
gerçekleştirilerek ticari ürün olarak piyasaya sunulmuştur.
Otomotiv camı üretiminde kullanılmak üzere 1.6 mm ince cam,
Trakya Lüleburgaz Fabrikasında başarıyla üretilmiştir

Enerji ve Çevre
Enerji tasarrufu konusu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
enerji tüketiminin giderek artması, dünyada yaşanan çevre
sorunları ve daralan enerji kaynakları nedeniyle giderek önem
kazanmaktadır.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Binalarda enerji tüketimi ciddi boyutlara ulaştığından, enerji
tasarrufu sağlayan “ısı ve güneş kontrol camlarının” kullanımı öne
çıkmaktadır.
Trakya Cam, bu gelişmeler doğrultusunda, 2007 Haziran ayında
devreye aldığı Yenişehir Kaplamalı Camlar Fabrikası’nda üretilen
yüksek performansa sahip yeni nesil yalıtım camları “low-e 1.1”
ve “solar low-e 1.1” ile tek cama göre %72, klasik Isıcama göre
ise %45 ısı kayıplarını azaltan çözümü, ülkemiz kullanımına
sunmuştur.

Bunların yanı sıra yurtdışında ayrıca Rusya, Romanya, Slovakya,
Fransa ve Almanya’da gerçekleştirilen yapı, otomotiv, cam ve
güneş teknolojisi sektörlerine yönelik fuar ve sergi katılımları
ile ilgili pazarlardaki faaliyetlerin genişletilmesi sağlanmıştır.
Romanya / Bükreş’de (Construct Expo Ambient 2007’de)
gerçekleştirilen fuarda standımız ödüle layık görülmüştür.

Doğru camlama ile Türkiye’de her yıl 3 milyar dolar tasarruf
sağlanabilmektedir.
Trakya Cam, tüm ülke çapında, medya aracılığı ve doğrudan
tanıtım faaliyetleri ile, enerji tasarrufu sağlayan bu ürünlerin
kullanımını yaygınlaştırmaktadır.
Tüm gelişmiş ülkelerde kanun ve yönetmeliklerle yalıtım
camlarının kullanımı zorunlu tutularak, hükümetler tarafından bu
tür cam kullanımı teşvik edilmekte, yasa ve yönetmeliklerle de
uygulamalar denetlenmektedir.
Ülkemizde de kanun ve yönetmeliklerde, enerji tasarrufu ve çevre
korumaya yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yeni binalarda
yalıtımlı camların kullanımı zorunlu hale getiren “TS 825 Isı
Yalıtım Standardı”nın, daha iyi yalıtım değerlerini zorunlu kılan
yeni revizyonuna ilişkin çalışmaların tamamlanması ve yeni
standardın 2008 yılı içinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
Enerji Bakanlığı’nca hazırlanan “Enerji Verimliliği Kanunu”
ise 2 Mayıs 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu kanun
ile binalara yönelik olarak “Enerji Kimlik Belgesi” uygulaması
getirilmiştir. Bu belgede binanın ısıtma performansı, yalıtım
durumu, pencere özellikleri, ısıtma ve soğutma ihtiyacı gibi bilgiler
yer alacaktır. Uygulamaya ilişkin yönetmeliğin ise Mayıs 2009’da
yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Yeni yapılacak binalar alınırken/
kiralanırken, bu belgenin ibrazı gerekecektir. Bu gelişmeler
paralelinde Trakya Cam’ın çiftcam ürünleri “Isıcam Sinerji”
ve “Isıcam Konfor”un kullanımının giderek yaygınlaşacağını
öngörmektedir.

Trakya Cam’ın, standart çift camlardan çok daha ileri düzeyde
yalıtım sağlayan Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor ürünlerinin “Yeni
Nesil Yalıtım Camları” sloganı ile tanıtıldığı reklâm kampanyası
Eylül – Ekim 2007 aylarında gerçekleştirilmiştir. “Kum Sanatı” ile
gerçekleştirilen reklâmlarda, camla sağlanan yalıtımın bireye,
ülke ekonomisine ve çevreye katkısı vurgulanmıştır.

Lojistik
Etkin bir lojistik organizasyonu oluşturmak ve maliyet avantajı
yaratmak amacıyla Trakya Cam Sanayii A.Ş., Camiş Lojistik
Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. ile devralma yoluyla birleşmiştir.

Katılınan
Fuarlar
ve
Tutundurma Faaliyetleri

Yürütülen

Tanıtım

Tanıtım Tutundurma Faaliyetleri kapsamında, Trakya Cam Sanayii
A.Ş. 2007 yılında, yurt içinde yapı sektörünün önemli buluşma
noktaları olan İstanbul ve Ankara Yapı Fuarları’na enerji tasarrufu,
güvenlik, gürültü kontrolü, estetik gibi özellikleri sağlayan cam
çözümlerini sunduğu stantları ile katılmıştır.
Yurtdışında ise Trakya Cam öncelikle Bulgaristan’da; Şubat
2007’de Trakya Glass Bulgaria EAD’nin yabancı yatırımcı dalında
ödül aldığı “Golden Martenitza” Ödül Töreni ve Sergisi’ne,
Mart 2007’de Bulgaria Building Week Fuarı’na, Nisan 2007’de
“3rd International Congress for Southeastern Europe, Energy
Efficiency & Renewable Energy Sources” Kongresi ve Sergisi’ne,
Mayıs 2007’de Targovishte Bahar Ticaret Fuarı ve Sergisi’ne ve
Eylül 2007’de de International Technical Fair – Stroytech 2007’ye
katılımda bulunmuştur.

Trakya Cam Sanayii A.Ş. web sitesi de, kapsamlı ve kolay
algılanabilir bir içerik ve görsel zenginliğe sahip olacak şekilde
yenilenmiştir.

Büyüme Stratejileri - Yatırımlar
Grup, Düzcam başta olmak üzere tüm Temel Camlarda,
(buzlucam, ayna, lamine, kaplamalı cam, mimari uygulamalar)
“ana pazarlarında lider, iddialı pazarlarda ise önemli bir
bölgesel oyuncu”; Otomotiv Camlarında, “Türkiye’nin lider,
Avrupa’nın genişleyen otomotiv odaklarının güçlü bir camlama
sistemleri tedarikçisi”; Enerji Camlarında, “yenilenebilir enerji
üretimine yönelik sistem üreticilerinin önemli bir cam tedarikçisi”;
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Beyaz Eşya Camlarında, “Türkiye ve Avrupa beyaz eşya sektör
üreticilerinin güçlü bir cam tedarikçisi” olma vizyonu doğrultusunda
hareket etmektedir.

fabrikaları ile toplam dört fabrikanın da yatırım kararı alınmıştır.
Tüm bu yatırımların 2010 yılı sonuna kadar tamamlanması
öngörülmektedir.

Bu vizyon doğrultusunda, inşaat, otomotiv ve enerji sektörlerindeki
gelişmelere paralel olarak artan düzcam talebini karşılamak
üzere 2007 yılında kuruluşu yapılan Trakya Polatlı Cam Sanayii
A.Ş. tüzel kişiliğinde bir düzcam fabrikası daha (7. Float Hattı)
kurulmasına yönelik yatırım kararı alınmıştır.

Diğer yandan Rusya pazarına yönelik olarak Rusya-Krasnodar
bölgesinde bir düzcam fabrikası kurulması için çalışmalar
başlatılmıştır.

2008 yılı içinde, Orta-Doğu Avrupa ve Balkanlar’daki hızlı
gelişmeler doğrultusunda, Bulgaristan’da ki mevcut yatırımların
yanı sıra, ikinci Düzcam fabrikası ile beraber, Otomotiv Camları
fabrikası, Kaplamalı Camlar fabrikası ve Lamine Camlar

Otomotiv camlarına yönelik Bulgaristan’da iki aşamada
oluşturulacak otomotiv camı tesisi kurmak için çalışmalara
başlanmıştır. Böylelikle Türkiye ve Orta-Doğu Avrupa otomotiv
bölgelerine hizmet verecek, Trakya ve Bulgaristan Fabrikası
olarak iki odaklı bir “otomotiv camı üretim merkezi” oluşturulmuş
olunacaktır.

Üretim – Satış
2006 ve 2007 yılları ana ürün grupları itibariyle üretim ve satışlarımız aşağıda olup gerek üretim, gerekse satış
değerlerinde büyümeler sağlanmıştır.
2007
Miktar

Milyon YTL

Miktar

2006
Milyon YTL

a) Üretim
Temel Camlar

(000 ton)

1,145

938

İşlenmiş Camlar

(000 m²)

18,973

14,751

b) Satış
Yurtiçi

744

624

Yurtdışı

234

177

Toplam

978

801

82

82

896

719

İndirim-İskonto (-)
Net hasılat

Sermaye Yapısı
Gelişmeler

ve

Sermaye

Yapısındaki

Toplam 478.181.933 YTL olan sermayenin %66,4’üne Türkiye
Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., %0.06’sına ise yabancı ortağımız
IFC sahip bulunmaktadır. Kayıtlı sermaye tavanı 31.12.2007 tarihi
itibariyle 600 milyon YTL’dir. Camiş Lojistik’le birleşme sonucu
4.140.794 YTL ile artırılarak 293.226.184 YTL’den 297.366.933
YTL’ye çıkarılan sermaye 04 Ekim 2007 yılında tescil olunan
bedelsiz sermaye artışı sonucunda 180.815.000 YTL ile artırılarak
478.181.933 YTL olmuştur.

Son Üç Yılda Dağıtılan Temettü Oranları
2004 yılı için % 31, 2005 yılı için %28,5, 2006 yılında ise %23
oranında temettü dağıtılmıştır.

İdari Faaliyetler
Geçici ve sözleşmeli dahil, çalışanlarımızın toplam sayısı 2,961
kişidir. Şirketimizin 31.12.2007 tarihi itibariyle ve mevcut mevzuat
hükümlerine göre kıdem tazminatı yükümlülüğü 27.702.115
YTL.’dir.
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Personelimize ücretin dışında sağlanan hak ve menfaatler;
ikramiye, yakacak yardımı, yıllık izin ödeneği, bayram harçlığı,
çocuk zammı, eğitimi teşvik bursu, yemek, evlenme, doğum ve
ölüm yardımı, prim, gece zammı, vardiya zammı, kıdemi teşvik
primi ve toplu taşıma şeklindedir.

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar
Eğitim faaliyetleri ile çeşitli kamu yararına olan kuruluşlara
yaptığımız bağış tutarı 36.327 YTL’dir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Bu beyan, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi
ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer
alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde; şirket pay
ve menfaat sahipleri ile ilişkilerin düzenlenmesi, Yönetim Kurulu
ve ona bağlı olarak çalışan komite ve yöneticilerin görev, yetki
ve sorumluklarının belirlenmesi konularında, Trakya Cam Sanayii
Anonim Şirketinin (Trakya Cam) aşağıda belirtilen sorumluluklarını
ifade etmektedir.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

1978 yılında kurulan Trakya Cam Türkiye’nin tek düzcam
üreticisi, öncü otocam ve işlenmiş camlar üreticisi konumunda
olup günümüzde en son teknolojilerle üretim gerçekleştirmekte;
ihracatı, istihdamı, ayrıca inşaat, otomotiv, beyaz eşya, mobilya,
enerji ve tarım sektörlerine sağladığı girdilerle ülke ekonomisine
önemli katkılarda bulunmaktadır.
Dünyada sekizinci, Avrupa’da beşinci ve Türkiye’de lider konumda
olan Trakya Cam, hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarda rekabet
üstünlüğünü sürekli kılma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Enerji tasarrufu ve çevre korumaya hizmet eden yüksek
performanslı camların kullanımı ve yaygınlaştırılmasında önemli
faaliyetler sürdürülmektedir.
Trakya Cam, faaliyet gösterdiği sektördeki konumunun gereği
olarak, yönetim anlayışını eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve
sorumluluk ilkeleri üzerine kurmuştur.
Trakya Cam’ı bugünlere taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik
ilkeleri, yüksek kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge’ye
odaklılık gibi hususlar, daha güçlü bir Trakya Cam’ın temel
dayanaklarını oluşturmaktadır. Trakya Cam, faaliyet alanında
çevre ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyanın lider üreticisi
olma vizyonunu bu temeller üzerinde, kurumsal yönetim ilkelerini
benimseyerek daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Şirketimiz 31.12.2007 tarihinde sona eren faaliyet döneminde,
kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda, pay ve menfaat
sahipleri ile ilgili yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmiştir.
Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacına
yönelik olarak, şirketimiz www.trakyacam.com.tr adresinde Türkçe
ve İngilizce olarak “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır.
Risk yönetiminin gereklerini yerine getirmek amacıyla başlatılan
çalışmalarımız bu dönemde de sürdürülmüştür. Bu kapsamda
yapılan çalışmaların detayı raporumuzun ilgili bölümlerinde
sunulmuştur.

BÖLÜM I - Pay Sahipleri
2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Türk Ticaret mevzuatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz
Esas Sözleşmesi’nde yer alan hüküm ve düzenlemeler
çerçevesinde; pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmaya
yönelik tüm mükellefiyetlerimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri
öngörüsü doğrultusunda, şirketimiz bünyesindeki “Pay Sahipleri
İle İlişkiler Birimi”’ tarafından eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.
Dönem içinde bu kapsamda yürütülen başlıca faaliyetler;

Pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilileri
Mustafa Akif Sözen – Finansman Başkan Yardımcısı
212 350 35 45 asozen@sisecam.com
Müfit Özkara - Finansman Müdürü
212 350 50 16 mozkara@sisecam.com
Barış Bağran – Finansman Uzmanı
212 350 37 48 bbagran@sisecam.com

3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının
Kullanımı
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, pay sahiplerinin bilgi alma
haklarının genişletilmesi amacıyla her türlü bilgi, Türkiye çapında
yayın yapan gazetelerde yer alan ilanlar, özel durum açıklamaları,
şirketimiz İnternet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine ve
kullanımına sunulmaktadır. Ayrıca, iletişim bilgileri şirkette bulunan
pay sahiplerine mektup, telefon ve elektronik posta aracılığıyla
ulaştırılmaktadır.
Dönem içinde herhangi bir yazılı bilgi talebi olmamış, şifahi ve
telefon aracılığıyla ulaşan bilgi talepleri ise, sermaye artırımı, kar
dağıtımı ve yıl içerisinde ayrılan karşılıkların mali tablolara etkileri
konularında yoğunlaşmış ve bu talepler şirket yetkililerince mevcut
yasal düzenlemeler çerçevesinde anında cevaplandırılmıştır.
Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi
amacına yönelik olarak, şirketimizin www.trakyacam.com.tr
adresinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümü Türkçe ve İngilizce olarak yer
almaktadır. Azınlık pay sahiplerinin Genel Kuruldan özel denetçi
atanmasını talep etme hakları yasal mevzuat ile düzenlenmiştir.
Sermayenin en az onda birine sahip hissedarlar genel kuruldan
kanunda öngörülen halleri incelemek için özel denetçi atanmasını
isteyebilir.
Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin
bir düzenleme bulunmamakta olup, özel denetçi tayinine ilişkin
dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

4) Genel Kurul Bilgileri
Dönem içinde 29 Mart 2007 tarihinde 2006 yılı olağan genel
kurul toplantısı %72 nisapla toplanmıştır. Genel kurul toplantısına
menfaat sahipleri ile basın mensupları da katılmıştır.
Gene dönem içinde 2 Ağustos 2007 tarihinde Camiş Lojistik
Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.'ni devralmak üzere Olağanüstü Genel
Kurul Toplantısı yapılmıştır.
Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan ilan ve
duyurularda;

a. Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır
niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile
ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerinin karşılanması,
b. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye
ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,
c. Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği
dokümanların hazırlanması,
d. Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili
raporların pay sahiplerine yollanması,
e. Mevzuat ve şirket bilgilendirme politikası dahil, kamuyu
aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesi,
f. Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel
olarak tutulması.

- Genel Kurul gündemi, toplantı yeri, tarihi, saati, vekaleten oy
kullanma formu yer almış,
- Ayrıca, ilgili yıla ait bilanço, gelir tablosu ile bağımsız denetim
raporu özetinin genel kurul toplantısından en az 15 gün önce
şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacağı,
- Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerinin genel kurul
toplantısından en geç bir hafta evvel sahibi bulundukları hisse
senetlerini veya bunu ispat edecek vesikaları şirket merkezine
tevdi ile toplantı giriş kartı almaları, toplantıda kendilerini vekaleten
temsil ettirecek gerçek veya tüzel kişi ortakların vekaletnamelerini
SPK’nun Seri:IV, No:8 Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere
onaylatarak şirkete tevdi etmeleri gerektiği, belirtilmiştir.

Dönem içinde pay sahiplerimizce yapılan başvuruların tamamı
yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cevaplandırılmış olup, pay
sahipleri ile iletişim, yürürlükteki mevzuat, esas sözleşme ve diğer
şirket içi düzenlemelere uygun olarak, gazete ilanları, mektup,
telefon ve internet aracılığıyla sağlanmıştır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri soru sorma haklarını
kullanmış ve bu sorular Genel Kurul toplantısında şirket
yetkililerince cevaplandırılmıştır. Genel Kurul toplantısında pay
sahipleri tarafından herhangi bir önerge verilmemiştir. Bölünme,
önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli
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nitelikli kararların genel kurul tarafından alınması gerektiği tabidir.
Bununla birlikte bugüne kadar bu yönde bir ihtiyaç doğmaması
nedeniyle, esas sözleşmeye bu konularda hüküm konulmamıştır.
Genel Kurul toplantılarına katılımı artırmak amacıyla, genel kurul
duyuruları; genel kurul tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesin'de, Türkiye çapında yayın yapan iki
gazetede ve şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca,
genel kurul saatleri, trafik, ulaşım ve benzeri çevresel etkenler de
dikkate alınarak belirlenmekte ve genel kurulların trafiğin yoğun
olmadığı saatlerde yapılmasına özen gösterilmektedir.
Genel Kurullara ilişkin tutanaklar 2004 yılından itibaren şirketimizin
web sayfasında ortakların kullanımına sunulmaktadır.

5) Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirketimiz oy haklarında imtiyaz bulunmamakta, karşılıklı iştirak
içinde olan şirketler genel kurulda oy kullanmamaktadır.
Ana sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.
Pay Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat
kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan
üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler.
Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından
temsil edilmektedir. Tüzel kişi pay sahiplerinin birden fazla kişi
ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından
oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki
belgesinde gösterilmektedir. Azınlık payları yönetimde temsil
edilmemektedir. Uygulanması şirketimiz açısından ihtiyari olan
birikimli oy yöntemine esas sözleşmede yer verilmemiştir.

6) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketimiz ana sözleşmesinde dağıtılabilir kârdan Sermaye
Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü
dağıtılması esası benimsenmiştir.
Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kar
dağıtım teklifleri;
a) Pay Sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği
arasındaki hassas dengenin bozulmamasını,
b) Şirketimizin karlılık durumunu,
dikkate alan bir kar dağıtım politikası kapsamında hazırlanmaktadır.
Yönetim Kurulumuzca dağıtılabilir kârın en az Sermaye Piyasası
Kurulu’nca belirlenen asgari kar dağıtım oranında bedelsiz
hisse senedi şeklinde ve/veya nakden dağıtılmasının Genel
Kurulumuza teklif edilmesi esasına dayanan bir kâr dağıtım
politikası benimsenmiş bulunmaktadır.
Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
Ana sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu
Üyelerimize ve Çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması
bulunmamaktadır. Kar payı ödemelerimiz yasal süreler içerisinde
gerçekleştirilmektedir. Kar payı ödemelerinin en geç mevzuatta
öngörülen 5. ayın sonuna kadar olmak üzere en kısa sürede
yapılmasına özen gösterilmektedir.
Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir
düzenleme bulunmamaktadır.

7) Payların Devri
Şirketimiz esas sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan
hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
8) Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketimizin kamuya açıklanmış bir bilgilendirme politikası
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bulunmamakla birlikte; mevzuatla belirlenen hususlar dışında,
şirket faaliyetleri ile ilgili önemli değişiklikler ve gelişmeler ortaya
çıktığı anda basın duyurularıyla açıklamalar yapılmaktadır.
Ayrıca talep olması durumunda, yatırımcı ve analistlerin bu
kapsamdaki bilgi talepleri, bu hususta görevli şirket yetkililerince
karşılanmaktadır.
Borsa ile bilgi iletişimi ve koordinasyonu sağlamak üzere
Finansman Başkan Yardımcısı Mustafa Akif Sözen, Finansman
Müdürü Müfit Özkara ve Finansman Uzmanı Barış Bağran
yetkilendirilmiştir.

9) Özel Durum Açıklamaları
Dönem içinde, SPK’nun Seri:VIII, No:39 sayılı “Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” kapsamında 31
adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

10) Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin www.trakyacam.com.tr adresinde mevcut olan
internet sitesinde, aşağıda belirtilen içerikte “Yatırımcı İlişkileri”
bölümü Türkçe ve İngilizce olarak yer almakta olup, güncel olarak
pay ve menfaat sahiplerinin kullanımına açıktır.
Yıllık faaliyet raporları,
Ara dönem mali tablo ve bağımsız denetim raporları,
Ticaret sicil bilgileri,
Ortaklık yapıları bilgileri
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri,
Genel kurul toplantı gündemleri,
Genel kurul toplantı tutanakları,
Genel kurul katılanlar cetveli,
Vekaleten oy kullanma formu,
Esas sözleşmenin son hali.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

11) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin
Açıklanması
Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin
ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi
bulunmamaktadır.
Pay Sahipleri
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Diğer Şişe Cam Kuruluşları
International Finance Corporation (IFC)
Diğer
Toplam

12) İçeriden Öğrenebilecek
Kişilerin Duyurulması

Pay Oranı (%)
66,38
0,73
0,06
32,83
100,00

Durumda

Olan

Yasal bir gereklilik olmaması ve bugüne kadar bu konunun
kamuya açıklanmasını gerektirecek bir durumun oluşmaması
nedeniyle, içeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişiler
kamuya duyurulmamıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Şirketimizdeki
görevleri nedeniyle içeriden bilgi öğrenebilecek kişilerin isim ve
görevleri aşağıda belirtilmiştir.
Adı ve Soyadı
Ulukan İyigün
Çetin Aktürk
Müfit Özkara
Ceyda Erdem

Unvanı
Üretim ve Geliştirme Başkan Yardımcısı
Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı
Finansman Müdürü
Planlama Müdürü
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BÖLÜM III - Menfaat Sahipleri
13) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve
Yönetime Katılımı
Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde önemli olay ve gelişmeler basın,
medya, internet ve özel durum açıklamalarıyla menfaat sahiplerinin
bilgisine sunulmaktadır. Örneğin; toplu iş görüşmelerindeki önemli
gelişmeler şirket internet sitesinde yayınlanmakta ve ayrıca
elektronik posta yoluyla da çalışanlara iletilmektedir.

14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model
oluşturulmamıştır.

15) İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimiz insan kaynakları sistemleri kapsamında; işe alma,
çalışma şartları, derecelendirme sistemleri, ücret yönetimi, parasal
ve sosyal haklar, performans değerlendirme, kariyer yönetimi ve
hizmet akdinin sona erme usul ve esasları oluşturulmuştur. Şirket
çalışanları ile ilişkiler insan kaynakları birimince sorunsuz olarak
yerine getirilmektedir.
Şirket yöneticilerine
etmemiştir.

ayrımcılık

konusunda

şikayet

intikal

16) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında
Bilgiler
Trakya Cam, öncelikle “insan odaklılık” ve “güven kurumu” olma
niteliğindeki değişmez değerleri çerçevesinde ortakları, çalışanları,
müşterileri, tedarikçileri ve toplum için her zaman değer üreten,
değer ifade eden bir güven kurumu olmaya devam etmektedir. Bu
bağlamda, mal ve hizmet pazarlanmasında ve satışında müşteri
memnuniyetini sağlamaya yönelik olarak, müşterilerimizin ve
tüketicilerimizin talepleri duyarlılık ve sorumlulukla hareket edilerek
karşılanmaktadır. Ayrıca, müşteri ve tedarikçilerimizi ilgilendirilen
önemli olay ve gelişmeler ile yasal değişiklikler en seri iletişim
araçlarıyla müşteri ve tedarikçilerimizle paylaşılmaktadır.

17) Sosyal Sorumluluk
Trakya Cam, yasalara ve çevresel değerlere karşı sorumluluğunun
bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya
bırakmanın gereğine inanmaktadır. Stratejik yönetimin temel
unsurlarından biri olarak algıladığı bu yaklaşımı faaliyetlerinin
her aşamasında dikkate almaktadır. Amacımız; Şirketimizde
sürdürülen çevre koruma çalışmalarının, çevre yönetim sistemi
anlayışıyla yürütülmesi ve tüm çalışanların desteği alınarak
sürekli iyileşmenin sağlanmasıdır.

BÖLÜM IV -Yönetim Kurulu
18) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve
Bağımsız Üyeler
Yönetim kurulu, yürürlükteki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri
çerçevesinde aşağıda isimleri belirtilen üyelerden oluşmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin ikisi icrada görevli olup, kalan üyeler
icrada görevli olmayan kişilerden oluşmaktadır.
Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin isim ve görevleri;
Adı ve Soyadı
Gülsüm Azeri
Adil Yağcı
Selçuk Barhana
Özgün Çınar
Hasan Koçhan
Mustafa Akif Sözen
(*) Denetim komitesi üyesi

Görevi
Başkan
Başkan Vekili
(*) Üye
(*) Üye
Üye
Üye

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir görev
veya görevler almasının belirli kurallara bağlanmasını veya
sınırlandırılmasını gerektirecek bir durumun oluşmaması
nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka bir
görev veya görevler almaları belirli kurallara bağlanmamıştır.

19) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu üyeliğine prensip olarak; yüksek bilgi ve tecrübe
düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan
kişiler aday gösterilmekte, SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.
Bölümünün 3.1.2 maddesinde belirtilen suçlara teşebbüs ya da
iştirak suçlarından hüküm giymiş olanlar Yönetim Kuruluna aday
gösterilmemektedir. Yönetim Kurulu üyeliği adaylarında ayrıca,
mali tablo ve raporları okuma ve analiz edebilme, şirketimizin
gerek günlük, gerek uzun vadeli işlemlerinde ve tasarruflarında
tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiye sahip
olması ve Yönetim Kurulunun, ilgili bütçe yılı için öngörülen
toplantıların tamamına katılma olanağına ve kararlılığına sahip
olması gibi asgari nitelikler de aranmaktadır. Ancak, bunlara ilişkin
esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır.

20) Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik
Hedefleri
Şirketimizin vizyonu “faaliyet alanlarında çevre ülkeleri kapsayan
yaşamsal coğrafyamızda öncü üretici olma” olarak belirlenmiş
ve bu husus yıllık faaliyet raporlarımızda kamuya açıklanmıştır.
Şirket yöneticileri tarafından oluşturulan stratejik hedefler yönetim
kurulu tarafından onaylanmaktadır. Söz konusu stratejik hedefler
şirketimiz ve bağlı kuruluş yöneticilerinin katılımıyla her yıl yapılan
“stratejik plan” toplantılarında ileriye dönük beş yılı kapsayacak
şekilde oluşturulmakta ve uygulamaya konulmadan önce de
yönetim kurulunun onayına sunulmaktadır.
Yönetim kurulu, şirketin aylık faaliyetlerini (satış, üretim,
stok, çalışan sayısı ve kar-zarar vb. durumlarını) ve geçmiş
performansını gözden geçirmekte ve değerlendirmektedir.

21) Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketimiz ve bağlı kuruluşlarının faaliyetlerinin yasalara, esas
sözleşmelere ve şirket içi prosedürlere uygun yapılıp yapılmadığı,
şirketimiz bünyesinde bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı denetim
elamanlarınca periyodik olarak denetlenmekte ve olası aksaklık
ve eksiklikler raporlanmaktadır.
2004 yılının ikinci yarısından itibaren “risk yönetimi süreçlerinin”
oluşturulması
amacıyla başlatılan çalışmaların, şirketimiz
organizasyon yapısı ve sistemlerinin mükemmelleştirilmesi
yönünde başlatılan yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında
sonuçlandırılması beklenmektedir.

22) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki
ve Sorumlulukları
Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları
şirket ana sözleşmesinin8-14maddelerinde düzenlenmiştir.
Şirketin idaresi veya dışarıya karşı temsili, ortaklar genel kurulu
tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, ortaklar
arasından seçilecek ve en çok dokuz üyeden oluşacak Yönetim
Kuruluna aittir.
Yönetim Kurulu, her genel kurulu müteakip bir başkan ve bir
başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin
herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim
Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. T.T.K. 315. madde
hükmü mahfuzdur.
Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kuruluna Başkan Vekili
Başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kuruluna o toplantı
için kendi arasından seçeceği bir geçici Başkan Başkanlık eder.
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Yönetim Kurulunun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından
belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan
Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı
ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulu, şirket işi ve işlemleri lüzum
gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması
mecburidir.
Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden
bir veya birkaç murahhas azaya veya şirket genel müdür ve
müdürlerine bırakabileceği gibi üyelerinden bazılarının şirkette
görev yüklenmelerine de karar verebilir.

23) Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu toplantı gündemleri şirketimiz ihtiyaçları, ülkemiz
ve dünyada yaşanan gelişmeler dikkate alınarak belirlenmektedir.
Dönem içinde 31 adet Yönetim Kurulu Toplantısı yapılmıştır.
Toplantılara davet, en seri haberleşme vasıtası olan telefon
aracığıyla yapılmakta olup, toplantı gündem ve dokümanları
toplantı tarihinden en az bir hafta önce Yönetim Kurulu üyelerine
gönderilmekte ve toplantılara fiilen katılım sağlanmaktadır.
SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikte Yönetim
Kurulu başkanına bağlı bir sekreterya bulunmamaktadır. Ancak,
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 2.19. maddesinde
öngörülen iş ve işlemler, kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen
esaslara uygun olarak görevli şirketimiz personelleri tarafından
sorunsuz olarak yerine getirilmektedir.

24) Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Genel kurul kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret
Kanunu‘nun 334 ve 335 maddeleri uyarınca izin verilmiştir. Ancak,
bu kapsamda verilen izinler nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması
olmamıştır.

25) Etik Kurallar
Trakya Cam faaliyetlerini güçlü, çok yönlü, tam entegre, yüksek
kaliteli, güvenilir, modern, atılımcı özelliklere uygun olarak
sürdürmeyi benimsemiş ve bu sekiz özellik logoya da yansıtılmıştır.
Ayrıca, “İnsan Kaynakları Sistemleri Yönetmeliği”nde çalışanlara
yönelik kurallar belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.
Çalışanlara yönelik olarak belirlenen kuralları; şirket tarafından
çıkarılmış ve çıkarılacak bütün yönetmelik, prosedür, tamim ve
talimatlara uymak, çalışanları birbirleriyle ve üçüncü kişilerle olan
ilişkilerinde olduğu gibi, özel yaşantılarında da şirketin onuruna
yakışır bir biçimde davranmak, çalışanların Şirket faaliyet ve
gelişmeleri, şirket politikaları, yeni yatırımlar, yeni projeler ve
personel işlemleri ile ilgili olarak edindiği bilgileri, şirket müşterileri,
firmalar veya diğer özel veya tüzel kişilerle ilgili olarak görevi
gereği edindiği sırları saklamak, çalışanların ‘Tacir’, ‘Esnaf' ve
“Serbest Meslek Erbabı” sayılmalarını gerektiren faaliyetlerde
bulunmamak şeklinde özetlemek mümkündür.

26) Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin
Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim kurulunun görev sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine
getirmek amacıyla icrada görevi olmayan iki üyeden oluşan
‘Denetimden Sorumlu Komite’ kurulmuştur. Bu komitede SPK’nın
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde öngörülen nitelikte bağımsız üye
bulunmamaktadır. Komite en az üç ayda bir toplanmakta ve
şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerini genel kabul görmüş
standartlara göre denetlemektedir.
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27) Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve
ücretler ana sözleşmemizde belirtildiği üzere her yıl genel kurulca
saptanmaktadır.
Şirketimizin 29 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen 2006 Yılı Olağan
Genel Kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine ödenecek aylık
huzur hakları belirlenerek kamuya açıklanmıştır. Yönetim kurulu
üyelerine ve yöneticilere borç ve kredi verilmemekte, üçüncü bir
kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta
veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.

28) 2007 Yılı Karının Dağıtımı
Şirketimizin 2007 hesap dönemini 173.512.788 YTL net karla
kapatmıştır.
Yönetim Kurulumuz,
• Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No.25 sayılı tebliğinde
atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na
(UFRS) göre hazırlanan 2007 yılı konsolide bilançomuzda
yer alan 173.512.788 YTL tutarındaki 2007 yılı net konsolide
bilanço karımızın, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri
çerçevesinde ve ana sözleşmemizin 29.maddesine aşağıdaki
şekilde tefrik edilmesini,
• Ödenmiş sermayenin %12 ‘sine tekabül eden 57.381.832 YTL
tutarındaki brüt temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç
edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasını,
• Bedelsiz hisse dağıtım işlemlerinin 2008 Haziran ayı sonuna
kadar tamamlanmasını,
• Yukarıdaki kar dağıtım hususlarının 21 Nisan 2008 tarihinde
yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu’nun görüş ve onayına
sunulmasını kararlaştırmıştır.
Dönem Karı
Ödenecek Vergiler (-)
Net Dönem Karı
Toplam Temettü

213.707.906
40.195.118
173.512.788
57.381.832

(Bedelsiz hisse senedi olarak verilecektir)

Yasal Yedek
Olağanüstü Yedek

11.081.302
105.049.654

29) Sonuç
Trakya Cam, gelişen talebi zamanında karşılayacak şekilde farklı
lokasyonlarda, temel camlar, otomotiv camları, beyaz eşya ve
enerji camları alanında hızlı büyümeyi kendine hedef almış olup,
önümüzdeki dönemde düzcam kuruluşları arasında yerini daha
da pekiştirmiş olarak pay sahiplerine değer yaratmaya devam
edecektir.
Yukarıda özetle ifade ettiğimiz sonuçların alınmasında bize her
zaman ihtiyaç duyduğumuz güven ve destek ortamını sağlayan
siz, pay sahiplerimize, müşterilerimize, topluluk şirketlerimize ve
çalışanlarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Gülsüm AZERİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Akif SÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi
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Trakya Cam Sanayii A.Ş.
2007 Yılı Denetleme Kurulu Raporu

Trakya Cam Sanayii A.Ş. Genel Kurulu’na;
Ortaklığın
Ünvanı
Merkezi
Kayıtlı Sermayesi
Çıkarılmış Sermayesi
Faaliyet Konusu

:
:
:
:
:

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
İstanbul
600.000.000.- YTL.
478.181.933.- YTL.
Her kalınlıkta düzcam, otocamı, ayna, lamine, temperli ve kaplamalı cam
üretim ve satışı.

Denetçi veya Denetçilerin
adı ve görev süreleri ve
şirket ortağı veya personeli
olup olmadıkları

:

Kemal Akgün
29.03.2007 - 21.04.2008
Jülide Adile Bayram
29.03.2007 - 21.04.2008
Denetçiler şirket ortağı veya personeli değildir.

Katılınan Yönetim Kurulu
ve yapılan Denetleme Kurulu
toplantıları sayısı

:

31 kez Yönetim Kurulu toplantısına katılınmış, 7 kez de Denetim Kurulu
toplantısı yapılmıştır.

Ortaklık hesapları, defter ve
belgeleri üzerinde yapılan
incelemenin kapsamı, hangi
tarihlerde inceleme yapıldığı
ve varılan sonuçlar

:

Şirket defterlerinin yasalar ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine
uygun olarak tutulup tutulmadığı incelenmiş ve bilanço, kar/zarar
rakamlarının kayıtlara uygun olduğu ve şirket defterlerinin Kanun ve usullere
uygun olarak tutulduğu tespit edilmiştir. (05.01.2007 / 20.04.2007 /
11.05.2007 / 13.07.2007 / 12.10.2007 / 23.11.2007)

Türk Ticaret Kanunu’nun 353.
maddesinin 1. fıkrasının 3
numaralı bendi gereğince
ortaklık veznesinde yapılan
sayımların sayısı ve sonuçları

:

2007 yılı içerisinde 6 kez vezne sayımı yapılmış olup, kaydi ve fiili kasa
mevcudu eşit olarak tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 353.
maddesinin 1. fıkrasının 4
no’lu bendi gereğince yapılan
inceleme tarihleri ve sonuçları

:

Kurulumuz (05.01.2007/ 20.04.2007 / 11.05.2007 / 13.07.2007 / 12.10.2007 /
23.11.2007) tarihlerinde rehin teminat yahut şirket veznesinde saklanmak üzere
teslim olunan her türlü kıymetli evrakın mevcut olup olmadığını incelemiş ve
kayıtlara uygunluğunu tespit etmiştir.

İntikal eden şikayet, yolsuzluk
ve bunlar hakkında yapılan
işlemler

:

Denetçiliğini yaptığımız Trakya Cam Sanayii A.Ş. hakkında denetçilik
yaptığımız devrede hiçbir şikayet ve yolsuzluk tarafımıza intikal etmemiştir.

Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi’nin 1.1.2007 - 31.12.2007 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu,
ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş
bulunmaktayız.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2007 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki
mali durumunu; 1.1.2007 - 31.12.2007 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun
ve doğru olarak yansıtmaktadır.
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.

Denetçiler
Kemal Akgün

Jülide Adile Bayram
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TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİCİLERİ
MERSİN-TARSUS FABRİKASI

YÖNETİM VE SATIŞ MERKEZİ

Düzcam Grup Başkanı

Gülsüm AZERİ

Fabrika Müdürü

Ertan TANYELİ

Üretim ve Geliştirme Başkan Yardımcısı

Ulukan İYİGÜN

Üretim Müdürü

Habip YILDIRIM

Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı

Çetin AKTÜRK

Muhasebe ve İnsan Kaynakları Müdürü

Sedat DAĞ

Finansman Başkan Yardımcısı

Mustafa Akif SÖZEN

Teknik Müdür

Melih DÖNER

Geliştirme ve Mühendislik Hizmetleri Müdürü

Ahmet Metin OĞUZ

Finansman Müdürü

Müfit ÖZKARA

Planlama Müdürü

Ceyda ERDEM

Yurtiçi Satış Müdürü

Necati KARAMANOĞLU

Yurtdışı Satış Müdürü (I.Bölge)

Mehmet Halil ÇAĞLAR

Yurtdışı Satış Müdürü (V.Bölge)

Ayşe Selda TOKMAN

Yurtdışı Satış Müdürü (IV.Bölge)

Faruk ÖZTÜRK

Pazarlama Müdürü

Fabrika Müdürü

Reha AKÇAKAYA

Üretim Müdürü

Çağatay SUNER

Muhasebe Müdürü

Sinan PÜRÇEK

Pazarlama ve Satış Müdürü

Erdil TÜRKSOY

Esen BULCA

Mühendislik ve Ürün Geliştirme Müdürü

Gökçen TURAL

Pazarlama Müdürü (Yurtdışı)

Saliha Ebru ŞAPOĞLU

Üretim Planlama Müdürü

Ayinci Deniz KAYA

İşlenmiş Camlar Pazarlama ve Satış Müdürü

Nesrin DEMİRCİOĞLU

Lojistik Müdürü

Atilla YÜKSEL

Projeli Satışlar ve Teknik Hizmetler Müdürü

M. Haluk GÜREREN

Kalite Yönetimi ve Müşteri Destek

Üretim Planlama Müdürü

Hikmet M. ÇAMLIGÜNEY

Hizmetleri Müdürü

Özgür HOCAOĞLU

Ağır Ticari Araç Camları Müdürü

Sedat ÇAVUŞLAR

İnsan Kaynakları Müdürü

Talat HERAL

Yurtdışı Lojistik Hizmetler Müdürü - Uluslararası Selma ÖNER
Yurtiçi Lojistik Hizmetler Müdürü

Mehmet Vecdet SALGIN

Enformasyon Teknolojisi Müdürü

Kadriye AKAGÜL

Muhasebe Müdürü (Genel Muhasebe)

Mehmet Gürol SÖNMEZ

Muhasebe Müdürü (Satış ve Lojistik)

Yiğit TEZCAN

İnsan Kaynakları Grup Müdürü

Levent ŞİMŞEK

İnsan Kaynakları Müdürü - Merkez

Ceyhan EMİROĞLU

İnsan Kaynakları Müdürü - Operasyonlar

Kazım Selim ÖZKAN

Malzeme Yönetim Müdürü

Kemal BAYTIN

Proje Müdürü

Günay Nazan UĞURLU

Teknik Standartlar Müdürü

Orhan ÇORUMLUOĞLU

İletişim Müdürü

Demet BUDAK

Geliştirme Müdürü

Derya EREL

Nakliye Araçları İşletme Müdürü

Hasan Onat DEĞİRMENCİOĞLU

CAM İŞLEME VE KAPLAMALI CAMLAR FABRİKASI

TRAKYA FABRİKASI
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OTOCAM FABRİKASI

Fabrika Müdürü

Ali ŞEKERLİ

Üretim Müdürü

Harun Zafer SAĞLAM

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ A.Ş.
Fabrika Müdürü

Mehmet Ali TİRYAKİ

Üretim Müdürü

Haşim EKİCİ

Muhasebe ve İnsan Kaynakları Müdürü

Tahir ÖNGÖREN

Teknik Müdür

Bülent AK

Lojistik Müdürü

Selçuk YILDIRIM

Kaplamalı Camlar Üretim Müdürü

Mehmet Can AKYÜZ

TRAKYA GLASS BULGARIA EAD

Fabrika Müdürü

Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN

Üretim Müdürü

Gökhan ATİKKAN

Muhasebe Müdürü

Nurettin AKÇA

Teknik Müdür

Mehmet Emin KIZILKAYA

İşlenmiş Camlar Müdürü

Mehmet Sabri GÖRKEY

Lojistik Müdürü

Ramazan EROĞLU

İnsan Kaynakları Müdürü

Ekrem ŞENSOY

Fabrika Müdürü

Şevket ASİLKAZANCI

İşlenmiş Camlar Fabrika Müdürü

Melih ÇOBANLI

Muhasebe Müdürü

Hasan DERYA

Lojistik Müdürü

Ahmet Naim BERKKAN

Teknik Müdür

Serkan ŞAHİN

Satış Müdürü

Tuncay AYDIN

Lojistik Hizmetler Müdürü

Esat SERT

Proje Müdürü

Özgür PİŞİRİCİ

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
Ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2007 ve 2006 Tarihleri İtibariyle
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS)
Göre Hazırlanmış Konsolide Mali Tabloları
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Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Bağlı Ortakları
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 Tarihleri İtibariyle
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Bilançoları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

BİLANÇO
VARLIKLAR

Yeniden düzenlenmiş
Dipnot

Cari / Dönen Varlıklar
Hazır Değerler

4

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

439.980.188

413.477.991

84.456.213

126.578.159

Menkul Kıymetler (net)

5

-

-

Ticari Alacaklar (net)

7

168.947.032

114.408.581

Finansal Kiralama Alacakları (net)

8

-

-

İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)

9

31.291.316

47.448.375

Diğer Alacaklar (net)

10

24.425.225

12.347.435

Canlı Varlıklar (net)

11

-

-

Stoklar (net)

12

129.476.970

110.786.026

Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden
Alacaklar (net)

13

-

-

Ertelenen Vergi Varlıkları

14

-

-

Diğer Cari/Dönen Varlıklar

15

1.383.432

1.909.415

1.216.061.297

1.121.370.928

Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)

7

157.832

85.457

Finansal Kiralama Alacakları (net)

8

-

-

İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)

9

-

-

Diğer Alacaklar (net)

10

-

-

Finansal Varlıklar(net)

16

166.136.906

131.114.175

Pozitif/Negatif Şerefiye (net)

17

-

-

Yatırım Amaçlı Gayri Menkuller (net)

18

-

-

Maddi Duran Varlıklar (net)

19

1.026.117.794

969.186.221

Maddi Olmayan Duran Varlıklar (net)

20

1.618.444

1.717.768

Ertelenen Vergi Varlıkları

14

21.523.092

19.267.307

Diğer Cari Olmayan/Duran varlıklar

15

507.229

-

1.656.041.485

1.534.848.919

Varlıklar Toplamı

Mali Tablolar Şirket Yönetim Kurulu’nun 03 Nisan 2008 tarihli toplantısında onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına Yönetim
Kurulu Üyesi M. Akif Sözen ve Finansman Müdürü Müfit Özkara tarafından imzalanmıştır.
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Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Bağlı Ortakları
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 Tarihleri İtibariyle
Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Bilançoları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)
YÜKÜMLÜLÜKLER

Dipnot

31 Aralık 2007

Yeniden düzenlenmiş
31 Aralık 2006

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)

6

189.489.327
60.793.779

240.195.478
114.334.539

Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)

6

50.815.495

37.580.367

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar

8
10
7
9
21

40.383.045.
11.095.392
1.943.305

32.733.853
30.835.499
3.960.241

Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hak ediş Bedelleri (net)

13

-

-

Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)

23
14
15

9.416.685
15.041.626

7.732.612
13.018.367

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)

6
8
10
7
9
21
23
14
15

328.989.213
231.800.569
27.702.115
69.057.620
428.909

291.355.431
198.919.899
27.483.008
64.463.692
488.832

Ana Ortaklık Dışı Paylar

24

26.188.379

12.492.726

1.111.374.566

990.805.284

ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Finansal Varlıklar Defter Artış Fonu
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları

25
25
26

478.181.933
103.309.820
22.703
37.210.351
66.076.766

296.026.184
248.201.987
22.703
1.287.518
246.891.766

Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Olağanüstü Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış
Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Kar/Zararları
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler

27

131.713.934
57.935.557
73.778.377

89.668.874
47.065.417
42.603.457

-

-

(672.209)
173.512.788
225.328.300
1.656.041.485

8.397.666
146.078.662
202.431.911
1.534.848.919

28
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Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Bağlı Ortakları
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 Tarihlerinde Sona Eren
Yıllara Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Gelir Tabloları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

GELİR TABLOSU

Dipnot

Yeniden düzenlenmiş
1 Ocak –
31 Aralık 2006

1 Ocak –
31 Aralık 2007

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)

36

895.946.339

718.556.403

Satışların Maliyeti (-)

36

(568.015.311)

(457.790.913)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz + temettü + kira (net)

36

-

-

327.931.028

260.765.490

(145.780.992)

(116.037.725)

182.150.036

144.727.765

BRÜT ESAS FAALİYET KARI
Faaliyet Giderleri

37

NET ESAS FAALİYET KARI
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar

38

50.318.710

15.075.293

Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)

38

(9.510.750)

(27.522.236)

Finansman Giderleri (-)

39

(7.585.687)

(11.677.989)

215.372.309

120.602.833

FAALİYET KARI
Net Parasal Pozisyon Kar / Zararı

40

-

-

Ana ortaklık dışı kar / zarar

24

(1.664.403)

(401.467)

213.707.906

120.201.366

(40.195.118)

25.877.296

173.512.788

146.078.662

0,36

0,31

VERGİ ÖNCESİ KAR / ZARAR
Vergiler

41

NET DÖNEM KARI / ZARARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ

18

42

227.600.000

2.800.000

1 Ocak 2006 itibariyle bakiye

Ortak yönetim altındaki işletme
birleşmesinin etkisi (Not 32)

Satılmaya hazır finansal varlıkların
rayiç değerlerindeki değişim
Grubun yeniden yapılanma etkisi (Not 2.4)
İştirakler birleşme etkisi (Not 16)
Sermaye artırımı
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı
31 Aralık 2007 itibariyle bakiye

Yedeklere transferler
Ödenen temettü
22,703

180.815.000
478.181.933

-

-

-

-

22.703

296.026.184

1 Ocak 2007 itibariyle bakiye

1.340.749

22.703

296.026.184

31 Aralık 2006 itibariyle bakiye

Ortak yönetim altındaki işletme
birleşmesinin etkisi (Not 32)

-

65.626.184
-

Satılmaya hazır finansal varlık satışı
Sermaye artırımı
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı

-

-

-

-

22.703

230.400.000

Finansal varlık satışı öncesi dönem
içinde oluşan değer artışı

1 Ocak 2006 itibariyle bakiye
(Yeniden düzenlenmiş)
Yedeklere transferler
Ödenen temettü

-

Sermaye

22.703

Hisse
Senetleri
İhraç
Primleri

43.631.036
37.210.351

(7.708.203)

-

-

1.287.518

1.287.518

(65.626.184)
-

25.454.532

-

41.459.170

-

41.459.170

Finansal
Varlıklar
Değer Artış
Fonu

(180.815.000)
66.076.766

-

-

-

246.891.766

246.891.766

-

-

-

246.891.766

5.596.102

241.295.664

Özsermaye
Enflasyon
Düzeltme
Farkları

57.935.557

-

10.870.140
-

-

47.065.417

47.065.417

-

-

9.920.004
-

37.145.413

52.307

37.093.106

Yasal
Yedekler

73.778.377

-

31.174.920
-

-

42.603.457

42.603.457

-

-

14.634.538
-

27.968.919

-

27.968.919

Olağanüstü
Yedekler

-

-

-

-

-

-

65.626.184
(65.626.184)
-

-

-

-

-

Sermayeye
Eklenecek
İştirak
Hisseleri ve
Gayrimenkul
Satış
Kazançları
-

(9.069.875)
(672.209)

-

-

-

8.397.666

8.397.666

8.083.099
-

-

-

314.567

-

314.567

Yabancı
Para
Çevrim
Farkları

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)

(11.794.442)
225.328.300

-

36.031.580
-

(1.340.749)

202.431.911

202.431.911

-

-

(5.907.286)
-

208.339.197

473.332

207.865.865

Geçmiş
Yıllar Karları

Yıllara Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Özsermaye Değişim Tabloları

31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 Tarihlerinde Sona Eren

Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Bağlı Ortakları

173.512.788
173.512.788

-

(78.076.640)
(68.002.022)

-

146.078.662

146.078.662

146.078.662

-

(18.647.256)
(65.426.000)

84.073.256

1.148.329

Net Dönem
Karı
82. 924.927

(11.794.442)
43.631.036
(9.069.875)
173.512.788
1.111.374.566

(7.708.203)

(68.002.022)

-

990.805.284

990.805.284

8.083.099
146.078.662

25.454.532

(65.426.000)

876.614.991

10.092.773

866.522.218

Toplam

TrakyaCam
CamSanayii
Sanayii
A.Ş.
Trakya
A.Ş.
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Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Bağlı Ortakları
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 Tarihlerinde Sona Eren
Yıllara Ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Nakit Akım Tabloları
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir.)
1 Ocak31 Aralık
2007

Yeniden düzenlenmiş
1 Ocak31 Aralık
2006

173.512.788
90.559.448
-

146.078.662
70.100.440
6.916.937

Özsermaye yöntemi ile muhasebeleştirilen iştiraklerden
kaynaklanan zararlar (gelirler)

(8.707.511)

8.172.851

İştirak değer düşüklüğü karşılık iptal gelirleri
Mali duran varlıklar üzerindeki değer düşüklüğü gideri
Sabit kıymet satış karları / (zararları)
Faiz tahakkukları ve kur farkları (net)
Kıdem tazminatı karşılığı
Şüpheli alacaklar karşılığı
Ayrılan diğer karşılıklardaki değişim
Ana ortaklık dışı paylar
Faiz giderleri
Vergi tahakkuku

(719.084)
(65.479)
(9.000.000)
3.372.551
63.993
1.728.022
1.664.403
31.805.410
40.195.117

2.661.371
694,969
(8.299.948)
4.589.540
147.742
23.644
401.467
61.103.035
(25.877.296)

324.409.658

266.713.414

16.157.059
(18.690.944)
(54.602.444)
(11.551.807)
(19.740.107)
7.649.192
(2.016.936)
295.238
(82.500.749)
(31.301.473)
(37.395.358)
(3.153.444)
170.058.634

34.022.160
(27.518.490)
(31.544.574)
(9.790.645)
(23.358.709)
12.759.154
3.422.098
4.969.346
(37.039.660)
(58.281.296)
(29.371.293)
(3.980.042)
138.041.123

8.496.063
(98.872)
(177.572.308)
(193.997)
13.445.747
7.778.048
(639.527)
(148.784.846)

8.299.948
20.441.200
(257.453.343)
(614.766)
7.899.020
227.526
(943.954)
(222.144.369)

194.782.645
(202.207.607)
(68.002.022)
12.031.250
(63.395.734)
(42.121.946)
126.578.159
84.456.213

290.715.650
(153.468.346)
(65.426.000)
65.626.184
9.022.500
146.469.988
62.366.742
64.211.417
126.578.159

Not
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Dönem karı
Amortisman ve itfa payları
Maddi varlıklar üzerindeki değer düşüklüğü

19
19

23
7

İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akımı
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
İlişkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Ticari alacaklar
Diğer cari / dönen varlıklar
İlişkili taraflara borçlar
Ticari borçlar
Alınan avanslar
Diğer yükümlülükler
Faaliyetlerde kullanılan nakit
Ödenen faizler
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatları
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan faizler
Mali duran varlıklardaki değişim
Maddi varlık alımları
Maddi olmayan varlık alımları
Maddi varlık satışlarından elde edilen nakit
Yabancı ülkelerdeki faaliyetlerden çevrim farkı değişimi
Diğer yatırım faaliyetlerinde gerçekleşen değişim
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler
Kredilerin geri ödemesi
Ödenen temettüler
Sermaye artışı
Ana ortaklık dışı paylardaki değişim (net)
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen net nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış / (azalış)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLER
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1. GRUBUN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Trakya Cam Sanayii Grubu (“Grup”), ana şirket olan Trakya Cam Sanayii A.Ş. (“Şirket”) ve 2 bağlı ortaklık, 2 iştirak ve 3 müşterek
yönetime tabi ortaklıktan oluşmaktadır.
Trakya Cam Sanayi A.Ş. 17 Ocak 1978 tarihinde kurulmuş olup, 1981 yılında üretime başlamıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin kontrolü
altında bulunan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (“Şişecam Holding”). Topluluğuna bağlı bir kuruluş olup, düzcam, buzlucam,
ayna, lamine cam, otocam, temperli, kaplamalı camlar ve cam ev eşyası üretimi ve satışıyla iştigal etmektedir. Şirket’in Kırklareli
(Lüleburgaz), Kocaeli (Çayırova), Mersin (Tarsus), Bulgaristan (Targovishte) ve Bursa (Yenişehir)’de üretim tesisleri bulunmakta
olup, İş Kuleleri Kule 3, 4.Levent/İstanbul merkez adresinde faaliyet göstermektedir.

Konsolidasyona dahil edilen şirketler:
Konsolide mali tablolar açısından konsolidasyona dahil edilen şirketlerin faaliyet konuları, faaliyet grupları ve Grup’un sermayeleri
içindeki doğrudan ve dolaylı iştirak payları aşağıda verilmiştir:

Bağlı Ortaklık:
Şirket Unvanı
Trakya Yenişehir Cam San.A.Ş.
Trakya Polatlı Cam San.A.Ş.

Şirket Unvanı

Faaliyet konusu
Düzcam ve kaplamalı cam
üretimi ve satışı

Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye

Düzcam üretimi ve satışı

Türkiye

31 Aralık 2007
Efektif
Doğrudan
sahiplik oranı
sahiplik oranı
%
%

31 Aralık 2006
Doğrudan
Efektif
sahiplik oranı
sahiplik oranı
%
%

Trakya Yenişehir Cam San.A.Ş.

85

85

85

85

Trakya Polatlı Cam San.A.Ş.

85

85

-

-

Müşterek yönetime tabi işletmeler:
Şirket Unvanı

Faaliyet konusu

Kayıtlı olduğu ülke

Trakya Cam Investment BV

Finansman ve yatırım

Hollanda

Trakya Glass Bulgaria EAD

Düzcam, işlenmiş camlar ve cam ev eşyası
üretim ve satışı

Bulgaristan

Trakya Glass Logistics EAD

Lojistik

Bulgaristan

Şirket Unvanı

31 Aralık 2007
Doğrudan
Efektif
sahiplik oranı
sahiplik oranı
%
%

31 Aralık 2006
Doğrudan
Efektif
sahiplik oranı
sahiplik oranı
%
%

Trakya Cam Investment BV

70

70

70

70

Trakya Glass Bulgaria EAD

-

70

-

70

Trakya Glass Logistics EAD

-

70

-

70

İştirakler:
Şirket Unvanı
Çayırova Cam San. A.Ş.

Faaliyet konusu
Ticari faaliyet (*)

Kayıtlı olduğu ülke
Türkiye

Camiş Elektrik A.Ş.

Elektrik üretimi ve satışı

Türkiye

Şirket Unvanı

31 Aralık 2007
Doğrudan
Efektif
sahiplik oranı
sahiplik oranı
%
%

31 Aralık 2006
Doğrudan
Efektif
sahiplik oranı
sahiplik oranı
%
%

Çayırova Cam San. A.Ş.

28

28

28

28

Camiş Elektrik A.Ş.

34

34

34

40

(*) Çayırova Cam San. A.Ş. sahip olduğu depo ve tesisleri grup şirketlerine kiraya vermek suretiyle gelir elde
etmektedir.
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Şirket’in ortaklık yapısı:
Şirket’in çıkarılmış nominal sermayesi 478.181.933 YTL’ dir. Şirketin hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’nda (İMKB) işlem görmektedir. Sermayenin bilinen hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2007
Ortaklar

31 Aralık 2006

Pay Oranı

Pay Tutarı

Pay Oranı

Pay Tutarı

%

YTL

%

YTL

T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

66,38

317.405.298

59,98

177.556.505

Halka açık

32,83

156.962.433

31,31

92.685.798

Şişecam grubu şirketleri

0,73

3.503.444

8,65

25.606.265

IFC

0,06

310.758

0,06

177.616

100,00

478.181.933

100,00

296.026.184

Toplam

Kategorileri itibariyle cari dönem içerisinde çalışan personel sayısı:

Aylık ücretli personel

31 Aralık
2007
872

31 Aralık
2006
845

Saat ücretli personel

2.022

1.924

Toplam

2.894

2.769

2. KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1 Uygulanan muhasebe standartları
Şirket ve Türkiye’de kayıtlı bağlı ortaklıkları yasal defterlerini ve mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadırlar. Yabancı ülkelerde kurulmuş olan bağlı ortaklıkların defterleri ise
kayıtlı bulundukları ülkenin yasal mevzuatına uygun olarak hazırlanmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”inde
(“Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ”) kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayınlamıştır. 23 Aralık 2004 tarihinde yayımlanan “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” (“Seri: XI, No: 27 sayılı Tebliğ”) ile Seri:
XI, No: 25 sayılı Tebliğ’e eklenen Ek Madde 1’de mali tablo ve rapor ile dipnot formatları dahil Kurul’ca yayımlanan muhasebe
standartları açıklamaları saklı olmak üzere, işletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarını (“UFRS”) uygulamaları,
Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ’de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde olduğu açıklanmış
ve böylece, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“IASB”) ve Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi
(“IASC”) tarafından çıkarılmış olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK muhasebe standartlarına uyulmuş sayılacağı
belirtilmiştir.
Buna istinaden Grup, mali tablolarını SPK’nın izin verdiği yukarıda bahse konu edilen alternatif uygulama çerçevesinde hazırlamayı
ve kamuya açıklamayı benimsemiştir. Mali tablo ve dipnot formatları ise SPK’nın 20 Aralık 2004 tarihli duyurusu ile uygulanması
zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

2.2 Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe Standartları’na
(UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren IASB tarafından
yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS 29”) uygulanmamıştır.
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan dolar kuru 1 ABD Doları = 1,1647 YTL, 1
Euro = 1,7102 YTL’dir (31 Aralık 2006 tarihi itibariyle 1 ABD Doları = 1,4056 YTL, 1 Euro = 1,8515 YTL’dir).

2.3 Konsolidasyon Esasları
Konsolide mali tablolar Not 1’de açıklanan bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi işletmeler ve iştiraklerin finansal tablolarını
kapsamaktadır.
Grup’un doğrudan veya dolaylı olarak %50’sinden fazlasına iştirak ettiği veya oy hakkına sahip olması nedeniyle işlemleri üzerinde
kontrol yetkisine sahip olduğu bağlı ortaklıklar tam olarak konsolide edilmektedir. Grup ve konsolide edilen bağlı ortaklıkları
arasında gerçekleşen önemli işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında yok edilir. %100’üne sahip olunmayan konsolide bağlı
ortaklıkların, özkaynakları ve net kar / zararındaki üçüncü şahıslara ait paylar konsolide mali tablolarda ana ortaklık dışı pay olarak
gösterilmektedir.
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Müşterek yönetime tabi işletmeler, Grup’un konsolide mali tablolarında oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak gösterilmektedir.
Oransal konsolidasyon yöntemine göre muhasebeleştirilen müşterek yönetime tabi işletmede müşterek kontrolün sona erdiği
tarihten itibaren bu yöntemlerin uygulanmasına son verilir. Oransal konsolidasyon yöntemi esas itibariyle tam konsolidasyon
yöntemi kapsamında yapılan işlemlerle aynıdır. Ancak, müşterek yönetim konsolidasyonu ile ilgili işlemlere başlanmadan önce,
ilgili müşterek yönetime tabi iştiraklere ait bilanço ve gelir tablosuna ait büyüklükler Grup’un doğrudan ve / veya bağlı ortaklıkları
vasıtasıyla sahip olduğu müşterek yönetime tabi işletmedeki pay kadar dikkate alınarak, Grup mali tablolarındaki benzer kalemlerle
birlikte toplanır. Bu işlemler sonucunda oluşturulan konsolide mali tablolarda ana ortaklık dışı özsermaye ve ana ortaklık dışı kar /
zarar tutarları bulunmaz. Müşterek yönetime tabi işletme ile Grup arasındaki işlemlerin mali tablolara alınmasında işlemin özü esas
alınır. Bu çerçevede, müşterek yönetime tabi iştiraklere satılan veya devredilen ve söz konusu işletmede cari olmayan bir varlıkla
ilgili karın, sadece diğer müteşebbislere isabet eden kısmı dikkate alınır.
Grup’un finansal ve operasyonel politikalarına önemli ölçüde etki edebildiği tüzel kişilikler, iştirak olarak adlandırılır ve özkaynak
yöntemine göre muhasebeleştirilirler. Özkaynak yönteminde iştirak net varlık tutarıyla konsolide bilançoda gösterilir ve faaliyeti
sonucunda ortaya çıkan Grup payı konsolide gelir tablosuna dahil edilir. İştiraklerin net aktif değerindeki düşüşün geçici olmaması
durumunda iştirak değeri, konsolide mali tablolarda azaltılmış değeriyle gösterilir.
UMS 21 “Döviz Kurlarındaki Değişikliklerin Etkileri”’ne göre konsolidasyonda Grup’un yabancı ülkelerdeki iştiraklerinin aktif ve
pasifleri bilanço günündeki parite ile Yeni Türk Lirası’na çevrilir. Gelir ve gider kalemleri ise dönemde gerçekleşen ortalama kur ile
Yeni Türk Lirası’na çevrilir. Kapanış ve ortalama kur kullanımı sonucu ortaya çıkan kur farkları özsermaye içerisinde yabancı para
çevrim farkları hesabında takip edilmektedir. Oluşan çevrim farkları faaliyetin sona erdiği döneme gelir ya da gider yazılır.
Bir şirketin Grup tarafından satın alımı gerçekleştiğinde ilgili bağlı ortaklığın aktif ve pasifleri, alım günü itibariyle gerçeğe uygun
değerleriyle ölçülür. Azınlıkların payı, aktif ve pasiflerin gerçeğe yakın değerlerinin azınlık payı oranında hesaplanmasıyla elde edilir.
Dönem içinde alınan veya satılan iştiraklerin, alımın gerçekleştiği tarihten başlayan veya satışın gerçekleştiği tarihe kadar olan
faaliyet sonuçları konsolide gelir tablosuna dahil edilir.
Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların mali tablolarını diğer Grup içi şirketlerinin uyguladığı muhasebe prensiplerine uygun
hale getirebilmek için düzeltmeler yapılır.

2.4 Grup’un yeniden yapılanması
Şirket’in iştiraki Çayırova Cam Sanayii A.Ş. (“Çayırova Cam”) ve satılmaya hazır finansal varlıklarından Camiş Madencilik A.Ş.
(“Camiş Madencilik”) ile Cam Pazarlama A.Ş. arasında yapılan bölünme sözleşmesine istinaden Mart 2007 tarihinde Çayırova
Cam ve Camiş Madencilik sermaye azaltımına gitmiştir. Çayırova Cam 67.296.000 YTL olan sermayesini %86, Camiş Madencilik
33.115.487 YTL olan sermayesini %39 azaltmıştır. Bu azaltım sonucunda Çayırova Cam ve Camiş Madencilik hissedarları her 1 birim
nominal hisseye karşılık 0,429 birim Cam Pazarlama A.Ş. hissesi almıştır. Bu işlem sonucunda Grup’un mali tablolarında oluşan
11.794.442 YTL tutarındaki aktif-pasif farkı, işlemin grubun yeniden yapılanması çerçevesinde ana ortağın kararıyla grup şirketleri
arasındaki işlemler nedeniyle oluşması sebebiyle özkaynaklar altında birikmiş kar/zararlar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.

2.5 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tabloların düzeltilmesi
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide mali tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı
olarak hazırlanmaktadır.
31 Aralık 2006 tarihinde sona eren döneme ilişkin hazırlanan konsolide mali tablolar ve ilgili açıklayıcı dipnotlar, 31 Aralık 2007
tarihinde sona eren dönem konsolide mali tablolarının hazırlanması sırasında uygulanan Dipnot 3 ’de belirtilen muhasebe politikası
ve 2007 yılında gerçekleşen Trakya Cam Sanayii A.Ş. ve Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. iktisabına ilişkin Dipnot 32’de
detaylı açıklanan işletme birleşmesi gereğince karşılaştırılabilirlik prensibi çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.

2.6 Netleştirme/Mahsup
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olduğu takdirde ve net olarak ödenmesi ve/veya tahsili
düşünüldüğünde veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine getirilmesi aynı zamanda gerçekleştirilecek olduğunda bilançoda
net değerleri ile gösterilirler.

2.7 Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Grup cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’nın Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları
Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren geçerli olan yeni ve revize edilmiş standartlar ve
yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır.
Söz konusu yeni ve revize standartlar ile yorumların uygulanması Grup’un muhasebe politikalarını, aşağıdaki konularda etkilemiştir:
• UFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar”
• UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu”
UFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar”
Bu standart mali tablo kullanıcılarına Grup’un finansal araçlarının önemini ve bahse konu finansal araçlardan kaynaklanan risklerin
niteliğini ve kapsamını değerlendirmelerine imkan veren açıklamaların yapılmasını gerektirir. Yeni açıklamalar mali tablolara dahil
edilmiştir. Standardın finansal sonuçlar üzerinde bir etkisi bulunmamakla birlikte, gerektiğinde geçmiş döneme ait karşılaştırmalı
bilgiler revize edilmiştir.
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UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu”
Bu değişiklik, Grup’un mali tablo kullanıcılarına Grup sermayesinin yönetiminde Grup’un hedeflediği amaçları ile kullandığı politika ve
uygulamaları hakkında değerlendirme yapmalarına imkan veren yeni açıklamalar sunmasını gerektirir.
2007 tarihinde yürürlüğe giren ancak Grup’un operasyonları ile ilgili olmadığından uygulanmayan standartlar, değişiklikler ve
yorumlar
Aşağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 1 Ocak 2007 tarihinde veya söz konusu tarihten
sonra başlayan mali dönemler için zorunlu olduğu halde Grup’un faaliyetleri ile ilgili değildir:
• UFRS 4, “Sigorta Sözleşmeleri”,
• UFRYK 7, “UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı Çerçevesinde Düzeltme
Yaklaşımının Uygulanması”,
• UFRYK 8, “UFRS 2 Standardının Kapsamı”,
• UFRYK 9, “Saklı Türevlerin Yeniden Değerlendirilmesi”,
• UFRYK 10, “Ara Dönem Finansal Raporlama ve Değer Düşüklüğü”.
Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar
Aşağıdaki Standartlar ve Yorumlar bu mali tabloların onaylanma tarihinde yayınlanmış ancak yürürlüğe girmemiştir:
UFRYK 11, “UFRS 2 – Grup ve İşletmenin Geri Satın Alınan
Kendi Hisselerine İlişkin İşlemler”

1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri”

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UFRYK 12, “Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları”

1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UFRYK 13, “Müşteri Bağlılık Programları”

1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UFRYK 14, “UMS 19- Tanımlanmış Fayda Varlığı Üzerindeki
Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan
Karşılıklı Etkileşimleri”

1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödemeler” Hakediş Koşulları ve İptallerine İlişkin Değişiklik.

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri”
UMS 27, “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” UMS 28,
“İştiraklerdeki Yatırımlar”
UMS 31 “İş Ortaklıklarındaki Paylar” Satın Alma Yönteminin
Uygulanması Hakkında Kapsamlı Değişiklik

1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu”
UMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” Geri Satın Alma Opsiyonlu
Finansal Araçlar ve Nakde Çevrilmelerinde Doğacak Yükümlülüklerin Açıklanması Hakkında Değişiklik

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

UMS 1, “Mali Tabloların Sunumu”

1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.

Grup yöneticileri, yukarıdaki Standart ve Yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup’un mali tabloları üzerinde önemli bir
etki yaratmayacağını düşünmektedir.

3. UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI
Ekteki konsolide mali tabloların hazırlanmasında kullanılan değerleme ilkeleri ve önemli muhasebe politikaları aşağıdaki gibidir:

3.1 Hasılat
Gelirler, alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür ve tahmini müşteri iadeleri, iskontolar ve benzer diğer
karşılıklar kadar indirilir.
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Malların satışı
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir:
(a) Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
(b) Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir
kontrolünün olmaması,
(c) Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,
(d) İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve
(e) İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.

Hizmet Sunumu
Hizmet sunum sözleşmesinden elde edilen gelir, sözleşmenin tamamlanma aşamasına göre muhasebeleştirilir.

Temettü ve faiz geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz
konusu varlığın net defter değerine getiren efektif faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.

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

3.2 Stoklar
Stoklar ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin (piyasa değerinden satış giderlerinin
düşülmesi yoluyla hesaplanan değer) düşük olanı ile değerlenmektedir. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme
maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir.

3.3 Maddi varlıklar
1 Ocak 2005 tarihinden önce satın alınan maddi varlıklar 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyona göre düzeltilmiş maliyet
değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılmıştır. İzleyen dönemlerden itibaren alınan kalemler
ise satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları düşülerek yansıtılmıştır. Kiralama veya idari
amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden
varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi
önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Grup’un ilgili muhasebe politikası uyarınca
aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında
amortismana tabi tutulurlar.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman
yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan
değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile sahip olunan maddi
varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur. Maddi varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi varlığın hizmetten alınması
sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil
edilir.

3.4 Maddi olmayan varlıklar
Satın alınan maddi olmayan varlıklar
Satın alınan maddi olmayan varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki
tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen
faydalı ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve
tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler
üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (3-10 yıl) itfaya tabi tutulur.

3.5 Varlıklarda değer düşüklüğü
Şerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü testi uygulanır. İtfaya tabi
olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer
düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir.
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Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük
olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır
(nakit üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer
düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.

3.6 Borçlanma maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı
veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar
varlığın maliyetine dahil edilmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile finansal yatırımlarda
değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.

3.7 Finansal araçlar
Finansal varlık ve borçlar, Grup’un bu finansal araçlara hukuki olarak taraf olması durumunda Grup’un bilançosunda yer alır.

Finansal varlıklar
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan finansal
varlıklar haricinde kayıtlara gerçeğe uygun piyasa değerinden alım işlemiyle doğrudan ilişkili harcamalar düşüldükten sonra alınır.
Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı
olan ticari işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”,
“satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlıkların niteliğine ve amacına
bağlı olarak yapılır ve ilk muhasebeleştirme sırasında belirlenir.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Grup’un finansal varlığı elde etmesinin başlıca amacının yakın bir tarihte varlığı elden çıkarma olması, finansal varlığın Grup’un
hep birlikte yönettiği ve kısa vadede oluşan karların hemen realize edildiği tanımlanmış bir finansal araç portföyünün bir parçasını
oluşturması ve finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmeyen tüm türev ürünlerinde söz konusu finansal varlıklar
gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya
zarara yansıtılan finansal varlıkların, gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmesi sonucu oluşan kazanç ya da kayıp, kar/zararda
muhasebeleştirilir. Kar / zarar içinde muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal varlıktan elde edilen faiz ve/
veya temettü tutarını da kapsar.

Etkin faiz yöntemi
Finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz
oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte tahsil
edilecek tahmini nakdi, tam olarak ilgili finansal varlığın net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Vadesine kadar elde tutulacak ve satılmaya hazır borçlanma araçları ve kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar ile
ilgili gelirler etkin faiz yöntemine göre hesaplanmaktadır.

Vadesine kadar elde tutulan yatırımlar
Grup’un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli bono ve
tahviller, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine
göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak
suretiyle hesaplanır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım amaçlı finansal
varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde
ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen
ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kar veya
zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir.
Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden
çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir.
Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan ve gelir tablosunda
muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak
sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının
muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü
zararı gelir tablosunda iptal edilebilir.
Yabancı para cinsinden olan satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri, ilgili yabancı para cinsinden rayiç değerinin
raporlama tarihinde geçerli olan çevrim kuru kullanarak raporlanan para cinsine çevrilmesiyle bulunur. Varlığın, çevrim kurundan
kaynaklanan gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler kar/zarar içinde, diğer değişiklikler ise özkaynak altında muhasebeleştirilir.
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Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır. Ticari
alacaklar, kredi alacakları ve diğer alacaklar, ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedirler. İlk kayıt
tarihinden sonraki raporlama dönemlerinde, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden gösterilmişlerdir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlıklar, her bilanço tarihinde bir finansal
varlık veya finansal varlık grubunun değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin göstergelerin bulunup, bulunmadığına dair değerlendirmeye
tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden daha fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu
olayın ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki tahmini nakit akımları üzerindeki
olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda
değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal
varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer
düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür.
Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda bu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler, kar
veya zarar içinde muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa, ve azalış değer düşüklüğü zararının
muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliniyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü
zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü
hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kar / zararda iptal
edilir.
Değer düşüklüğü sonrası satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelen artış, doğrudan
özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az
olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli
yatırımlardır. Bu varlıkların defter değeri gerçeğe uygun değerlerine yakındır.
Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özsermaye araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere ve finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa
dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil
eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan
muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler ya gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler olarak ya da diğer finansal
yükümlülükler olarak sınıflandırılır.

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama
döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, kar/zararda
muhasebeleştirilir. Kar/zarar içinde muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz
tutarını da kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, banka borçları dahil olmak üzere, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun
değerleriyle muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi
kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme
dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir
zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine
indirgeyen orandır.

3.8 İşletme birleşmeleri ve şerefiye
Bağlı ortaklıkların alımı, satın alım yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmesinin maliyeti, birleşme tarihinde verilen
varlıkların, oluşan veya üstlenilen yükümlülüklerin ve bağlı ortaklığın kontrolünü elde etmek için çıkarılan özkaynak araçlarının
gerçeğe uygun değerlerinin ve işletme birleşmesine doğrudan atfedilebilen diğer maliyetlerin toplamı olarak hesaplanır. UFRS 5
“Satılmak Üzere Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”’e göre satılmak üzere elde tutulan ve gerçeğe uygun değerden
satış masraflarının düşülmesiyle bulunan değer ile kayda alınan duran varlıklar (veya satılacak gruplar) hariç olmak üzere alınan
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işletmenin UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”ine göre kayda alınma şartlarını karşılayan belirlenebilen varlıkları, yükümlülükleri ve şarta
bağlı yükümlülükleri gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınır.
Satın alım sırasında oluşan şerefiye, satın alımın maliyetinin, satın alınan işletmenin tanımlanabilen varlıkları, yükümlülükleri ve şarta
bağlı yükümlülüklerindeki Grup’un payını aşan kısmı olarak belirlenir ve ilk olarak maliyet değeri üzerinden kayıtlara alınır. Yeniden
gözden geçirildikten sonra Grup’un satın alınan işletmeye ilişkin tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı yükümlülüklerindeki
payının, satın alım maliyetini aşması halinde aşan kısım derhal gelir olarak kaydedilir.
Ortak kontrol altında gerçekleşen işletme birleşmelerinin muhasebeleştirilmesinde ise işletme birleşmesine konu olan varlık ve
yükümlülükler kayıtlı değerleri ile konsolide mali tablolara alınır. Gelir tabloları ise işletme birleşmesinin gerçekleştiği mali yılın
başlangıcından itibaren konsolide edilir. Önceki dönem mali tabloları da karşılaştırılabilirlik amacıyla aynı şekilde yeniden düzenlenir.
Bu işlemler sonucunda herhangi bir şerefiye veya negatif şerefiye hesaplanmaz. İştirak tutarı ile satın alınan şirket’in sermayesindeki
payı nispetindeki tutarın netleştirmesi sonucu oluşan fark doğrudan özsermaye içerisinde “ortak kontrol altındaki işletme birleşmeleri
etkisi” olarak muhasebeleştirilir.

3.9 Kur değişiminin etkileri
Grup’un her işletmesinin kendi mali tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel
para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide mali
tablolar için sunum birimi olan YTL cinsinden ifade edilmiştir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (YTL dışındaki para birimleri yada ilgili
işletmenin fonksiyonel para birimi dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle
kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak
Yeni Türk Lirası’na çevrilmektedir.
Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun
değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle YTL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para
birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, aşağıda belirtilen durumlar haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler:
• Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle gösterilen borçlar
üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları,
• Yabancı para biriminden kaynaklanan risklere (risklere karşı finansal koruma sağlamaya ilişkin muhasebe politikaları aşağıda
açıklanmaktadır) karşı finansal koruma sağlamak amacıyla gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan kur farkları,
• Yurtdışı faaliyetindeki net yatırımın bir parçasını oluşturan, çevrim yedeklerinde muhasebeleştirilen ve net yatırımın satışında kar
ya da zararla ilişkilendirilen, ödenme niyeti ya da ihtimali olmayan yurtdışı faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan
doğan kur farkları.
Grup’un yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide mali tablolarda bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak
YTL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kurların kullanılması gereken dönem içerisindeki
döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde (önemli dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır),
dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak çevrilir. Oluşan kur farkı özkaynak olarak sınıflandırılır ve Grup’un çevrim fonuna
transfer edilir. Söz konusu çevrim farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde gelir tablosuna kaydedilir.
Yurtdışında faaliyet satın alımından kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdışındaki faaliyetin varlık ve
yükümlüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir.

3.10 Hisse başına kazanç
Cari döneme ait hisse başına kazanç hesaplaması, net dönem karından veya zararından adi hisse senedi sahiplerine isabet
eden kısmın, dönem içindeki ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Dönem içinde ortakların elinde
bulunan ağırlıklı ortalama adi hisse senedi sayısı, dönem başındaki adi hisse senedi sayısı ve dönem içinde ihraç edilen hisse
senedi sayısının bir zaman ağırlıklı faktör ile çarpılarak toplanması sonucu bulunan hisse senedi sayısıdır. Türkiye’de şirketler,
sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse”
dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan
ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur
(Dipnot: 42).

3.11 Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından
sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni
duruma uygun şekilde düzeltir.
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3.12

Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması
ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda mali tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla
yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu
karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının
beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde
ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.

Zarara sebebiyet verecek sözleşmeler
Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve muhasebeleştirilir.
Grup’un, sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin bahse konu sözleşmeye
ilişkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan sözleşmesinin bulunması halinde, zarara sebebiyet verecek
sözleşmenin varolduğu kabul edilir.

3.13

Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar
Mali tabloların hazırlanmasında ve sunulmasında, kullanılan ilkeler, esaslar, varsayımlar ve kurallar, SPK muhasebe standartları
ve SPK’nın Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ’inde atıfta bulunulan “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun
olarak belirlenmekte ve tutarlı bir şekilde uygulanmaktadır.
Gerekli olması veya Grup’un mali durumu, performansı veya nakit akımları üzerindeki işlemlerin ve olayların etkilerinin mali
tablolarda daha uygun ve güvenilir bir sunumu sonucunu doğuracak nitelikte ise muhasebe politikalarında değişiklik yapılır.
Muhasebe politikalarında yapılan değişiklik önceki dönemleri etkilemesi durumunda, söz konusu politika hep kullanımdaymış gibi
mali tablolarda geriye dönük olarak da uygulanır.
Yapılan politika değişikliğinin uygulanması, gelecek dönemlere de yansıması durumunda, ilgili politika değişikliğinin etkileri,
değişikliğin yapıldığı dönemlerde mali tablolara alınır.
Muhasebe tahminleri, güvenilir bilgilere ve makul tahmin yöntemlerine dayanılarak yapılır. Ancak, tahminin yapıldığı koşullarda
değişiklik olması, yeni bir bilgi edinilmesi veya ilave gelişmelerin ortaya çıkması sonucunda tahminler gözden geçirilir. Muhasebe
tahminindeki değişikliğin etkisi, yalnızca bir döneme ilişkinse, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere de ilişkinse,
hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak, dönem karı veya zararının belirlenmesinde
dikkate alınacak şekilde mali tablolara yansıtılır.
Muhasebe politikalarının yanlış uygulanması, bilgilerin yanlış yorumlanması, dikkatten kaçması ve matematiksel hataların olması
durumunda, hata tutarı geriye dönük olarak dikkate alınır. Hatanın fark edildiği dönemde kar veya zararın belirlenmesinde dikkate
alınmaz. Hatanın niteliği, önceki dönemlerdeki düzeltmelerin toplam tutarı, karşılaştırmalı bilgi verilen her dönemdeki düzeltme
tutarları konularında açıklama yapılır.

3.14

Kiralama işlemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal kiralama olarak sınıflandırılırken
diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü
değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü
olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para
ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar.
Finansal giderler, Grup’un yukarıda ayrıntılarına yer verilen genel borçlanma politikası kapsamında finansman giderlerinin
aktifleştirilen kısmı haricindeki bölümü gelir tablosuna kaydedilir.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya alınacak olan teşvikler
de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna
kaydedilir.

3.15

İlişkili taraflar
Ekteki mali tablolarda Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin hissedarları, konsolide olan ve olmayan Grup şirketleri, bunların
yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili taraflar olarak tanımlanmışlardır.

3.16

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Yoktur.
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3.17 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden, ekli
konsolide mali tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.

Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir
ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle,
gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli
ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı
hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları
dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz
konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari
ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara
alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın
ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar
ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir
geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu
farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla
hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir
kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı
ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli
olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden
hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının
defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın
olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un
cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.

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

3.18 Çalışanlara sağlanan faydalar/kıdem tazminatı
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda
ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki
ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Bu kapsamda Grup çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye,
yakacak, izin, bayram, eğitimi teşvik, yemek, evlenme, bireysel emeklilik katkı payı, doğum ve ölüm yardımı gibi sosyal haklar
sağlanmaktadır.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelir tablosuna alınmamış aktüeryal kazanç ve zararlar nispetinde
düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüğün bugünkü değerini ifade eder.

3.19 Nakit akım tablosu
Grup, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akımlarının tutar ve zamanlamasında değişen şartlara göre yönlendirme
yeteneği hakkında mali tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer mali tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit akım tablosu
düzenlemektedir. Döneme ilişkin nakit akımlar esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde raporlanmaktadır.

3.20 Durdurulan faaliyetler
Yoktur.
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3.21 Devlet teşvik ve yardımları
Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Grup’un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair makul bir güvence olduğunda
gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar.
Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir şekilde gelir olarak
muhasebeleştirilir.
Maddi varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan borçlar altına sınıflandırılır ve faydalı ömürleri
üzerinden doğrusal amortisman uygulanarak gelir tablosuna alacak kaydedilir.

3.22 Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yoktur.

3.23 Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü dağıtım kararı alındığı dönemde
birikmiş kardan indirilerek ödenecek temettü yükümlülüğü olarak sınıflandırılır.

4. HAZIR DEĞERLER
31 Aralık
2007
Kasa

31 Aralık
2006

45.752

46.799

Vadeli mevduatlar

10.565.706

17.146.344

Vadesiz mevduatlar (*)

73.844.755

109.385.016

84.456.213

126.578.159

Para birimi

Faiz oranı
(%)

Vade

31 Aralık
2007

YTL
USD
EUR

15,50
4,65-4,85
4,00

Ocak 2008
Ocak 2008
Ocak 2008

10.342.211
21.534.180
41.968.364

Para birimi

Faiz oranı
(%)

Vade

31 Aralık
2006

17,50-20,60
5,00-5,50
3,50-3,75

Ocak 2007
Ocak 2007
Ocak 2007

YTL
USD
EUR

12.112.836
18.072.996
79.199.184
109.385.016

5. MENKUL KIYMETLER
Yoktur.

6. FİNANSAL BORÇLAR
31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

60.793.779
50.815.495

114.334.539
37.580.367

Toplam kısa vadeli finansal borçlar

111.609.274

151.914.906

Uzun vadeli kredilerin uzun vadeli kısmı

231.800.569

198.919.899

Toplam finansal borçlar

343.409.843

350.834.805

Kısa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri
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Döviz Cinsi

31 Aralık 2007
Kısa
Vadeli

Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı (%)

Uzun
Vadeli

YTL

14,29

5.961.905

-

USD

6,59

10.274.724

1.877.920

EUR

5,63

Döviz Cinsi

95.372.645

229.922.649

111.609.274

231.800.569

31 Aralık 2006
Kısa
Vadeli

Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranı (%)

Uzun
Vadeli

YTL

15,00

USD

6,65

16.012.506

4.518.959

5,01

129.595.838

194.400.940

151.914.906

198.919.899

EUR

6.306.562

-

Finansal borçların geri ödeme vadeleri aşağıdaki gibidir:

1 yıl içinde ödenecekler
1–2 yıl arasında ödenecekler

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

111.609.274

151.914.906

30.547.538

59.363.920

2–3 yıl arasında ödenecekler

51.425.639

42.652.881

3–4 yıl arasında ödenecekler

48.509.449

39.482.496

4 yıl ve sonrası ödenecekler

101.317.943

57.420.602

343.409.843

350.834.805

Grup kullandığı krediler için ana ortağı Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının müşterek müteselsil kefaletini
teminat olarak vermiştir.

7. TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

169.128.174
43.722
(224.864)
168.947.032

114.533.042
36.410
(160.871)
114.408.581

Düzcam ve işlemeli cam ürünleri ile ilgili satış vadesi ortalama olarak 75 gün olup vadesinden sonraki ödemelerde ilk 15 gün için
aylık %1,5, 15 günden sonraki ödemelerde ise aylık %3 gecikme faizi uygulanmaktadır.
Otocam ürünleri ile ilgili satış vadesi ortalama olarak 45 gün olup, vadesinden sonraki ödemelerde gecikme faizi
uygulanmamaktadır.
Yurtdışı satışların bir bölümü peşin, bir bölümü 2 ay vadeli olup gecikme faizi uygulanmamaktadır.
Grup tahsil imkanı kalmayan alacakları için karşılık ayırmıştır. Şüpheli alacak karşılığı geçmiş tahsil edilememe tecrübesine
dayanılarak belirlenmiştir. Grup, alacaklarının tahsil edilip edilemeyeceğine karar verirken, söz konusu alacakların kredi kalitesinde,
ilk oluştuğu tarihten bilanço tarihine kadar bir değişiklik olup olmadığını değerlendirir. Çok sayıda müşteriyle çalıştığından dolayı
Grup’un kredi riski dağılmış durumdadır ve önemli bir kredi riski yoğunlaşması yoktur. Dolayısıyla, Grup yönetimi ekli mali tablolarda
yer alan şüpheli alacak karşılığından daha fazla bir karşılığa gerek olmadığı inancındadır.
Grup’un şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
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2007
160.871
63.993
224.864

2006
13.129
147.742
160.871

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

122.854.228
1.627.948
1.589.059
126.071.235

96.540.958
2.582.129
1.427.863
100.550.950

Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Kapanış bakiyesi
Grup’un ticari alacakları için almış olduğu teminatlar aşağıdaki gibidir:

Teminat mektupları
Teminat çek ve senetleri
İpotekler ve rehinler

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ticari alacakların 11.922.895 YTL tutarındaki (31 Aralık 2006: 12.895.067 YTL) kısmının vadesi geçmiş
olduğu halde, bu alacaklara ilişkin karşılık ayrılmamıştır. Söz konusu alacaklar yakın zamanda tahsil edilememe riski yaşanmamış
çok sayıda farklı müşteriye aittir. Bahse konu ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

3 aya kadar
3 ile 6 ay arası
6 ay üzeri

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

8.359.558
1.158.197
2.405.140
11.922.895

9.488.309
1.351.766
2.044.992
12.895.067

Bilanço tarihi itibariyle, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış ve ayrılmamış olanlara ilişkin alınan teminat mektuplarının
toplam tutarı 8.459.062 YTL’dir (31 Aralık 2006: 6,849,323 YTL).

Cari Olmayan Ticari Alacaklar

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

157.832
157.832

85.457
85.457

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

40.264.343
118.702
40.383.045

32.538.873
194.980
32.733.853

Verilen depozito ve teminatlar
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari Borçlar
Alınan depozito ve teminatlar

8. FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Yoktur.

9. İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
İş Bankası A.Ş.’de tutulan mevduatlar:
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat

Kullanılan krediler:
T.İş Bankası A.Ş.
Şişecam Dış Ticaret aracılığıyla
Cam Pazarlama aracılığıyla
Şişecam Holding aracılığıyla
Paşabahçe aracığıyla
İlişkili şirketlerden ticari alacaklar:

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

7.839.929
73.844.755
81.684.684

15.769.128
109.385.016
125.154.144

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

2.376.787
33.198.551
55.606.970
504.007
91.686.315

2.500.000
124.551.697
77.371.187
204.422.884

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006
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Şisecam Dış Ticaret
Cam Pazarlama (*)
Paşabahçe Cam
Soda Sanayi
Anadolu Cam
Camiş Ambalaj
Paşabahçe Eskişehir
Cam Elyaf
JSC Mina
Omco İstanbul Kalıp Sanayi
Ferro Döküm Sanayi
Camiş Maden
Denizli Cam
Trakya Glass Investment BV
Diğer

22.946.268
22.946.268

33.576.908
92.667
43.122
35.991
31.862
31.721
21.047
6.055
2.419
11.488
5.209
3.363
24.190
517
33.886.559

6.666.350
384.203
353.705
323.291
196.998
161.943
111.966
88.976
19.699
14.243
2.227
21.447
8.345.048
31.291.316

3.018.452
2.985.155
206.486
125.547
163.592
118.787
1.071.399
52.355
91.847
165.397
1.100.430
2.898.598
672.502
403.057
211.084
192.579
68.180
16.369
13.561.816
47.448.375

İlişkili şirketlerden ticari olmayan alacaklar:
Şişecam Holding (*)
Çayırova Cam
Anadolu Cam
Camiş Elektrik
Paşabahçe Eskişehir
Trakya Glass Bulgaria EAD
Camiş Madencilik
Trakya Glass Investment BV
Camiş Ambalaj
Camiş Limited
Denizli Cam
Anadolu Cam Yenişehir
Paşabahçe Cam
Soda Sanayii
Cam Elyaf
JSC Mina
Ferro Döküm
Paşabahçe Mağazaları EOOD
Omco İstanbul Kalıp Sanayi
Diğer
İlişkili şirketlerden toplam alacaklar

(*) Cam Pazarlama A.Ş. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Şişecam Holding ile birleşmiştir. Bu nedenle 2007 yılı içinde Cam Pazarlama A.Ş.
ile gerçekleştirilen işlemler ve bu şirketten olan alacak ve borç bakiyeleri Şişecam Holding adı altında gösterilmiştir.

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

Camiş Elektrik

2.371.436

2.555.876

Soda Sanayii

İlişkili şirketlere ticari borçlar:
1.658.357

634.646

Şişecam Holding (*)

518.218

1.245.274

Şişecam Bulgaria Ltd.

300.233

193.695

91.710

166.755

-

506.491

13.551

155.675

Şişecam Sigorta
Camiş Madencilik
Paşabahçe Mağazaları
Camiş Limited

-

4.112.183

Paşabahçe Cam

-

1.791.113

22.161

111.038

4.975.666

11.472.746

Diğer
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31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

-

13.469.065

Camiş Madencilik

2.934.095

1.629.404

Paşabahçe Cam

1.286.009

-

İlişkili şirketlere ticari olmayan borçlar
Cam Pazarlama (*)

Şisecam Dış Ticaret

527.592

-

Soda Sanayii

572.464

-

Şişecam Sigorta

500.882

541.145

Diğer gerçek kişiler

279.248

253.644

Çayırova Cam

-

112.126

16,089

424.712

3.347

237.903

Anadolu Cam

-

2.516.018

Camiş Sigorta

-

103.065

Camiş Elektrik

-

71.800

Diğer

-

3.871

Anadolu Cam Yenişehir
Cam Elyaf

İlişkili şirketlere toplam borçlar

6.119.726

19.362.753

11.095.392

30.835.499

(*) Cam Pazarlama A.Ş. 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Şişecam Holding ile birleşmiştir. Bu nedenle 2007 yılı içinde Cam Pazarlama A.Ş.
ile gerçekleştirilen işlemler ve bu şirketten olan alacak ve borç bakiyeleri Şişecam Holding adı altında gösterilmiştir..
Grup’un ticari olmayan borç ve alacakları, yıl içerisinde Grup’un ve bağlı bulunan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu şirketlerinin
finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen ve alınan borç ve alacaklardan oluşmaktadır. Ticari olmayan borç ve alacaklar belirli bir
vadeye bağlı olmayıp, Grup dönem sonlarında ilgili borç ve alacaklara, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu tarafından yapılan
değerlendirmeler ve para piyasalarında ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak aylık olarak belirlenen cari hesap faizi oranını kullanmak
suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 2007 Aralık ayı cari hesap faizi %1,35 (2006 Aralık: %1,25) olarak uygulanmıştır.

İlişkili şirketlere satışlar

1 Ocak - 31 Aralık
2007

1 Ocak - 31 Aralık
2006

Şisecam Dış Ticaret

79.482.181

-

Şişecam Holding (*)

52.342.459

-

-

132.301.937

15.556.279

19.329.379

Cam Pazarlama (*)
Paşabahçe Cam
Soda Sanayi

424.480

466.047

Anadolu Cam

289.577

465.399

Camiş Ambalaj

192.605

334.733

Cam Elyaf

107.725

192.765

Anadolu Cam Yenişehir

73.224

110.190

Camiş Elektrik

57.272

-

Denizli Cam

27.744

71.349

Camiş Madencilik

22.718

62.090

Diğer

10.314

8.639

Paşabahçe Eskişehir

-

362.698

Paşabahçe Mağazaları

-

189.510

Ferro Döküm (**)

-

94.002

JSC Mina

-

13.082

Omco İstanbul

-

10.361

Oxyvit Kimya

-

6.147

148.586.578

154.018.328
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1 Ocak - 31 Aralık
2007

1 Ocak - 31 Aralık
2006

Soda Sanayi

46.707.722

39.849.481

Camiş Madencilik

34.774.020

29.759.270

Camiş Elektrik

24.232.255

22.504.044

Şişecam Bulgaria Ltd.

9.749.233

7.113.083

Şişecam Holding (*)

5.175.528

-

-

23.543.200

İlişkili şirketlerden alımlar

Cam Pazarlama (*)
Şisecam Dış Ticaret

2.760.201

-

Paşabahçe Cam

1.000.871

3.682.357

Cam Elyaf

81.007

-

Çayırova Cam

43.578

-

Diğer

35.934

155.141

8.871

152.055

Paşabahçe Mağazaları
Camiş Limited

-

9.964.115

Solvey Bulgaria

-

1.677.116

Anadolu Cam Yenişehir

-

207.697

124.569.220

138.607.559

(*) Şişecam Holding 31 Aralık 2007 tarihinde Cam Pazarlama ile birleşmiş olup 31 Aralık 2007 itibariyle Şişecam Holding bakiyesi Cam
Pazarlama ile yapılan ticari işlemlerden kaynaklanmaktadır.
(**) Grup’un ana ortağı olan T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının aktifinde bulunan Ferro Döküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.
hisselerinin tamamının 17 Temmuz 2007 tarihinde satış işlemleri tamamlanmış olup 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan alacak
ve borçlar içerisinde gösterilmemiştir.

İlişkili şirketlerden doğan faiz gelir ve (gideri)
Camiş Elektrik

1 Ocak - 31 Aralık
2006

207.670

233.879

Paşabahçe Eskişehir

31.478

110.303

Camiş Ambalaj

23.612

115.657

Denizli Cam

2.115

21.655

Paşabahçe Mağazaları

1.633

2.850

675

9.068

Cam Pazarlama

-

1.491.053

Camiş Ltd.

-

382.492

Ferro Döküm

-

23.293

JSC Mina

-

4.624

Diğer
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1 Ocak - 31 Aralık
2007

Oxyvit Kimya

(1.032)

2.401

Anadolu Cam Yenişehir

(5.471)

(42.217)

Cam Elyaf

(28.853)

7.418

Soda Sanayi

(40.760)

(55.534)

Şisecam Dış Ticaret

(43.297)

-

Anadolu Cam

(45.366)

(652.278)

Çayırova Cam

(48.897)

20.492

Camiş Madencilik

(79.343)

(55.479)

Paşabahçe Cam

(85.403)

21.872

Şişecam Holding

(1.812.261)

(60.359)

(1.923.500)

1.581.190
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Hizmet Gelirleri

1 Ocak - 31 Aralık
2007

1 Ocak - 31 Aralık
2006

Paşabahçe Cam

916.550

618.911

Camiş Madencilik

97.197

108.769

Şişecam Holding

33.930

42.469

Camiş Elektrik

16.965

21.235

Anadolu Cam

Kira Gelirleri
Camiş Madencilik
Paşabahçe Cam

Kira Giderleri
Şişecam Holding
Çayırova Cam
Anadolu Cam
Paşabahçe Cam
Cam Pazarlama

Ödenen hizmet payı
Şişecam Holding
Camiş Madencilik
Cam Elyaf
Camiş Elektrik
Cam Pazarlama
Soda Sanayi

Ödenen komisyonlar
Şişecam Holding
Paşabahçe Cam
Şişecam Dış Ticaret
Anadolu Cam Yenişehir
Soda Sanayi
Cam Pazarlama

Maddi duran varlık satışı
Paşabahçe Cam

13.672

16.406

1.078.314

807.790

1 Ocak - 31 Aralık
2007
210.190

1 Ocak - 31 Aralık
2006
190.660

192.913

221.522

403.103

412.182

1 Ocak - 31 Aralık
2007
1.430.461
547.620
97.070
40.084
2.115.235

1 Ocak - 31 Aralık
2006
1.467.518
492.077
8.920
43.515
2.012.030

1 Ocak - 31 Aralık
2007
10.431.537
128.600
19.560
18.555
10,598,252

1 Ocak - 31 Aralık
2006
10.092.370
79.824
8.425
675.487
576.274
11.432.380

1 Ocak - 31 Aralık
2007
2.806.650
1.204.132
268.514
71.841
5.950
4.357.087

1 Ocak - 31 Aralık
2006
1.584.636
695.262
2.279.898

1 Ocak - 31 Aralık
2007
1.359.641

1 Ocak - 31 Aralık
2006
1.222.883

10. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Cari Diğer Alacaklar
Diğer çeşitli alacaklar
Devreden KDV
Diğer KDV
İş avansları
Personelden alacaklar

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

204.647
21.229.250
2.785.621
75.131
130.576
24.425.225

499.280
10.244.479
1.229.508
201.684
172.484
12.347.435
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11. CANLI VARLIKLAR
Bulunmamaktadır.

12. STOKLAR (NET)

Hammadde
İşletme malzemesi
Yarı mamüller
Mamüller
Ticari mallar
Diğer stoklar
Verilen sipariş avansları

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

29.613.791
15.396.396
23.186.052
56.916.500
1.659.101
295.255
2.409.875
129.476.970

26.418.611
12.594.397
16.634.354
49.213.074
3.038.169
302.401
2.585.020
110.786.026

13. DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ
Yoktur.

14. ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici
zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazıgelir
ve gider kalemlerinin vergiye esas mali tablolar ile UFRS’ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmaktadır.
Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan bağlı ortaklıklar,
ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak gösterilir.

Ertelenmiş vergi varlıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (net)

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

21.523.092
(69.057.620)
(47.534.528)

19.267.307
(64.463.692)
(45.196.385)

Ertelenmiş vergi hesaplamasında kullanılan vergi oranı konsolide edilen ilgili şirketlerin etkin vergi oranı olup Bulgaristan’da kurulu
şirketler için %10, Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.’nin 2008 sonuna kadar realize edilecek geçici farklar için %30 kullanılmıştır.
Diğer tüm kalemler için %20 vergi oranı kullanılmıştır. Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden kalemler aşağıdaki gibidir:

Ertelenmiş vergi (varlıkları) / yükümlülükleri
Maddi ve maddi olmayan varlıkların değerleme ve ekonomik
ömür farklılıları
Kıdem tazminatı karşılığı
Reel olmayan finansman giderleri
Yararlanılacak yatırım indirimi
Stokların değerlemesi ve grup içi kar marjı eliminasyonu
Alacaklar ve borçlar reeskontu
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl zararları
Sigorta gelir tahakkuku
Satılmaya hazır finansal varlıkların rayiç bedel değerlemesi
Çeşitli gelir ve gider tahakkukları (net)

Ertelenmiş vergi (varlığı) / yükümlülüğü hareketleri:
1 Ocak açılış bakiyesi
Vergi oranındaki değişim
Kur çevrim farkları
Özkaynak altında muhasebeleştirilen vergi etkisi
Ertelenmiş vergi (geliri) / gideri
31 Aralık kapanış bakiyesi
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31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

66.813.452

69.024.414

(5.533.975)
(37.255)
(10.520.165)
(261.086)
(576.128)
(2.826.455)
1.127.340
(651.200)
47.534.528

(5.494.637)
(74.509)
(17.774.194)
(228.221)
(363.545)
(1.102.369)
1.354.284
11.487
(156.325)
45.196.385

1 Ocak - 31 Aralık
2007
45.196.385
(146.417)
1.368.873
1.115.687
47.534.528

1 Ocak - 31 Aralık
2006
98.677.398
(33.148.836)
(90.030)
65.271
(20.307.418)
45.196.385
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Bilanço tarihinde Grup’un, Trakya Yenişehir Cam Sanayi A.Ş.’den kaynaklanan 9.421.516 YTL değerinde (2006: 3.674.563 YTL)
gelecekte elde edeceği karlara karşı netleştirebileceği kullanılmamış vergi zararı vardır ve bu zararlara ait 2.826.455 YTL (2006:
1.102.369 YTL) tutarında ertelenmiş vergi varlığı kayıtlara alınmıştır.
Bilanço tarihinde Grup’un, Trakya Yenişehir Cam Sanayi A.Ş.’den kaynaklanan 77.091.505 YTL değerinde (2006: 59.247.314
YTL) kullanılmayan yatırım indirimi olup 2008 yıl sonuna kadar tahmini olarak kullanılabilecek kısmı için 10.520.165 YTL (2006:
17.774.194 YTL) ertelenmiş vergi aktifi yaratılmıştır.

31 Aralık
2007
3.674.563

2011 yılında sona erecek
2012 yılında sona erecek

31 Aralık
2006
3.674.563

5.746.953

-

9.421.516

3.674.563

15. DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

1.383.432

1.010.797

-

898.618

1.383.432

1.909.415

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

507.229
507.229

-

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

3.142.005
2.865.037
2.274.004
3.838.868
2.921.712
15.041.626

4.005.744
6.496.057
1.663.931
852.635
13.018.367

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

410.899
18.010
428.909

465.072
23.760
488.832

Diğer Cari Varlıklar

Gelecek aylara ait giderler
Gelir tahakkukları

Diğer Cari Olmayan Varlıklar
Gelecek yıllara ait giderler

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personele borçlar
Ertelenen gelirler
Diğer çeşitli borçlar

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Gelecek yıllara ait gelirler
Alınan depozito ve teminatlar

16. FİNANSAL VARLIKLAR
31 Aralık
2007
İştirakler
Satılmaya hazır finansal varlıklar

İştirakler
Çayırova Cam San. A.Ş. (*)
Camiş Elektrik A.Ş. (*)

56.212.892
109.924.014
166.136.906

31 Aralık
2006
53.621.987
77.492.188
131.114.175

Pay %

31 Aralık 2007

Pay %

31 Aralık 2006

28,13
34,43

24.671.843
31.541.049
56.212.892

28,13
34,43

29.714.545
23.907.442
53.621.987
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Satılmaya hazır finansal varlıklar
Cam Elyaf San. A.Ş.
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.
Camiş Madencilik A.Ş.
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (**)
Cam Pazarlama A.Ş. (**)
İstanbul Porselen San. A.Ş.
Bünsa Döküm Makine Alet Sanayi A.Ş.

20,93
7,11
6,78
1,57
0,03
0,02

Değer düşüş karşılığı (***)
Net

34.078.911
31.424.425
7.352.975
37.067.703
69.501
209.048
110.202.563
(278.549)
166.136.906

20,93
7,11
6,78
0,08
2,81
0,03
0,02

34.078.911
31.422.804
24.321.341
1.644.044
625.110
69.501
209.048
92.370.759
(14.878.571)
131.114.175

(*) Ekli konsolide mali tablolarda Çayırova Cam ve Camiş Elektrik özkaynak metoduyla muhasebeleştirilmiştir.
(**) T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye ait hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem görmektedir ve ekli mali
tablolarda rayiç bedelleri ile gösterilmiştir. Grup’un satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünde bulunan ana ortağı T. Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş. ve Cam Pazarlama A.Ş., 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle devir yoluyla birleşmiştir. Birleşme sonucunda T. Şişe ve Cam
Fabrikaları A.Ş.’nin sermayesi 56.806.184 YTL arttırılmış olup, Cam Pazarlama A.Ş. aktifinde bulunan ve birleşme sonucunda T. Şişe
ve Cam Fabrikaları A.Ş. aktifine gelen 581.157 YTL tutarındaki T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. hissesi ile birlikte toplam 57.387.341
YTL Cam Pazarlama A.Ş.’nin T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. dışındaki ortaklarına payları oranında dağıtılmıştır. Söz konusu birleşme
işlemi Trakya Cam Sanayii A.Ş.’nin ve özkaynak yöntemi ile konsolide edilen Çayırova Cam Sanayi A.Ş.’nin satılmaya hazır finansal
varlıklarında artışa sebep olmuş ve bu artış dönem kar zararı ile ilişkilendirilmeksizin özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir.
(***) 31 Aralık 2007 tarihi itibari ile değer düşüş karşılığının 69.501 YTL’si İstanbul Porselen San. A.Ş.’den, 209.048 YTL’si Bünsa
Döküm Makine Alet Sanayi A.Ş.’den kaynaklanmaktadır. 31 Aralık 2006 tarihi itibari ile değer düşüş karşılığının 69.501 YTL’si İstanbul
Porselen San. A.Ş.’den, 209.048 YTL’si Bünsa Döküm Makine Alet Sanayi A.Ş.’den ve 14.600.022 YTL’si Camiş Madencilik A.Ş.’den
kaynaklanmaktadır.
Çayırova Cam ve Camiş Madencilik ile Cam Pazarlama A.Ş. arasında yapılan bölünme sözleşmesine istinaden Mart 2007 tarihinde
Çayırova Cam ve Camiş Madencilik sermaye azaltımına gitmiştir. Çayırova Cam 67.296.000 YTL olan sermayesini %86, Camiş
Madencilik 33.115.487 YTL olan sermayesini %39 azaltmıştır. Bu azaltım sonucunda Çayırova Cam ve Camiş Madencilik hissedarları
her 1 birim nominal hisseye karşılık 0,429 birim Cam Pazarlama A.Ş. hissesi almıştır. Bu işlem sonucunda Grup’un mali tabloların oluşan
aktif-pasif farkı, işlemin grubun yeniden yapılanması çerçevesinde ana ortağın kararıyla grup şirketleri arasındaki işlemler nedeniyle
oluşması sebebiyle özkaynaklar altında birikmiş kar/zararlar içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
Özkaynak metodu ile muhasebeleştirilen iştirakler:

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

Endekslenmiş maliyet değeri

23.973.649

72.454.204

Temettü ile netleştirilen elde etme tarihinden sonra oluşan karlar

32.239.243

(18.832.217)

56.212.892

53.621.987

Özkaynak metodu ile muhasebeleştirilen iştiraklerin özet finansal bilgileri aşağıda sunulmuştur:

31 Aralık
2007
Toplam varlıklar

249.202.710

246.047.835

Toplam yükümlülükler

(69.885.818)

(70.975.661)

Net varlıklar

179.316.892

175.072.174

56.212.892

53.621.987

1 Ocak31 Aralık
2007

1 Ocak31 Aralık
2006

Net varlıklardaki grubun payı

Net satışlar
Net dönem karı / (zararı)
Net dönem karında grubun payı
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31 Aralık
2006

254.969.016

60.849.081

21.456.191

(22.959.920)

6.176.190

(8.011.455)

Trakya Cam Sanayii A.Ş.

Şirket’in % 70’ini elinde bulundurduğu müşterek yönetime tabi Trakya Cam Investment BV, Trakya Glass Bulgaria EAD ve Trakya
Glass Logistics EAD oransal konsolidasyon yöntemi ile ekli konsolide mali tablolara dahil edilmiştir. Konsolide mali tablolara
oransal olarak dahil edilen tutarlar aşağıda detaylandırılmıştır:

Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar

Gelirler
Giderler

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

50.932.076
261.874.982
(26.059.128)
(71.985.704)

51.992.228
290.575.559
(48.800.709)
(88.126.564)

1 Ocak31 Aralık
2007

1 Ocak31 Aralık
2006

143.703.970
(117.901.197)

103.163.014
(91.362.216)

17. POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE
Yoktur.

18. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur.
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Maliyet Değeri
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Yabancı para çevrim farkları

(3.187.100)
-

(17.273.843)

26.023.218

-

-

-

10.078.897

Dönem gideri

Çıkışlar

31 Aralık 2007 itibariyle kapanış bakiyesi

31 Aralık 2007 itibariyle net defter değeri

2.858

-

(14.089.601)

-

1 Ocak 2007 itibariyle açılış bakiyesi

Yabancı para çevrim farkları

Birikmiş amortismanlar

10.078.897

31 Aralık 2007 itibariyle kapanış bakiyesi

43.297.061

-

12.728.194

-

-

Çıkışlar

182.453

(50.871)

-

(44.640)

30.437.285

Yapılmakta olan yatırımlardan transferler

Alımlar

10.123.537

Yeraltı ve
Yerüstü
Düzenleri

314.019.072

(63.880.877)

-

(6.717.770)

82.146

(57.245.253)

377.899.949

84.649.174

-

104.757

(4.184.656)

297.330.674

Binalar

634.365.773

(572.459.524)

2.003.846

(71.564.968)

821.395

(503.719.797)

1.206.825.297

241.773.867

(5.704.263)

2.538.739

(8.706.193)

976.923.147

Tesis.
Makine ve
Cihazlar

11.892.327

(8.917.051)

32.608

(2.773.571)

60.349

(6.236.437)

20.809.378

118.989

(522.861)

4.481.787

(752.677)

17.484.140

Taşıtlar

19.147.919

(57.919.797)

240.738

(4.301.547)

68.880

(53.927.868)

77.067.716

4.324.161

(828.192)

3.221.367

(447.998)

70.798.378

Demirbaşlar

3.242.953

(5.274.672)

198.744

(1.081.934)

796

(4.392.278)

8.517.625

972.111

(1.808.668)

-

(1.536)

9.355.718

Diğer Maddi
Duran
Varlıklar

Yapılmakta olan
yatırımlar ve
verilen avanslar

724.489 6.623.146

(3.680.487) -

- -

(323.684) -

- -

(3.356.803) -

4.404.976 6.623.146

- (344.886.065)

- (6.992.220)

42.902 167.000.303

- (3.838.177)

4.362.074 195.339.305

Özel
Maliyetler

1.026.117.794

(729.406.251)

2.475.936

(89.950.574)

1.036.424

(642.968.037)

1.755.524.045

(319.569)

(15.856.204)

177.572.308

(18.026.748)

1.612.154.258

Toplam

19.

1 Ocak 2007 itibariyle açılış bakiyesi

Arazi ve
Arsalar

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
MADDİ VARLIKLAR (NET)

10.123.537

31 Aralık 2006 itibariyle kapanış bakiyesi

(6.916.937)
7.746

(14.089.601)

16.347.684

-

-

-

10.123.537

Değer düşüş karşılığı

Çıkışlar

31 Aralık 2006 itibariyle kapanış bakiyesi

31 Aralık 2006 itibariyle net defter değeri

(738)
(648.079)

-

-

Dönem gideri

(6.531.593)

Yabancı para çevrim farkları

-

1 Ocak 2006 itibariyle açılış bakiyesi

Birikmiş amortismanlar

36.020

30.437.285

(29.078)

-

-

Çıkışlar

987.292

157.791

29.285.260

-

83.400

10.040.137

Yeraltı ve
Yerüstü
Düzenleri

Yapılmakta olan yatırımlardan transferler

Alımlar

Yabancı para çevrim farkları

1 Ocak 2006 itibariyle açılış bakiyesi

Maliyet Değeri

Arazi ve
Arsalar

240.085.421

(57.245.253)

-

-

(5.701.736)

(32.569)

(51.510.948)

297.330.674

32.328.858

-

4.821.857

2.558.969

257.620.990

Binalar

473.203.350

(503.719.797)

43.432.619

-

(57.282.311)

(154.600)

(489.715.505)

976.923.147

76.725.921

(50.752.493)

33.325.191

4.632.559

912.991.969

Tesis.
Makine ve
Cihazlar

11.247.703

(6.236.437)

373.759

-

(1.898.282)

(9.836)

(4.702.078)

17.484.140

2.857.334

(486.450)

6.709.239

126.837

8.277.180

Taşıtlar

16.870.510

(53.927.868)

4.394.055

-

(3.250.506)

(14.990)

(55.056.427)

70.798.378

266.031

(5.405.435)

7.249.263

392.663

68.295.856

Demirbaşlar

4.963.440

(4.392.278)

8.187

-

(653.139)

(870)

(3.746.456)

9.355.718

1.616.307

(136.899)

1.591.247

16.343

6.268.720

Diğer Maddi
Duran
Varlıklar

Yapılmakta olan
yatırımlar ve
verilen avanslar

1.005.271 195.339.305

(3.356.803) -

- -

- -

(200.733) -

- -

(3.156.070) -

4.362.074 195.339.305

- (113.830.471)

- -

652.724 202.116.530

- -

3.709.350 107.053.246

Özel
Maliyetler

969.186.221

(642.968.037)

48.216.366

(6.916.937)

(69.634.786)

(213.603)

(614.419.077)

1.612.154.258

-

(56.810.355)

257.453.343

7.968.562

1.403.542.708

Toplam

Trakya Cam Sanayii A.Ş.
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Maddi varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir.

Ekonomik Ömrü
Binalar
Yer altı yer üstü
düzenleri
Tesis. makina ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

25 - 50 yıl
8 - 50 yıl
10 - 15 yıl
4 - 5 yıl
2 - 15 yıl
4 - 5 yıl

20. MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR

Maliyet değeri

Haklar

Diğer Maddi
Olmayan
Duran Varlıklar

Toplam

1 Ocak 2007 itibariyle açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim farkları
Alımlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transferler
31 Aralık 2007 itibariyle kapanış bakiyesi

4.515.558
133.484
319.569
4.968.611

144.094
(10.880)
60.513
193.727

4.659.652
(10.880)
193.997
319.569
5.162.338

Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak 2007 itibariyle açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim farkları
Dönem gideri
31 Aralık 2007 itibariyle kapanış bakiyesi

(2.850.092)
(559.512)
(3.409.604)

(91.792)
6.864
(49.362)
(134.290)

(2.941.884)
6.864
(608.874)
(3.543.894)

31 Aralık 2007 itibariyle net defter değeri

1.559.007

59.437

1.618.444

Maliyet değeri

Haklar

Diğer Maddi
Olmayan
Duran Varlıklar

Toplam

1 Ocak 2006 itibariyle açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim farkları
Alımlar
31 Aralık 2006 itibariyle kapanış bakiyesi

3.939.674
575.884
4.515.558

90.428
14.784
38.882
144.094

4.030.102
14.784
614.766
4.659.652

Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak 2006 itibariyle açılış bakiyesi
Yabancı para çevrim farkları
Dönem gideri
31 Aralık 2006 itibariyle kapanış bakiyesi

(2.447.152)
(402.940)
(2.850.092)

(24.878)
(4.200)
(62.714)
(91.792)

(2.472.030)
(4.200)
(465.654)
(2.941.884)

31 Aralık 2006 itibariyle net defter değeri

1.665.466

52.302

1.717.768

31 Aralık 2007
1.943.305

31 Aralık 2006
3.960.241

1.943.305

3.960.241

21. ALINAN AVANSLAR
Alınan avanslar - kısa vadeli

22. EMEKLİLİK PLANLARI
Bulunmamaktadır.
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23. BORÇ KARŞILIKLARI
Kısa Vadeli Karşılıklar
Kurumlar vergisi karşılığı (Not 41)
Peşin ödenen vergi ve fonlar

Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

39.079.431
(29.662.746)
9.416.685

27.578.958
(19.846.346)
7.732.612

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

27.702.115

27.483.008

27.702.115

27.483.008

Kıdem Tazminatı Karşılığı:
İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere, hak
kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi
hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü
bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi
ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
31 Aralık 2007 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.030,19 YTL (2006: 1.857,44 YTL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü zorunluluk olmadığından dolayı herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı,
Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin
edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda
planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir.
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla,
uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31
Aralık 2007 tarihi itibarıyla, ekli mali tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel
yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %5 enflasyon ve %11
iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık %5,71 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31
Aralık 2006: sırasıyla %5, %11, %5,71). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı
tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Grup’un kıdem tazminatı
karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren geçerli olan 2.087,92 YTL tavan tutarı dikkate alınmıştır.

1 Ocak 31 Aralık 2007

1 Ocak 31 Aralık 2006

27.483.008

26.873.510

Hizmet maliyeti

1.803.271

3.055.063

Faiz maliyeti

1.569.280

1.534.477

Ödenen kıdem tazminatları

(3.153.444)

(3.980.042)

31 Aralık itibariyle karşılık

27.702.115

27.483.008

1 Ocak itibariyle karşılık

24. ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR / ANA ORTAKLIK DIŞI KAR-ZARAR
1 Ocak 31 Aralık 2007

1 Ocak 31 Aralık 2006

Açılış bakiyesi

12.492.726

3.068.759

Ana ortaklık dışı paylardaki dönem içi artış

12.031.250

9.022.500

1.664.403

401.467

26.188.379

12.492.726

Dönem faaliyet sonuçlarındaki ana ortaklık dışı paylar
Kapanış bakiyesi
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25. SERMAYE / KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ
Şirket’in 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar

(%)

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006

(%)

T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

66,38

317.405.298

59,98

177.556.505

Halka açık

32,83

156.962.433

31,31

92.685.798

Şişecam grubu şirketleri

0,73

3.503.444

8,65

25.606.265

IFC

0,06

310.758

0,06

177.616

100,0

478.181.933

100,0

296.026.184

Nominal sermaye

Şirketin 2007 yılındaki sermayesi 478.181.933 adet hisseden oluşmaktadır (2006:296.026.184 adet hisse). Hisselerin itibari değeri
hisse başına 1 YTL’dir (2006: hisse başı 1 YTL).

26, 27, 28. SERMAYE YEDEKLERİ, KAR YEDEKLERİ, GEÇMİŞ YILLAR KAR / ZARARLARI
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre
birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal
yedekler ise dağıtılan karın ödenmiş sermayenin %5’ini aşan kısmının %10’u oranında ayrılır.
Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda öz sermaye kalemlerinden “Sermaye,
Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu
hesap kalemlerinin düzeltilmiş değerleri toplu halde öz sermaye grubu içinde “Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları” hesabında yer
almaktadır.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK tarafından yayımlanan standartlar ve tebliğlerin öngördüğü esaslar çerçevesinde yaparlar.
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle öz sermaye kalemlerinin nominal, düzeltilmiş ve enflasyon düzeltme farkları aşağıda gösterilmiştir:

Öz Sermaye
Enflasyon Düzeltme Düzeltilmiş Tutarlar
Farkları

31 Aralık 2007

Nominal

Sermaye

478.181.933

5.576.528

483.758.461

22.703

19.574

42.277

Hisse senedi ihraç primleri
Satılmaya hazır finansal varlıklardan gelen değerleme fonu

37.210.351

-

37.210.351

Yasal yedekler

57.935.557

31.126.758

89.062.315

73.778.377

29.353.906

103.132.283

647.128.921

66.076.766

713.205.687

Olağanüstü yedekler

Şirket cari dönemde 130.496.942 YTL’si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından ve 50.318.384 YTL’si yasal yedekler
enflasyon farklarından olmak üzere, toplam 180.815.326 YTL tutarında özsermaye enflasyon düzeltme farklarını sermayeye
ilave etmiştir. 5.576.528 YTL tutarındaki kalan sermaye düzeltmesi olumlu farkları Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’den
kaynaklanmaktadır.
31 Aralık 2006 tarihi itibariyle öz sermaye kalemlerinin nominal, düzeltilmiş ve enflasyon düzeltme farkları aşağıda gösterilmiştir:

Öz Sermaye
Enflasyon Düzeltme Düzeltilmiş Tutarlar
Farkları

31 Aralık 2006

Nominal

Sermaye

296.026.184

136.073.470

432.099.654

22.703

19.574

42.277

Hisse senedi ihraç primleri
Satılmaya hazır finansal varlıklardan gelen değerleme fonu
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler

1.287.518

-

1.287.518

47.065.417

81.444.816

128.510.233

42.603.457

29.353.906

71.957.363

387.005.279

246.891.766

633.897.045

Grup’un 225.328.300 YTL tutarındaki geçmiş yıl karları, 31 Aralık 2007 tarihli konsolide bilançosunda birikmiş karlar içerisinde
sınıflanmıştır (31 Aralık 2006: 202.431.911 YTL).
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29. YABANCI PARA POZİSYONU
Grup, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Yeni Türk Lirası’na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur
riskine maruzdur. Grup, döviz cinsinden kredileri nedeniyle net yabancı para açık pozisyonu taşımaktadır. Bu çerçevede, Grup, kur
riskini döviz bakiyeleri pozisyonu analizi ile izlemektedir.
Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle Grup’un yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. Grup
tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve borçların kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki gibidir:

ABD Doları
(YTL karşılığı)

EURO
(YTL karşılığı)

Diğer Yabancı Paralar
(YTL Karşılığı)

Toplam
(YTL)

31 Aralık 2007
Nakit ve nakit benzeri kalemler
Ticari alacaklar

23.262.614

47.149.494

1.213.225

71.625.333

450.543

8.549.052

1.356.901

10.356.496

İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Banka kredileri

-

1.685.125

-

1.685.125

300.493

1.354.672

-

1.655.165

(12.152.645)

(325.295.290)

-

(337.447.935)

İlişkili taraflara borçlar
Ticari borçlar
Net yabancı para pozisyonu

-

(3.119.234)

-

(3.119.234)

(651.829)

(7.200.950)

(116.863)

(7.969.642)

11.209.176

(276.877.131)

2.453.263

(263.214.692)

ABD Doları
(YTL karşılığı)

EURO
(YTL karşılığı)

Diğer Yabancı Paralar
(YTL Karşılığı)

Toplam
(YTL)

31 Aralık 2006
Nakit ve nakit benzeri kalemler
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Banka kredileri
İlişkili taraflara borçlar
Ticari borçlar
Net yabancı para pozisyonu

19.464.278

55.799.359

182.371

75.446.008

46.828

195.261

-

242.089

2.293.145

30.906.647

3.619.947

36.819.739

(20.531.467)

(210.225.809)

-

(230.757.276)

(3.647.599)

(10.568.759)

(566.720)

(14.783.078)

(348.682)

(3.643.708)

(320.080)

(4.312.470)

(2.723.497)

(137.537.009)

2.915.518

(137.344.988)

30. DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Uzun yıllardan beri uygulanmakta olan kurumların amortismana tabi sabit kıymet yatırımları üzerinden hesaplanan yatırım indirimi
istisnası 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak kazanılmış hakların korunması amacıyla
Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 69’uncu Madde hükmü gereğince 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle mevcut olup, 2005 yılı
kazançlarından indirilemeyip 2006 yılına devreden yatırım indirimi istisnası tutarları ile; Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19’uncu
Maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak, yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan
bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımlar ve 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen
yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapılan yatırımlar nedeniyle, 31 Aralık 2005 tarihinde yürürlükte
bulunan mevzuat hükümlerine göre hesaplanacak yatırım indirimi istisnası tutarları, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi
oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kurum kazançlarından indirilebilecektir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazanılmış yatırım indirimi hakkının kullanılması halinde ise yararlanılan
yatırım indirimi istisnası tutarı üzerinden, karın dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın %19,8 oranında stopaj hesaplanacaktır.
Kurumların, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine göre bünyelerinde gerçekleştirdikleri uzman kurumlar
tarafından Araştırma - Geliştirme (“Ar-Ge”) niteliğine sahip olduğu tespit edilen yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma
ve geliştirme harcamaları tutarının %40’ı Ar-Ge indirimi olarak kurum kazancından indirilir. Ar-Ge indirimi için stopaj uygulaması
yoktur.
94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde Para - Kredi Koordinasyon Kurulunun 9 Eylül 1998 tarih ve
98/16 sayılı Kararına istinaden yayımlanan 98/10 sayılı Araştırma - Geliştirme Yardımına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Dış Ticaret
Müsteşarlığı tarafından, sanayi kuruluşlarının uzman kurumlar tarafından Ar-Ge niteliğine sahip olduğu tespit edilen projeleri
kapsamında izlenip değerlendirilebilen giderlerinin belli bir oranı hibe şeklinde karşılanmakta veya bu projelere geri ödeme koşuluyla
sermaye desteği sağlanmaktadır.
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Maliye Bakanlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından tespit edilen usul ve esaslar doğrultusunda yapılan ihracat işlemleri ile diğer
döviz kazandırıcı faaliyetler damga vergisi ve harçlardan istisna edilmiştir.
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı’na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16 Aralık 2004 tarihli ve
2004/11 sayılı kararına istinaden yurt dışı fuar katılımlarının desteklenmesi amacıyla devlet yardımı ödenmektedir.

31. KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Verilen kefaletler (*)
Verilen teminat mektupları
Diğer

31 Aralık
2007
89.163.809
9.963.314
94.107
124.698.730

31 Aralık
2006
123.436.897
3.349.836
394.475
127.181.208

(*) Şişecam topluluğu tarafından kullanılan kredilere ilişkin verilen kefaletleri içermektedir.
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam tutarı yaklaşık 324.748 YTL’dir (31 Aralık 2006:
106.535 YTL). Grup Yönetimi bu davalarla ilgili nakit çıkışı öngörmediğinden ekli konsolide mali tablolarda karşılık ayrılmamıştır.
Şirket ortaklarından Cam Pazarlama A.Ş. 10 Ağustos 2006 tarihinde ihracat finansmanında kullanılmak üzere Citibank A.Ş., ABN AMRO
Bank N.V., Calyonbank A.Ş., Fortis Bank SA/NV, HSBC Bank A.Ş., ING Bank N.V., Natexis Bangues Populaires, Societe Generale,
WestLB A.G. ve Rabobank International Dublin Branch konsorsiyumundan 140 Milyon Amerikan Doları (97,5 Milyon Amerikan Doları
1 yıl, 42,5 Milyon Amerikan Doları 18 ay) tutarında kredi sağlamıştır. Sağlanan kredinin 1/3’üne Şirket, 1/3’üne Paşabahçe Cam. San.
ve Tic. A.Ş. ve 1/3’üne Anadolu Cam San. A.Ş. nihai kullanıcı sıfatıyla garantör olmuştur.
Hisse Tutma Taahhüdü ve Geri Ödeme İmtiyazı:
25 Haziran 2004 tarihinde Trakya Glass Bulgaria EAD (“Şirket”), IFC, Trakya Cam Sanayi A.Ş., Trakya Investment BV ve Paşabahçe
Cam Sanayi A.Ş. arasında bir anlaşma yapılmıştır.
Trakya Cam Sanayi A.Ş.’nin tek başına veya Paşabahçe Cam Sanayi A.Ş. ile birlikte Trakya Cam Investment B.V.’nin toplam
özsermayesinin en az %75’ine yasal olarak sahip olma yükümlülüğü vardır. Aynı şekilde, Trakya Cam Investment B.V.’nin, Trakya
Glass Bulgaria EAD’ nin toplam özsermayesinin en az %75’ine yasal olarak sahip olma yükümlülüğü bulunmaktadır.
IFC’ ye olan kredi borcu, faiz ve diğer masrafların geri ödemesi Trakya Cam Sanayi A.Ş., Trakya Glass Bulgaria ve Paşabahçe
Cam Sanayi A.Ş arasında imzalanan teknik hizmet sözleşmesi ile ilgili ödemelere göre önceliklidir. Ayrıca Bulgaria EAD’ nin temettü
ödemesi, ek yatırım harcamaları ve leasing anlaşmaları yapması belirli bir süre geçmesine ve önceden belirlenmiş finansal rasyolara
ulaşmasına bağlıdır.

32. İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Şirket, 2 Ağustos 2007 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan karar sonucunda Camiş Lojistik Hizmetleri
ve Ticaret A.Ş. ile TTK’nın 451, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 18,19,20. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:I, No:31 sayılı
tebliği kapsamında devralmak suretiyle birleşmiştir. Bu birleşme sonucunda Şirket sermayesi 4.140.749 YTL tutarında arttırılmıştır.
Ortak kontrol altındaki işletme birleşmesine konu olan tüm varlık ve yükümlülükler kayıtlı değerleri ile konsolide mali tablolara alınmıştır.
Gelir tabloları ise işletme birleşmesinin gerçekleştiği mali yılın başlangıcından itibaren konsolide edilmiştir. Önceki dönem mali tabloları
da karşılaştırılabilirlik amacıyla yeniden düzenlenmiştir. Bu işlemler sonucu herhangi bir şerefiye hesaplanmamış ve Şirket’in bu işlem
sonucunda arttırdığı sermaye ile Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. birleşme öncesi nominal sermayesi arasındaki fark doğrudan
özsermaye içerisinde “ortak kontrol altındaki işletme birleşmeleri etkisi” olarak muhasebeleştirilmiştir.
Camiş Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’nin mali tabloları ekli konsolide mali tablolara geçmişi de kapsayacak şekilde konsolide edilerek
sunulmuştur. Bu nedenle ekteki 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle konsolide bilanço ve 31 Aralık 2006 tarihinde sona eren yıla ait konsolide
gelir tablosu, geçmiş dönemlerde raporlanandan farklıdır. Aşağıda bu farklılıklar özetlenmektedir:

31 Aralık 2006 tarihi itibariyle konsolide bilanço:
Cari / dönen varlıklar
Cari olmayan / duran varlıklar

Yeniden
düzenlenmiş

405.628.494

413.477.991

1.120.473.230

1.121.370.928

Kısa vadeli yükümlülükler

243.251.017

240.195.478

Uzun vadeli yükümlülükler

290.641.565

291.355.431

Ana ortaklık dışı paylar
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Daha önce
raporlanan

12.492.726

12.492.726

Özsermaye

979.716.416

990.805.284

31 Aralık 2006 tarihinde sona eren döneme ait net kar

144.522.567

146.078.662
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33. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup faaliyetlerini tek bir sektörde sürdürdüğünden bölümlere göre raporlama yapılmamıştır.

34. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Şirket Yönetim Kurulu’nun 12 Şubat 2008 tarihinde yaptığı toplantıda; Rusya, Krasnodar bölgesinde Düzcam Fabrikası yatırımı için
çalışmalara başlanmasına karar vermiştir.
Şirket Yönetim Kurulu 12 Şubat 2008 tarihinde yaptığı toplantıda; kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 YTL’den 1.000.000.000
YTL’ye çıkarılmasına ve konunun yapılacak ilk Genel Kurul’da görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verilmiş olup,
bu kapsamda 13 Mart 2008 tarihinde SPK’dan esas sözleşmenin tadiline ilişkin izin alınmıştır.
Şişecam Holding Yönetim Kurulu’nun 10 Mart 2008 tarihli toplantısında, 3 Eylül 2007 tarihli toplantısında halka açık bağlı ortaklıklardan
Trakya Cam Sanayii A.Ş., Anadolu Cam Sanayii A.Ş. ve Soda Sanayii A.Ş.’nin şirket mülkiyetinde bulunan hisselerinden, grup içi
sermaye oranlarının % 51’inin üzerindeki kısımlarının yurt içi ve yurt dışı yatırımcı kurumlara satılmasına ilişkin vermiş olduğu kararın
dünyada hüküm sürmekte olan makroekonomik koşullar göz önünde bulundurularak iptal edilmesine karar verilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu’nun 26 Mart 2008 tarihli toplantısında, Bulgaristan’da mevcut yatırımlara ilave olarak, ikinci düzcam fabrikası ile
otomotiv camlar, kaplamalı ve lamine camlar fabrikalarını içeren toplam 415 milyon ABD Doları tutarındaki ikinci aşama yatırımların
yapılmasına karar vermiştir. İkinci aşama yatırımlarının 2010 yılına kadar tamamlanarak devreye alınmaları öngörülmektedir

35. DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur.

36. ESAS FAALİYET GELİRLERİ
NET SATIŞLAR

1 Ocak31 Aralık
2007

1 Ocak31 Aralık
2006

Yurt içi satışlar

744.404.258

623.891.890

Yurt dışı satışlar

233.427.204

176.808.546

Satış iadeleri

(2.668.006)

(3.079.061)

Satış iskontoları

(33.084.967)

(36.543.673)

Satışlardan diğer indirimler

(46.132.150)

(42.521.299)

895.946.339

718.556.403

(*)Yurtdışı satışlar. Şirket’in yurtdışına yapmış olduğu satışlarla birlikte yurtdışında kurulu bulunan Grup şirketlerinin gerçekleştirdiği
satışları da içermektedir.

1 Ocak31 Aralık
2007

1 Ocak31 Aralık
2006

(361.275.650)

(299.650.740)

Personel giderleri

(49.973.377)

(42.810.132)

Genel üretim giderleri

(54.803.305)

(49.333.695)

Amortisman giderleri

(72.420.839)

(57.278.993)

SATIŞLARIN MALİYETİ
İlk madde ve malzeme giderleri

Yarı mamul stoklarındaki değişim

6.551.698

2.325.073

Mamul stoklarındaki değişim

7.703.426

10.678.553

(524.218.047)

(436.069.934)

(35.742.724)

(14.487.917)

Satılan ticari mallar maliyeti
Verilen hizmet maliyeti (*)

(8.054.540)

(7.233.062)

(568.015.311)

(457.790.913)

(*) 1 Ocak - 31 Aralık 2007 döneminde verilen hizmet maliyeti içerisinde amortisman giderleri 378.725 YTL, personel giderleri ise
331.268 YTL’dir (31 Aralık 2006: sırasıyla 624.410 YTL ve 2.134.701 YTL’dir).
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37. FAALİYET GİDERLERİ
1 Ocak31 Aralık
2007

1 Ocak31 Aralık
2006

5.737.565

5.689.828

Pazarlama. satış ve dağıtım giderleri

73.362.384

48.364.744

Genel yönetim giderleri

66.681.043

61.983.153

145.780.992

116.037.725

1 Ocak31 Aralık
2007

1 Ocak31 Aralık
2006

4.106.252

2.048.879

Personel giderleri

42.049.727

37.455.525

Amortisman ve itfa payları giderleri

17.759.884

12.197.037

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderleri

47.185.610

36.871.726

1.701.965

1.720.220

Araştırma ve geliştirme giderleri

Faaliyet giderlerinin gider çeşitlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Endirekt malzeme gideri

Vergi, resim harç giderleri
Çeşitli giderler

32.977.554

25.744.338

145.780.992

116.037.725

38. DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/(GİDER) VE KAR/(ZARARLAR)
31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren yıllara ait diğer faaliyetlerden gelir ve karlar aşağıdaki gibidir:

İştiraklerden temettü gelirleri
Özkaynak metodu etkisi (**)
Komisyon gelirleri
İştirak değer düşüklüğü karşılık iptal gelirleri
Cam kırığı satış karı
Sosyal tesis hizmet payı
Sigorta hasar ve kar kaybı tazminatları (*)
Maddi duran varlık satış karı
Diğer gelir ve karlar

1 Ocak31 Aralık
2007

1 Ocak31 Aralık
2006

3.216.413
8.707.511
1.623.003
719.084
3.813.902
1.024.548
24.298.674
357.000
6.558.575
50.318.710

3.577.562
571.971
3.726.032
1.132.583
605.619
694.969
4.766.557
15.075.293

(*) Şirketin Trakya Fabrikası TR-1 fırınında 2 Temmuz 2006 tarihinde yaşanılan sel baskını sonucu maruz kalınan fiziki hasar ile
ilgili olarak Anadolu Sigorta A.Ş. ile birlikte sürdürülen sigorta tazmini çalışmaları tamamlanmıştır. Hasar tazminatına ilişkin Ağustos
2006’da alınan 4 milyon ABD Doları avansa ilave olarak 14 Ağustos 2007 tarihinde 7.612.941 ABD Doları daha tahsil edilmiştir.
Buna göre toplam alınan fiziki hasar tazmin tutarı 11.612.941 ABD Doları olmaktadır. Tahsil olunan hasar tazminatlarının cari
dönemde gelir tablosunda gelir yazılan tutarı, 8.616.032 YTL’si TR-1 fırını hasarı olmak üzere toplam 9.489.450 YTL’dir. Kar kaybı
sigortası ile ilgili çalışmalar sonucunda ise Şirket, Anadolu Sigorta A.Ş.’den 14.809.224 YTL tahsil etmiş ve söz konusu sel baskını
ile ilgili olarak işlemler tamamlanarak alınan tutar gelir tablosuna yansıtılmıştır.
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31 Aralık 2007 ve 2006 tarihlerinde sona eren yıllara ait diğer faaliyetlerden gider ve zararlar aşağıdaki gibidir:

Özkaynak metodu etkisi (**)
Satılmaya hazır finansal varlıklar değer düşüklüğü
Komisyon giderleri
Sabit kıymetler üzerindeki değer düşüklüğü
Maddi duran varlık satış zararı
Fırın işletmeye alma giderleri
Cam kırığı satış zararları
Diğer gider ve zararlar

1 Ocak31 Aralık
2007

1 Ocak31 Aralık
2006

(1.108.102)
(422.479)
(34.087)
(7.257.798)
(688.284)
(9.510.750)

(8.172.851)
(2.661.371)
(125.407)
(6.916.937)
(3.872.328)
(4.632.014)
(1.141.328)
(27.522.236)

1 Ocak31 Aralık
2007
1.073.905
7.633.606
8.707.511

1 Ocak31 Aralık
2006
176.250
(8.349.101)
(8.172.851)

1 Ocak31 Aralık
2007

1 Ocak31 Aralık
2006

8.562.411
33.274.518
656.630
(16.719.906)
(1.553.930)
(31.805.410)
(7.585.687)

11.090.160
62.789.170
278.257
(23.504.386)
(1.228.155)
(61.103.035)
(11.677.989)

(**) Özkaynak metodu etkisi

Çayırova Cam
Camiş Elektrik

39. FİNANSMAN GİDERLERİ (NET)

Faiz gelirleri
Kambiyo karları
Reeskont faiz gelirleri
Kambiyo zararları
Reeskont faiz giderleri
Borçlanma giderleri

40. NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca 2005 yılında
enflasyon muhasebesi uygulamasına son verildiğinden dolayı 31 Aralık 2007 ve 2006 tarihli konsolide mali tablolarda parasal kar ya
da zarar oluşmamıştır.

41. VERGİLER
Kurumlar Vergisi
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri
için ekli mali tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi
matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve
kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2007 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2006: %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2007 yılı kurum kazançlarının geçici
vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (2006:
20 %).
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, azami 5 yıl taşınabilir. Oluşan zararlar geriye dönük
olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler vergi beyannamelerini,
ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yıl 1– 25 Nisan tarihleri arasında hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından söz konusu
beyannameler ve bunlara baz teşkil eden muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilmektedir.
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Gelir Vergisi Stopajı:
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden
tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir
vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmaktadır.
Bu oran, 5520 Sayılı Kanun’un 15’inci Maddesi’nde 21 Haziran 2006 tarihinden geçerli olmak üzere %15 olarak belirlenmiştir. Ancak
yeni Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilinceye kadar %10 oranı uygulanmıştır. 23 Temmuz 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
Bakanlar Kurulu Kararı ile 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren gelir vergisi stopajının %10’dan %15’e çıkartılmasına karar verilmiştir.
Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi
tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan gerek teşvik belgeli gerek teşvik belgesiz yatırım harcamalarından şirketlerin
üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanlarının %40’ı vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. 24 Nisan 2003 tarihinden sonraki yatırım
harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır. Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten
kaldırılmıştır. Ancak, şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle yararlanamadığı
yatırım indirimi tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilir. Ayrıca
kurumların Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19’uncu Maddesi kapsamında 1 Ocak 2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak,
yatırımla iktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edip bu tarihten sonra yapılan yatırımlar ve 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan
müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki 1 Ocak 2006 tarihinden sonra yapılan yatırımlar üzerinden
hesaplayacakları yatırım indirimlerinden yararlanabilir. Bununla birlikte, yatırım indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait
kazançlarından indirebilir. 2008 yılı kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki dönemlere devri mümkün değildir.
Şirketlerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarının kurumlar vergisi hesabında, yatırım indirimini vergilendirilebilir kazançlarından düştükleri takdirde
uygulayacakları kurumlar vergisi oranı %30 olacaktır. Yatırım indiriminden faydalanılmaması durumunda ise kurumlar vergisi oranı %20
olarak dikkate alınacak ve faydalanılmayan yatırım indirimi hakkı ortadan kalkacaktır.
Grup yatırım indiriminden konsolide edilen şirketleri ayrı tüzel kişilik bazında dikkate alarak faydalandığından, kurumlar vergisi oranını ilgili
şirketler nezdinde %20 veya %30 olarak uygulanmıştır.

Enflasyona Göre Düzeltilmiş Vergi Hesaplamaları:
2003 yılı ve önceki dönemlerde, sabit kıymetlerin ve buna bağlı olarak amortismanlarının senelik olarak yeniden değerlemeye tabi
tutulmaları haricinde; vergiye esas dönem karı enflasyona göre düzeltilmiş tutarları üzerinden hesaplanmamaktaydı. 30 Aralık 2003 tarih
ve 25332 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5024 Sayılı Kanun ile Türkiye’de enflasyon muhasebesi uygulamasının 2004 yılı ve sonraki
dönemlerde geçerli olacak şekilde; enflasyon oranının kanunda belirlenen sınırlara ulaşması durumunda uygulanmasını gerekmektedir.
Vergi mevzuatındaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 hükümlerinden önemli ölçüde farklılık göstermemektedir. 2004 yılı için
enflasyon belirli kriterleri aştığı için 5024 Sayılı Kanun’a göre Grup enflasyon düzeltmesi yapmış olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005 tarihi
itibariyle yasal kayıtlar için açılış bakiyesi olarak alınmıştır. 2005 yılı ve takip eden dönemde kanunun belirlediği kriterler gerçekleşmediği
için enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır.
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihleri itibariyle vergi karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Cari vergi yükümlülüğü:
Cari kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar

Vergi karşılığı
Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi (gelir) / gideri
Gelir tablosundaki vergi karşılığı

Vergi karşılığının mutabakatı:
Vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar
Geçerli vergi oranı
Hesaplanan vergi
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31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

39.079.431

27.578.958

(29.662.746)

(19.846.346)

9.416.685

7.732.612

31 Aralık
2007
(39.079.431)

31 Aralık
2006
(27.578.958)

(1.115.687)

53.456.254

(40.195.118)

25.877.296

31 Aralık
2007

31 Aralık
2006

215.372.309

120.602.833

20%

20%

43.074.462

24.120.567
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01 Ocak 31 Aralık 2007

01 Ocak 31 Aralık 2006

- Kanunen kabul edilmeyen giderler
- Temettü ve diğer vergiden muaf gelirler
- Yararlanılacak yatırım indirimleri
- Etkin vergi oranındaki değişimin etkisi (*)
- Özkaynak metodu etkisi
- Vergiden muaf / vergiden indirilemeyecek gelir / giderler
- Konsolidasyon düzeltmeleri
- Farklı vergi oranlarına tabi yurtdışı iştirakler

176.805
(3.052.893)
7.254.029
(1.741.502)
(3.311.812)
(422.092)
(1.781.879)

917.197
(830.585)
(17.525.781)
(46.252.174)
1.634.570
12.579.966
511.942
(1.032.998)

Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri

40.195.118

(25.877.296)

Ayrılan ile hesaplanan vergi karşılığının mutabakatı

(*) Kurumlar vergisi oranında 2006 yılında yapılan %10’luk indirim 2006 dönem karı üzerinde 46.229.344 YTL olumlu etki yaratmıştır.

42. HİSSE BAŞINA KAZANÇ
31 Aralık 2007 ve 31 Aralık 2006 tarihlerinde sona eren dönemde Şirket hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve hisse başına kar / (zarar)
hesaplaması (1 YTL değerli hisseye isabet eden) aşağıdaki gibidir.

1 Ocak itibariyle tedavüldeki hisse senedi adedi
Çıkarılan bedelsiz hisseler
Nakit karşılığı çıkarılan hisseler
Tedavüldeki hisse senedinin
ağırlıklı ortalama adedi (1 hisse 1Ykr’dir)
Net dönem karı
Hisse başına kar (1 YTL tutarındaki hisseye isabet eden)

1 Ocak - 31 Aralık
2007
29.602.618.400
18.215.574.900
47.818.193.300

1 Ocak - 31 Aralık
2006
23.040.000.000
6.562.618.400
29.602.618.400

47.818.193.300
173.512.788
0,3629

47.818.193.300
146.078.662
0,3055

43. NAKİT AKIM TABLOSU
Nakit akım tablosu mali tablolarla birlikte sunulmuştur.

44. MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YADA MALİ TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Şirketin 31 Aralık 2007 tarihinde sona eren ara döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No: 25 sayılı tebliğinde atıfta
bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (“UFRS”) göre hazırlanan bağımsız denetim incelemesinden geçmiş
konsolide mali tabloları, Denetim Komitesi’nin görüşü de dikkate alınarak incelenmiş, söz konusu mali tabloların faaliyet sonuçlarının
gerçek durumunu yansıttığı ve şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: XI, No: 25 sayılı tebliğinde
atıfta bulunulan UFRS’ye uygun olduğu ve hazırlanan konsolide mali tabloların yönetim kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi M.Akif
Sözen ve Finans Kaynakları Müdürü Müfit Özkara tarafından imzalanmasına karar verilmiş ve Şirket Yönetim Kurulu’nun 3 Nisan
2008 tarihli toplantısında kamuya bildirim amacıyla onaylanmıştır.

45. FİNANSAL ARAÇLARLA İLGİLİ EK BİLGİLER
• Sermaye risk yönetimi
Grup’un sermaye yapısı 4. notta açıklanan hazır değerler ve sırasıyla 25, 26, 27 ve 28 notlarda açıklanan çıkarılmış sermaye,
sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl zararlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Grup’un üst yönetimi ve bağlı bulunulan T. İş
Bankası A.Ş. üst yönetimi tarafından değerlendirilir.
• Önemli muhasebe politikaları
Grup’un finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikaları 3 numaralı “Uygulanan Değerleme İlkeleri / Muhasebe Politikaları”, “g.
Finansal araçlar” notunda açıklanmaktadır.
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31 Aralık 2007

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
varlıklar

Krediler ve
alacaklar

Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Kayıtlı
değeri

Rayiç değeri

Not

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri

84.456.213

-

-

-

84.456.213

84.456.213

4

Ticari alacaklar

- 169.104.864

-

- 169.104.864

169.104.864

7

İlişkili taraflardan alacaklar

-

31.291.316

-

-

31.291.316

31.291.316

9

Diğer finansal varlıklar

-

-

109.924.014

- 109.924.014

109.924.014

16

Finansal borçlar

-

-

-

343.409.843 343.409.843

343.409.843

6

Ticari borçlar

-

-

-

40.383.045

40.383.045

40.383.045

7

İlişkili taraflara borçlar

-

-

-

11.095.392

11.095.392

11.095.392

9

Rayiç değeri

Not

Finansal yükümlülükler

31 Aralık 2006

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
varlıklar

Krediler ve
alacaklar

Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Kayıtlı
değeri

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri

126.578.159

-

-

- 126.578.159

126.578.159

4

Ticari alacaklar

-

114.494.038

-

- 114.494.038

114.494.038

7

İlişkili taraflardan alacaklar

-

47.448.375

-

-

47.448.375

47.448.375

9

Diğer finansal varlıklar

-

-

77.492.188

-

77.492.188

77.492.188

16

Finansal borçlar

-

-

-

350.834.805 350.834.805

350.834.805

6

Ticari borçlar

-

-

-

32.733.853

32.733.853

32.733.853

7

İlişkili taraflara borçlar

-

-

-

30.835.499

30.835.499

30.835.499

9

Finansal yükümlülükler

• Finansal risk yönetimindeki hedefler
Grup’un finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Grup’un faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan
finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Grup içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve
yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir),
kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.
• Piyasa riski
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki (f maddesine bakınız) ve faiz oranındaki (g maddesine bakınız) değişiklikler ile ilgili finansal
risklere maruz kalmaktadır.
Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair
kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
• Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Kur riskine duyarlılık
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Grup başlıca Euro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo, Grup’un Euro ve ABD Doları kurlarındaki %10’luk değişime olan duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan %10’luk oran, kur
riskinin üst düzey yönetime Grup içinde raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği
olası değişikliği ifade eder. Grup’un raporlama tarihinde maruz kaldığı kur riskine ilişkin duyarlılık analizleri, mali yılın başlangıcındaki
değişikliğe göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Negatif tutar ABD Doları’nın ve Euro’nun YTL karşısında
%10’luk değer artışının gelir tablosundaki etkisini ifade eder. Buna karşın, değer artışı süreç içinde Grup’un ihracat gelirlerini olumlu
etkileyecektir.

ABD Doları etkisi

Kar / zarar

EURO etkisi

BGN etkis

Diğer dövizlerin etkileri

2007
(i)

2006
(i)

2007
(ii)

2006
(ii)

2007
(iii)

2006
(iii)

2007
(iv)

2006
(iv)

896.734

(217.880)

(22.150.170)

(11.002.961)

-

-

196.261

233.241

(i) Dönem sonu itibari ile açık olan ABD Doları cinsinden alacak ve borçlara ilişkindir.
(ii) Dönem sonu itibari ile açık olan Euro cinsinden alacak ve borçlara ilişkindir.
(iii) Dönem sonu itibari ile açık olan BGN cinsinden alacak ve borçlara ilişkindir.
(iv) Dönem sonu itibari ile açık olan diğer döviz cinsinden alacak ve borçlara ilişkindir.
• Faiz oranı riski yönetimi
Grup’un sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Grup’u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır.
Grup’un maruz kaldığı, finansal yükümlülükleriyle ilgili faiz oranları, 6 No’lu dipnotta finansal borçlar bölümünde ayrıntılı olarak
açıklanmıştır.
Faiz oranı duyarlılığı
Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan faiz oranı riskine ve mali yılın başlangıcında öngörülen faiz oranı
değişikliğine göre belirlenir ve tüm raporlama dönemi boyunca sabit tutulur. Grup yönetimi değişken faizli banka borcunun faizi olan, Libor
ve Euribor faiz oranında %0,25’lik bir dalgalanma beklemektedir. Söz konusu tutar, Grup içinde üst düzey yönetime yapılan raporlamalarda
da kullanılmaktadır.
Euribor ve Libor faiz oranında %0,25’lik bir artış olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda: Grup’un bir yıllık dönemine
ait net karı 683.178 YTL değerinde azalacaktır (2006 yılının bir yıllık döneminde ise net karda 784.725 YTL değerinde azalış olacaktır).
Bunun en büyük sebebi Grup’un değişken faizli finansal borçlarıdır. Libor ve Euribor faiz oranının %0,25 azalması durumunda ise Grup’un
altı aylık net karı aynı tutarda artacaktır.
• Kredi riski yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup’a finansal bir kayıp oluşturması
riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda,
yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri
devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen, risk yönetimi kurulu tarafından her yıl incelenen ve onaylanan sınırlar
aracılığıyla kontrol edilmektedir.
• Likidite risk yönetimi
Grup, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek, finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla
yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak likidite riskini yönetir.
Likidite ve faiz riski tabloları
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermekte olup yükümlülüklerin ödenmesi
gereken en erken tarihlerde ödeneceği varsayımına göre hazırlanmıştır. Gelecek dönemlerde yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler
de aşağıdaki tabloda ilgili vadelere dahil edilmiştir. Bilanço değeri ile mutabakatının sağlanabilmesi için söz konusu faizler düzeltmeler
sütununda gösterilmiştir.

3 aya
kadar

3 ay1 yıl

1 - 5 yıl

5 yıl +

Düzeltmeler

Toplam

Finansal borçlar

49.970.352

89.719.379

220.813.876

38.710.804

(55.804.568)

343.409.843

Ticari borçlar

40.773.216

-

-

-

(390.171)

40.383.045

İlişkili taraflara borçlar

11.821.285

-

-

-

(725.893)

11.095.392

102.564.853

89.719.379

220.813.876

38.710.804

(56.920.632)

394.888.280

Finansal borçlar

46.530.614

131.901.253

202.338.898

21.703.219

(51.639.179)

350.834.805

Ticari borçlar

33.033.177

-

-

-

(299.324)

32.733.853

İlişkili taraflara borçlar

30.947.892

-

-

-

(112.393)

30.835.499

110.511.683

131.901.253

202.338.898

21.703.219

(52.050.896)

414.404.157

31 Aralık 2007

31 Aralık 2006
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B AI MSIZ DENETM
M RA PORU
Traky a Cam S an ayii A. .
Yönetim Kur ulu’n a
Trakya Cam Sanayii A. . ve balG ortaklGklarGnGn (hep birlikte “Grup”) 31 AralGk 2007 tarihi itibariyle hazGrlanan ve ekte yer alan
konsolide bilançosunu, aynG tarihte sona eren yGla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide öz sermaye dei im tablosunu ve
konsolide nakit akGm tablosunu, önemli muhasebe politikalarGnGn özetini ve dipnotlarG denetlemi bulunuyoruz.
F inan s al Tablol arl a ll gili Olar ak Gru p Yö netimin in Soru mlu luu
Grup yönetimi finansal tablolarGn Sermaye PiyasasG Kurulunca yayGmlanan finansal raporlama standartlarGna göre hazGrlanmasG ve
dürüst bir ekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolarGn hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanlG lGklar içermeyecek biçimde hazGrlanarak, gerçei dürüst bir ekilde yansGtmasGnG salamak amacGyla gerekli iç kontrol
sisteminin tasarlanmasGnG, uygulanmasGnG ve devam ettirilmesini, ko ullarGn gerektirdii muhasebe tahminlerinin yapGlmasGnG ve
uygun muhasebe politikalarGnGn seçilmesini içermektedir.
B aG msGz D en eti m Kurul u u nun Soruml uluu
Sorumluluumuz, yaptGGmGz baGmsGz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkGnda görü bildirmektir. BaGmsGz denetimimiz,
Sermaye PiyasasG Kurulu’nca yayGmlanan baGmsGz denetim standartlarGna uygun olarak gerçekle tirilmi tir. Bu standartlar, etik
ilkelere uyulmasGnG ve baGmsGz denetimin, finansal tablolarGn gerçei doru ve dürüst bir biçimde yansGtGp yansGtmadGG konusunda
makul bir güvenceyi salamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
BaGmsGz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili baGmsGz denetim kanGtG toplamak amacGyla, baGmsGz
denetim tekniklerinin kullanGlmasGnG içermektedir. BaGmsGz denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolarGn hata ve/veya hileden ve
usulsüzlükten kaynaklanGp kaynaklanmadGG hususu da dahil olmak üzere önemli yanlG lGk içerip içermediine dair risk
deerlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize göre yapGlmG tGr. Bu risk deerlendirmesinde, Grup’un iç kontrol
sistemi göz önünde bulundurulmu tur. Ancak, amacGmGz iç kontrol sisteminin etkinlii hakkGnda görü vermek deil, baGmsGz
denetim tekniklerini ko ullara uygun olarak tasarlamak amacGyla, Grup Yönetimi tarafGndan hazGrlanan finansal tablolar ile iç kontrol
sistemi arasGndaki ili kiyi ortaya koymaktGr. BaGmsGz denetimimiz, ayrGca Grup Yönetimi tarafGndan benimsenen muhasebe
politikalarG ile yapGlan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolarGn bir bütün olarak sunumunun uygunluunun
deerlendirilmesini içermektedir.
BaGmsGz denetim sGrasGnda temin ettiimiz baGmsGz denetim kanGtlarGnGn, görü ümüzün olu turulmasGna yeterli ve uygun bir
dayanak olu turduuna inanGyoruz.
Mü terek yönetime tabi Bulgaristan’da kurulu bulunan Trakya Glass Bulgaria EAD ve Trakya Glass Logistics EAD’nin mali tablolarG
tarafGmGzdan denetlenmemi tir. Sözkonusu mü terek yönetime tabi i letmelerin mali tablolarG 31 AralGk 2007 tarihli konsolide
aktiflerin yakla Gk %11’ini ve konsolide net satG larGn yakla Gk %14’ünü olu turmaktadGr. Ba ka denetim firmasG tarafGndan
denetlenmi olan mali tablolara ili kin denetim raporlarG tarafGmGza sunulmu tur. Grup’un konsolide mali tablolarG Trakya Glass
Bulgaria EAD ve Trakya Glass Logistics EAD’nin tutarlarGnG da içerdiinden bu i letmeler ile ilgili görü ümüz dier denetim
firmasGnGn denetim raporlarGna dayanmaktadGr.
Görü
Görü ümüze ve dier denetim firmasGnGn görü üne göre, ili ikteki finansal tablolar, Trakya Cam Sanayii A. . ve balG ortaklGklarGnGn
31 AralGk 2007 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynG tarihte sona eren yGla ait finansal performansGnG ve nakit akGmlarGnG, Sermaye
PiyasasG Kurulu’nca yayGmlanan finansal raporlama standartlarG çerçevesinde doru ve dürüst bir biçimde yansGtmaktadGr.
Görü ümüzü etkilememekle birlikte a aGdaki hususa dikkat çekilmesi gerekli görülmü tür:
Not 32’de detaylG olarak açGklandGG üzere, Trakya Cam Sanayii A. . 2 Austos 2007 tarihinde gerçekle en Olaanüstü Genel
Kurul toplantGsGnda alGnan karar sonucunda Cami Lojistik Hizmetleri ve Ticaret A. . ile TTK’nGn 451, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun
18,19,20. maddeleri ve Sermaye PiyasasG Kurulu’nun Seri:I, No:31 sayGlG teblii kapsamGnda devralmak suretiyle birle mi tir.
Sözkonusu i lem ortak kontrol altGndaki i letme birle mesi olarak deerlendirilmi olup önceki yGl mali tablolarG buna uygun olarak
yeniden düzenlenmi tir.
stanbul, 3 Nisan 2008
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