FAAL‹YET RAPORU 2004

T‹CARET VE SANAY‹ A.fi.
KIRKINCI OLA⁄AN
GENEL KURUL TOPLANTISI

2004

Kay›tl› Sermaye Tavan› :
60.000.000,(Altm›fl milyon) YTL
Ç›kar›lm›fl Sermaye :
21.000.000,(Yirmibir milyon) YTL

24 Mart 2005 Perflembe saat 11.30'da ‹stanbul Taksim Divan Oteli'nde yap›lan
40. Ortaklar Genel Kurulu'na sunulan faaliyet raporudur.
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23

Ba¤›ms›z Denetçi Raporu
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Yönetim
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Mali Tablolar, Dipnotlar ve Rasyolar

27

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri Raporu

64
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GÜNDEM

1. Aç›l›fl ve Baflkanl›k Divan› seçimi,
2. 2004 y›l› faaliyet ve hesaplar› hakk›nda Yönetim Kurulu Raporu,
Denetçi Raporu ile Ba¤›ms›z Denetleme Kuruluflu Baflaran Nas
Yeminli Mali Müflavirlik Afi a Member of PricewaterhouseCoopers’›n
raporunun okunmas›, müzakeresi, Yönetim Kurulu'nun 2004 y›l›
Bilançosu ve Gelir Tablosu ile ilgili önerisinin kabulü, de¤ifltirilerek
kabulü veya reddi,
3. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin fiirketin 2004 y›l› faaliyetlerinden
dolay› ibra edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu'nun 2004 y›l› kazanc›n›n da¤›t›lmas› ve da¤›t›m tarihi
konusundaki önerisinin kabulü, de¤ifltirilerek kabulü veya reddi,
5. Görev süresi dolmufl bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar
seçilmeleri veya de¤ifltirilmeleri ve görev sürelerinin tayini,
6. Görev süresi dolmufl bulunan denetçilerin tekrar seçilmeleri veya
de¤ifltirilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Baflkan ve üyeleri ile denetçilerin y›ll›k ücretlerinin
tespiti,
8. fiirket Ana Sözleflmesi'nin 7, 25 ve 30. maddelerinin de¤ifltirilmesi,
9. Tekiz ‹zolasyon ve Yap› Elemanlar› Sanayi A.fi.’nin 31.12.2004 tarihi
itibariyle mevcut aktif ve pasiflerinin kül halinde ‹zocam Ticaret ve
Sanayi Anonim fiirketi’ne devredilmesi suretiyle, ad› geçen flirketle
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39'uncu maddeleri ile Türk Ticaret
Kanunu’nun 451 ve di¤er ilgili maddeleri hükümleri dairesinde
birleflme çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesi ve bilahare Genel Kurul'un
onay›na sunulacak olan Birleflme Sözleflmesi'nin aktedilmesi için
Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine fiirket konusuna giren iflleri bizzat veya
baflkalar› ad›na yapmalar› ve bu nevi iflleri yapan flirketlerde ortak
olabilmeleri ve di¤er ifllemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret
Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gere¤ince izin verilmesi,
11. Genel Kurul toplant› tutana¤›n›n Baflkanl›k Divan›'nca imzalanmas›
ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi,
12. Dilekler.
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‹ZOCAM T‹CARET VE SANAY‹ A.fi.
ANA SÖZLEfiMEN‹N 7., 25. ve 30.
MADDELER‹N‹N DE⁄‹fi‹KL‹K TASARISIDIR.
ESK‹ MET‹N

YEN‹ MET‹N

Sermaye:

Sermaye:

Madde 7- fiirket 2499 say›l› Kanun hükümlerine
göre kay›tl› sermaye sistemini kabul etmifl ve
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 28.9.1984 tarih ve
291 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir. fiirketin
kay›tl› sermayesi 60.000.000.000.000.-(Altm›fl
trilyon) TL olup, her biri 1.000.- (Bin) TL itibari
k›ymette 60.000.000.000 (Altm›fl milyar) paya
bölünmüfltür.

Madde 7- fiirket 2499 say›l› Kanun hükümlerine
göre kay›tl› sermaye sistemini kabul etmifl ve
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 28.9.1984 tarih ve
291 say›l› izni ile bu sisteme geçmifltir. fiirketin
kay›tl› sermayesi 60.000.000.- (Altm›fl milyon) YTL
olup, her biri 1 (Bir) Yeni Kurufl itibari k›ymette
6.000.000.000 (Alt› milyar) paya bölünmüfltür.
fiirketin ç›kar›lm›fl sermayesi 21.000.000.-(Yirmibir
milyon) YTL'dir. Sermayeyi temsil eden hisselerin
tamam› nama yaz›l› hisselerden teflekkül etmifltir.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasas› Kanunu ve di¤er
mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördü¤ü
zamanlarda bedelli veya bedelsiz nama yaz›l› hisse
senetleri ihraç ederek, ç›kar›lm›fl sermayeyi art›rmaya
ve hisse senetlerini birden fazla pay› temsil eden
kupürler halinde birlefltirmeye yetkilidir. Yönetim
Kurulu itibari de¤eri üzerinde hisse senedi ç›karabilir,
mevcut ortaklar›n yeni pay alma haklar›n› k›s›tlayabilir.

fiirketin ç›kar›lm›fl sermayesi 21.000.000.000.000.(Yirmibir trilyon) TL'dir. Yönetim Kurulu, Sermaye
Piyasas› Kanunu ve di¤er mevzuat hükümlerine
uygun olarak, gerekli gördü¤ü zamanlarda nama
veya hamiline, bedelli veya bedelsiz hisse senetleri
ihraç ederek, ç›kar›lm›fl sermayeyi art›rmaya ve hisse
senetlerini birden fazla pay› temsil eden kupürler
halinde birlefltirmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari
de¤eri üzerinde hisse senedi ç›karabilir, mevcut
ortaklar›n yeni pay alma haklar›n› k›s›tlayabilir.

Geçici Madde: Hisse senetlerinin nominal de¤erleri
1.000.-TL iken 5274 say›l› T.T.K.'de de¤ifliklik
yap›lmas›na dair kanun kapsam›nda 1 YKr. olarak
de¤ifltirilmifltir. Bu de¤iflim sebebiyle, toplam pay
say›s› azalm›fl olup 10.000 TL'lik 1 adet pay
karfl›l›¤›nda 1 YKr'lik 1 adet hisse verilecektir.
1 YKr'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu
düzenlenecektir. Söz konusu de¤iflim ile ilgili olarak
ortaklar›n sahip olduklar› paylardan do¤an haklar›
sakl›d›r.
Bu ifllem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden
12,13,14,15 ve 16'nc› tertip hisse senetleri 17’nci
tertipte birlefltirilecektir. Pay birlefltirme ve tertip
birlefltirme ifllemleri ile ilgili olarak ortaklar›n sahip
olduklar› paylardan do¤an haklar› sakl›d›r.
Hisse senetlerinin de¤iflim ifllemleri, sermaye piyasas›
araçlar›n›n kaydilefltirilmesinin uygulamaya
konulmas›n› takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde
Yönetim Kurulu taraf›ndan bafllat›lacakt›r.
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ESK‹ MET‹N

YEN‹ MET‹N

‹lanlar:

‹lanlar:
Madde 25- fiirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun
37. maddesi hükmü sakl› olarak ve Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun tebli¤ine uyarak Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde ve internet sitelerinde yap›l›r.

Madde 25- fiirkete ait ilanlar›n Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi’nde neflri mecburi olanlar›n bu gazete ilan›
ile iktifa edilebilir. Bunun haricindeki ilanlar ‹stanbul’da
neflrolunan günlük gazetelerden biri ile yap›l›r.
Kanunen bir müddet evvel neflri laz›m gelen ilanlarda,
bu cihet ve ilan› mecburi olan hususat dikkate al›n›r.

‹fl bu Ana Sözleflmenin genel kurul toplant›lar›na
iliflkin hükümleri sakl›d›r.

Sermaye Piyasas› Kanunu uyar›nca yap›lmas› zorunlu
ilanlar hususunda Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili
mevzuat hükümlerine uyulur.
fiirket ‹dare Meclisi, Sermaye Piyasas› Kurulu’nca
düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile,
ba¤›ms›z denetlemeye tabi olunmas› durumunda
ba¤›ms›z denetim raporlar›n› Sermaye Piyasas›
Kurulu’na gönderir ve kamuya duyurur.
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‹ZOCAM T‹CARET VE SANAY‹ A.fi.
ANA SÖZLEfiMEN‹N 7., 25. ve 30.
MADDELER‹N‹N DE⁄‹fi‹KL‹K TASARISIDIR.
ESK‹ MET‹N

YEN‹ MET‹N

Kâr Da¤›t›m Maddesi:
Madde 30- fiirketin umumi masraflar› ile muhtelif
amortisman gibi, flirketçe ödenmesi ve ayr›lmas›
zaruri olan mebla¤lar ile flirket tüzel kiflili¤i taraf›ndan
ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda
tespit olunan gelirlerden düflüldükten sonra geriye
kalan ve y›ll›k bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa
geçmifl y›l zararlar›n›n düflülmesinden sonra s›ras›
ile afla¤›da gösterilen flekilde tevzi olunur.

Kâr Da¤›t›m Maddesi:
Madde 30- fiirketin umumi masraflar› ile muhtelif
amortisman gibi flirketçe ödenmesi ve ayr›lmas›
zaruri olan mebla¤lar ile flirket tüzel kiflili¤i taraf›ndan
ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda
tespit olunan gelirlerden düflüldükten sonra geriye
kalan ve y›ll›k bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa
geçmifl y›l zararlar›n›n düflülmesinden sonra s›ras›
ile afla¤›da gösterilen flekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
a. %5'i kanuni yedek akçeye ayr›l›r.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
a. %5'i kanuni yedek akçeye ayr›l›r.

Birinci Temettü
b. Kalandan Sermaye Piyasas› Kurulu'nca saptanan
oran ve miktarda birinci temettü ayr›l›r.

Birinci Temettü
b. Kalandan Sermaye Piyasas› Kurulu'nca saptanan
oran ve miktarda birinci temettü ayr›l›r.

‹kinci Temettü
c. Safi kârdan "a" - "b" bendlerinde belirtilen mebla¤lar
düflüldükten sonra kalan k›sm›, Genel Kurul, k›smen
veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak da¤›tmaya
veya fevkalâde yedek akçe olarak ay›rmaya yetkilidir.

‹kinci Temettü
c. Safi kârdan "a" - "b" bendlerinde belirtilen mebla¤lar
düflüldükten sonra kalan k›sm›, Genel Kurul, k›smen
veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak da¤›tmaya
veya fevkalade yedek akçe olarak ay›rmaya yetkilidir.

‹kinci tertip kanuni yedek akçe
d. Pay sahipleri ile kâra ifltirak eden di¤er kimselere
da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan k›s›mdan ödenmifl
sermayenin %5'i oran›nda kârpay› düflüldükten sonra
bulunan tutar›n onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun
466'nc› maddesinin 2'nci f›kras› 3'üncü bendi
uyar›nca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr›l›r.
Kâr pay›n›n ve fevkalade yedek akçelerin sermaye
art›r›m› suretiyle hisse senedi olarak da¤›t›lmas›
durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayr›lmaz.

‹kinci tertip kanuni yedek akçe
d. Pay sahipleri ile kâra ifltirak eden di¤er kimselere
da¤›t›lmas› kararlaflt›r›lm›fl olan k›s›mdan ödenmifl
sermayenin %5'i oran›nda kârpay› düflüldükten sonra
bulunan tutar›n onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun
466'nc› maddesinin 2'nci f›kras› 3'üncü bendi
uyar›nca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayr›l›r.
Kâr pay›n›n ve fevkalâde yedek akçelerin sermaye
art›r›m› suretiyle hisse senedi olarak da¤›t›lmas›
durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayr›lmaz.
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ESK‹ MET‹N

YEN‹ MET‹N

e. Yasa hükmü ile ayr›lmas› gereken yedek akçeler
ile esas sözleflmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü ayr›lmad›kça baflka yedek akçe
ayr›lmas›na, ertesi y›la kâr aktar›lmas›na ve birinci
temettü da¤›t›lmad›kça Yönetim Kurulu üyeleri ile,
memur, müstahdem ve iflçilere kârdan pay
da¤›t›lmas›na karar verilemez.
Birinci temettü dahil kâr›n da¤›t›m tarihi ve flekli
Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤leri gözetilerek
Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul
taraf›ndan kararlaflt›r›l›r.

e. Yasa hükmü ile ayr›lmas› gereken yedek akçeler
ayr›lmad›kça, esas sözleflmede pay sahipleri için
belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse
senedi biçiminde da¤›t›lmad›kça; baflka yedek akçe
ayr›lmas›na, ertesi y›la kâr aktar›lmas›na ve temettü
da¤›t›m›nda imtiyazl› pay sahiplerine, kat›lma, kurucu
ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu
üyeleri ile memur, müstahdem ve iflçilere, çeflitli
amaçlarla kurulmufl olan vak›flara ve bu gibi kifli
ve/veya kurumlara kâr pay› da¤›t›lmas›na karar
verilemez.
Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut paylar›n
tümüne bunlar›n ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
al›nmaks›z›n eflit olarak da¤›t›l›r.
Birinci temettü dahil kâr›n da¤›t›m tarihi ve flekli
Sermaye Piyasas› Kurulu Tebli¤leri gözetilerek
Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul
taraf›ndan kararlaflt›r›l›r. fiirket Sermaye Piyasas›
Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklar›na
temettü avans› da¤›t›labilir.
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YÖNET‹M KURULUMUZ

10

DENET‹M KURULUMUZ

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 13.04.2004 – 24.03.2005 dönemi için seçilmifllerdir ve
dönem içinde baflka de¤ifliklik olmam›flt›r.
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‹ZOCAM T‹CARET VE SANAY‹ A.fi.’N‹N
24 MART 2005 TAR‹H‹NDE TOPLANAN
40. OLA⁄AN GENEL KURULU’NA SUNULAN
YÖNET‹M KURULU YILLIK FAAL‹YET RAPORU
Say›n Hissedarlar›m›z,
fiirketimizin 2004 y›l› faaliyet sonuçlar›n› incelemek ve karara ba¤lamak üzere toplanm›fl bulunan Ola¤an Genel
Kurulumuza hofl geldiniz. Göstermifl oldu¤unuz ilgiye teflekkür eder, hepinizi sayg› ile selamlar›z.
Ortaklar Genel Kurulumuzun K›rk›nc›s› olan bu toplant›m›zda, 2004 y›l› çal›flmalar›m›z hakk›nda bilgi vermek
ve 2004 y›l› faaliyetlerimizin sonuçlar›n› gösterir mali tablolar›m›z› tetkik ve onaylar›n›za sunmak istiyoruz.

A N A S Ö Z L E fi M E D E ⁄ ‹ fi ‹ K L ‹ K L E R ‹
13 Nisan 2004 tarihinde toplanan 39. Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda fiirket ana sözleflmesinin 7. maddesinde
kay›tl› sermaye tavan›n›n 21 trilyon TL den 60 trilyon TL'ye artt›r›lmas› kararlaflt›r›lm›fl, yap›lan bu de¤ifliklik
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27 Nisan 2004 tarih ve 6037 say›l› nüshas›nda ilan edilmifltir.

SERMAYE
fiirketimizin kay›tl› sermaye tavan› 60 Milyon YTL, ç›kar›lm›fl sermayesi ise 21 Milyon YTL olup dönem içinde
fiirketin ç›kar›lm›fl sermayesinde herhangi bir de¤ifliklik olmam›flt›r.
Dönem içinde, fiirket hisse senetleri fiyatlar›nda ‹MKB'deki genel geliflmeye uyum gösteren bir geliflme
izlenmifltir. En son sermaye art›r›m› ve sonras›nda, sermayenin % 10'undan fazlas›na sahip olan ortaklar›n
adlar›, hisse miktarlar› ve flirket sermayesindeki pay oranlar› flu flekildedir.
Ad› – Unvan›

Hissenin Miktar› (YTL)

%

Koç Holding A.fi.

4.275.985,-

20.36

Temel Ticaret A.fi.

6.214.418,-

29.59

Son üç y›lda da¤›t›lan temettü miktarlar› afla¤›daki gibidir:
2002 y›l›nda ödenmifl sermaye üzerinden net % 33.33
2003 y›l›nda ödenmifl sermaye üzerinden net % 25.00
2004 y›l›nda ödenmifl sermaye üzerinden net % 20.00
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SEKTÖR ‹Ç‹NDEK‹ ORTAKLI⁄IN FAAL‹YET‹

fiirketimiz, kuruluflundan itibaren önderlik etti¤i ülkemizin izolasyon sanayi sektörü içindeki seçkin yerini
korumakta ve imalat çeflitlerine ekledi¤i yeni mamüllerle bu sektörü daha da gelifltirmektedir.
fiirketimizin imalat konusunun içerisinde önemli yer iflgal eden ve mineral yün olarak an›lan camyünleri ve
taflyünleri, çeflitli tip, flekil ve terkiplerde imal edilerek, s›nai ve zirai tesislerde, enerji yat›r›mlar›nda ve konut
sektöründe ›s› ve ses izolasyon malzemesi olarak gayet genifl bir kullan›m sahas› bulmaktad›r.
‹mal etmekte oldu¤umuz bir di¤er ürün grubumuz da Ekspande ve Ekstrüde Polistiren'lerdir. Bu ürünlerimiz
özellikle ›slak ve so¤uk tip izolasyon uygulamalar›nda ve ambalaj malzemesi olarak yayg›n bir flekilde
kullan›lmaktad›r.
Eskiflehir'de üretmekte oldu¤umuz elastomerik kauçuklar ise a¤›rl›kl› olarak borular›n, tanklar›n ve benzer
so¤uk tip tesisat›n izolasyonunda kullan›lmaktad›r.
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YATIRIMLAR
Yat›r›m karar› 2003 y›l›nda al›nan ikinci Ekstrude Polistiren Hatt› yat›r›m› 2004 y›l›nda tamamlanarak ticari mal
üretimine bafllam›flt›r. Söz konusu hatt›n ilavesi ile Ekstrüde Polistiren Üretim Tesisi'nin kapasitesi 255.000
3
m / y›la ulaflm›flt›r.
Y›l içerisinde mevcut tesislerin muhtelif kapasite, prodüktivite ve kalite art›r›c› yat›r›mlar› gerçeklefltirilmifltir.
Maddi duran varl›klar›m›z›n y›l sonu itibariyle ulaflt›¤› de¤erleri bir evvelki y›l ile mukayeseli olarak afla¤›da
bilgilerinize arz ederiz.

MADD‹ DURAN VARLIKLAR
(Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na Göre Hesaplanm›flt›r.)
(YTL)

31 Aral›k 2003

31 Aral›k 2004

Maliyet
Arazi ve Arsalar

165.142,-

178.128,-

3.494.879,-

3.481.113,-

23.671.692,-

22.948.984,-

119.178.170,-

122.183.158,-

Tafl›tlar

1.021.285,-

720.009,-

Demirbafllar, Özel Maliyetler

7.058.636,-

6.996.694,-

512,-

4.228,-

154.590.316,-

156.512.314,-

1.701.618,-

1.814.359,-

Binalar

10.235.142,-

10.920.383,-

Tesis Makina ve Cihazlar

80.061.078,-

84.938.689,-

519.217,-

470.181,-

6.136.029,-

6.049.114,-

98.653.084,-

104.192.726,-

55.937.232,-

52.319.588,-

Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Tesis Makina ve Cihazlar

Yap›lmakta Olan Yat›r›mlar

Birikmifl Amortisman
Yeralt› ve Yerüstü Düzenleri

Tafl›tlar
Demirbafllar, Özel Maliyetler

Net defter de¤eri

Y›l içerisinde devam eden veya tamamlanan yat›r›mlar›n tamam›na yak›n bölümü için yat›r›m indirimi, gümrük
muafiyeti ve teflvik primi gibi yat›r›m teflvik tedbirlerinden yararlan›lm›flt›r.
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ÇIKARILMIfi BULUNAN MENKUL KIYMETLER

Ç›kar›lm›fl bulunan menkul k›ymetimiz yoktur.

F‹ N A N S A L D U R A N V A R LI K LA R
(Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na Göre Hesaplanm›flt›r)
‹fltiraklerimizin 31.12.2004 tarihindeki durumu, unvanlar›, sermayeleri, faaliyet konular›, bunlardaki ortakl›k pay›m›z›n
miktar› ve son üç y›lda sa¤lanan ifltirak kazançlar› afla¤›daki gibidir.

S E R M A Y E S ‹ N E

K A T I L D I ⁄ I M I Z

fi ‹ R K E T L E R
ALINAN KÂR PAYLARI
(YTL)

Entek Elektrik Üretimi A.fi.

7.176.530,390.954,-

D›fl Ticaret
Elektrik Üretimi

5.553.472,-

* Kat›lma nispeti, paylar›n nominal tutar› üzerinden hesaplanm›flt›r.
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2002

Ram D›fl Ticaret A.fi.

Finansal Hizmetler

NOM‹NAL TUTARI KATILMA N‹SPET‹
(YTL)
% (*)

2003

Koç Finansal Hizmetler A.fi.

FAAL‹YET
KONUSU

2004

UNVANI

0.49

-

-

-

7.50

-

-

-

1.90

279.555,-

-

-

MAL ÜRET‹M‹NE ‹L‹fiK‹N HAREKETLER

Mamuller itibariyle 2004 y›l› üretim miktarlar› ve kapasite kullan›m oranlar› flöyledir:
(2003 y›l› ile mukayeseli)
Kapasite Kullan›m Oran› %
Üretim
2004

2003

2004

2003

Camyünü (Ton)

96

72

28.792

21.669

Taflyünü (Ton)

94

76

23.592

18.968

Ekstrüde Polistiren (m3)

76

92

149.360

114.588

Ekspande Polistiren (Ton)

65

70

7.922

5.657

Elastomerik Kauçuk (Ton)

72

71

626

499

2004 y›l›nda gayri safi milli has›la % 9,8 seviyelerinde artm›fl, flirketimizin de içinde yer ald›¤› inflaat sektöründeki
son üç y›ld›r devam etmekte olan daralma, yerini s›n›rl› bir art›fla b›rakm›fl ve bu sektörde % 1,4 oran›nda bir
katma de¤er art›fl› oldu¤u gözlenmifltir.
2004 y›l›nda Türk Liras›'n›n yabanc› paralar karfl›s›nda afl›r› de¤erlenmesi devam etmifl, ithal yoluyla gelen
rakip ürünlere avantaj sa¤lam›fl, maliyet unsurlar›n›n önemli bir k›sm›n› iç pazardan temin eden flirketimiz için
dezavantaj oluflturmufl, ihracatta ise negatif çal›flan kur farklar› nedeniyle zararla karfl›lafl›lm›flt›r.
Bütün bu olumsuzluklara ra¤men 2004 y›l›nda ürün kalitesinden taviz verilmeden farkl› kullan›m yerleri için
mal kompozisyonunda yap›lan de¤ifliklikler ve çeflitlemeler ile ucuz fiyatl› ve düflük kaliteli rekabetle mücadele
edilmifl ve bunda da baflar›l› olunmufltur.
Geçen y›la göre sat›fllar›m›z, iç pazarda % 32, ihraç pazarlar›nda % 24 artm›fl, genelde ise % 30 fiziki büyüme
sa¤lanm›flt›r. ‹hracat has›lat›m›z, döviz baz›nda bir önceki y›la göre % 31 artarak 21 milyon ABD Dolar›
seviyelerine ulaflm›flt›r.
Faaliyet konumuza dahil mamul sat›fllar›m›z›n iç ve d›fl piyasalardaki geliflmeleri 2003 y›l› ile karfl›laflt›rmal›
olarak afla¤›da sunulmufltur.

N E T S A T I fi L A R ( Y T L )
(Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na Göre Hesaplanm›flt›r.)
2004

2003

Yurtiçi

107.846.710,-

85.796.977,-

‹hracat

33.229.601,-

27.894.743,-

141.076.311,-

113.691.720,-

9.066.112,-

7.879.602,-

132.010.199,-

105.812.118,-

Brüt Sat›fllar Toplam›
‹skonto ve ‹adeler
Net Sat›fllar
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RANDIMAN VE PRODÜKT‹V‹TE

Kapasite kullan›m oranlar› ile kullan›lan iflgücü saatlerindeki art›fl ve azal›fllara paralel olarak prodüktivitelerimiz
camyünü, taflyünü, elastomerik kauçuk ve ekspande polistirenlerde artm›fl, ekstrüde polistirenlerde azalm›flt›r.
Rand›man katsay›lar›m›za yönelik bilgiler ise afla¤›daki tabloda sunulmufltur.

R A N D I M A N

K A T S A Y I L A R I

%

2004

2003

Camyünü

90

90

Taflyünü

93

89

Ekstrüde Polistiren

85

75

Ekspande Polistiren

91

82

Elastomerik Kauçuk

98

98

F‹NANSAL YAPIYA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
D›fl denetim flirketimizin Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na göre haz›rlam›fl bulundu¤u 31.12.2004
tarihli bilançomuz ve bilanço kalemlerine iliflkin aç›klamalar›m›z EK-1'de görüfllerinize sunulmaktad›r. Keza
2004 y›l› gelir tablomuz da aç›klamalar›yla birlikte EK-2'de tetkiklerinize arz edilmifltir.
2004 y›l›nda oluflan fonlar; yat›r›mlara, uzun vadeli yat›r›m kredilerinin faiz ve ana para ödemelerine, iflletme
sermayesi art›fllar›na, vergi ve temettü ödemelerine ve k›sa vadeli menkul k›ymet al›mlar›na tahsis edilmifltir.
(Öz Sermaye De¤iflim Tablosu Ek-3'te, Nakit Ak›m Tablosu Ek-4'te sunulmufltur).
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D‹⁄ER KONULAR

fiirketimiz, Saint Gobain ISOVER (FRANSA) firmas›n›n lisansiyesi olup, 1967 y›l›ndan itibaren TEL PROSES‹YLE
CAMYÜNÜ, 1993 y›l›ndan itibaren Saint Gobain ISOVER G+H (ALMANYA) lisansiyesi olarak da S‹LLAN
PROSES‹YLE TAfiYÜNÜ üretmektedir. 1995 y›l› içinde üretime al›nan EKSTRÜDE POL‹ST‹REN tesisi ise OWENS
CORNING (AMER‹KA) lisans›yla ve HYDROVAC PROSES‹ ile FOAMBOARD üretmektedir.
2000 y›l›nda üretilmeye bafllanan Elastomerik Kauçuklar için ARMACELL GmbH (ALMANYA) lisans› al›nm›flt›r.
fiirketimiz ayn› zamanda "EURIMA" Avrupa ‹zolasyon Malzemeleri ‹malatç›lar› Derne¤i ve "EXIBA" Avrupa
Ekstrüde Polistiren ‹zolasyon Plakalar› Üreticileri Derne¤i'nin de üyesidir.
Üretimimiz, üretim tesislerimizdeki laboratuvarlar›m›zda devaml› bir flekilde tetkik alt›nda bulundurulmakta ve
bu tespitlerin sonuçlar› de¤erlendirilerek gerekli geliflmeler uygulanmaktad›r.
Mamullerimiz, ISO 9001:2000, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlar›na uygun Kalite Sistemi, Çevre Sistemi
ve ‹fl Güvenli¤i ve Çal›flan Sa¤l›¤› Sistemi Belgelerine haiz tesislerimizde üretilmektedir.
2002 y›l›nda tüm yönetim sistemlerimiz entegre bir yap›ya kavuflmufl ve Ekim 2002'de BVQI taraf›ndan
gerçeklefltirilen belgelendirme denetiminden baflar›yla geçmifltir. Bu denetim sonucunda, Kalite Sistemimiz
ISO 9001:2000 versiyonuna uygun olarak belgelenmifl, Eskiflehir Elastomerik Kauçuk Köpük Tesisimiz, OHSAS
18001 - ‹fl Güvenli¤i ve Çal›flan Sa¤l›¤› Sistemi kapsam›na dahil edilmifltir.
fiirket, Avrupa Birli¤i'nde May›s 2003 itibariyle yal›t›m ürünleri için zorunlu olan "CE" Avrupa Uygunluk Belgelerini
11 Nisan 2003 tarihinde camyünü ve taflyünü ürünler için alarak, ürünlerinin Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerde
serbest dolafl›m hakk›n› elde etmifltir.
fiirket, Gemi Sanayiine yönelik perde ve güverte konstrüksiyonlar›nda aranan 60 dakika yang›n dayan›m› için
gelifltirdi¤i yeni ürünleri Marine Firebatt 140 ve Floating Floor’u belgelendirerek gemi yal›t›m pazar›na sunmufltur.
T.T.K. 329. madde hükümleri çerçevesinde ortakl›¤›m›z›n kendi hisselerini elde etmesi gibi bir durum söz
konusu de¤ildir. fiirketimiz 2004 y›l›nda toplam 369.814,-YTL vak›f ve benzeri sosyal amaçl› kurulufllara
yard›mlarda bulunmufltur.
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‹DAR‹ FAAL‹YETLER

fiirket Genel Müdürü Arif Nuri Bulut ‹zocam'daki çal›flma hayat›na 1981 y›l›nda bafllam›fl, çeflitli yönetim
kademelerinde görev alm›fl, 1996 - 2002 döneminde Genel Müdür Yard›mc›l›¤› (Teknik) görevinde bulunmufl,
01.04.2002 tarihinde Genel Müdür olarak atanm›flt›r.
fiirket Genel Müdür Yard›mc›l›¤› (Mali-‹dari) görevinde bulunan Hasan Basri Eröktem, ‹zocam'daki çal›flma
hayat›na 1977 y›l›nda bafllam›fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm›fl, 1993 y›l›nda Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
görevine atanm›flt›r.
fiirket Genel Müdür Yard›mc›l›¤› (Pazarlama) görevinde bulunan Fatih Öktem ‹zocam'daki çal›flma hayat›na
1986 y›l›nda bafllam›fl, çeflitli yönetim kademelerinde görev alm›fl, 1997 y›l›nda Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
görevine atanm›flt›r.
Halen görevi bafl›nda bulunan idarecilerimizi afla¤›da takdim etmekteyiz.

ADI – SOYADI

GÖREV‹

AR‹F NUR‹ BULUT

GENEL MÜDÜR

HASAN BASR‹ ERÖKTEM

GEN. MÜD. YARD. MAL‹ - ‹DAR‹

FAT‹H ÖKTEM

GEN. MÜD. YARD. PAZARLAMA

TANER EK‹NC‹

fi‹RKET MUHASEBE MÜDÜRÜ

NEJDET AVCI

B‹LG‹ S‹STEM MÜDÜRÜ

NAB‹ AKPINARO⁄LU

LOJ‹ST‹K MÜDÜRÜ

KUB‹LAY ÖZKAN

MÜHEND‹SL‹K MÜDÜRÜ

KEMAL GAN‹ BAYRAKTAR

TANITIM VE TATB‹KAT H‹ZMETLER‹ MÜDÜRÜ

VUSLAT GÖKÇE

ENDÜSTR‹ ‹L‹fiK‹LER‹ MÜDÜRÜ

ÜM‹T ARCA⁄

F‹NANSMAN MÜDÜRÜ

AHMET DEM‹RTAfi

‹HRACAT MÜDÜRÜ

SERDAR SALBAfi

1. BÖLGE SATIfi MÜDÜRÜ

M. TAMER ÇAKIL

2. BÖLGE SATIfi MÜDÜRÜ

MUSTAFA RÜfiTÜ UZ

3. BÖLGE SATIfi MÜDÜRÜ

N‹HAT KÖfiGER

4. BÖLGE SATIfi MÜDÜRÜ
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GEBZE TAfiYÜNÜ, STYROPOR VE FOAMBOARD ÜRET‹M TES‹SLER‹
ÖMER MEHMET ARUN

‹fiLETME MÜDÜRÜ (TAfiYÜNÜ)

MEHMET BEZZAZO⁄LU

‹fiLETME MÜDÜRÜ (PLAST‹KLER)

AL‹ RIZA ÖZKAN

TAfiYÜNÜ ‹MALAT MÜDÜRÜ

GÖKHAN SER‹N

KAL‹TE GÜVENCE MÜDÜRÜ

EfiREF B‹NGÖL

BAKIM VE YARD. ‹fiL. MÜDÜRÜ

TARSUS CAMYÜNÜ ÜRET‹M TES‹S‹
KORAY MAHMUT TEMUÇ‹N

‹fiLETME MÜDÜRÜ

T‹MUR ARAS

MUHASEBE VE ‹DAR‹ ‹fiL. MÜDÜRÜ

ORHAN KAHVEC‹

SO⁄UK KISIM ‹MALAT MÜDÜRÜ

TEF‹K YILDIZ

SICAK KISIM ‹MALAT MÜDÜRÜ

RAMAZAN TOK

BAKIM VE YARD. ‹fiL. MÜDÜRÜ

31.12.2004 itibariyle Uluslararas› Finansal Raporlama Standarlar›'na göre k›dem tazminat› yükümlülü¤ümüz
3.045.846,-YTL olup bu tutar, bilançomuzun uzun vadeli borçlar kalemine dahil edilmifltir.
fiirketimiz personeline ve iflçilerine genel kabul görmüfl yan ödemeler yap›lmaktad›r ve fiirketimizde sendika
üyesi personel bulunmamaktad›r.
2004 y›l›nda haks›z fiilerden do¤an tazminat ve vergi cezalar› yoktur.
fiirketimizin resmi veya özel önemli bir uyuflmazl›¤› yoktur.
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KÂR DA⁄ITIM ÖNER‹S‹ VE SONUÇ

Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Seri XI, No: 25 say›l› tebli¤i uyar›nca 31.12.2004 tarihi itibariyle Uluslararas›
Finansal Raporlama Standartlar›'na göre tanzim etmifl bulundu¤umuz mali tablolar ve dipnotlarda da görüldü¤ü
üzere, gelir tablomuzda 12.166.371,- YTL net dönem kâr›m›z mevcuttur. Bu kâr›n Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasas› Kurulu ve Ana Sözleflmemize göre ihtiyatlara nakledilmek üzere ayr›lmas›n›, ayr›ca ortaklar›m›za
ödenmifl 21.000.000,- YTL tutar›ndaki sermayemiz üzerinden nakit (net) 7.350.000,- YTL temettü da¤›t›lmas›n›,
söz konusu temettünün ola¤anüstü yedeklerin nominal tutarlar›ndan ödenmesini, böylece beher 1,00 YTL'lik
hisseye 0,35 YTL temettü verilmesini, temettü da¤›t›m›na 25 Nisan 2005 tarihinde bafllanmas›n› arz ve teklif
ederiz.
fiirketimizin bugüne kadar oldu¤u gibi bundan sonraki y›llarda da baflar›l› ve hay›rl› neticelere ulaflmas› dile¤iyle
Yönetim Kurulumuz ad›na siz de¤erli hissedarlar›m›z› tekrar sayg› ile selamlar, fiirketimizin baflar›l› neticelere
ulaflmas›nda eme¤i geçen tüm Personelimize ve ‹darecilerimize huzurunuzda teflekkür ederiz.

Y ö n e t i m K u r u l u B a fl k a n ›

MUSTAFA V. KOÇ
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‹ Z O C A M T ‹ C A R E T V E S A N A Y ‹ A . fi .
D EN ETÇ ‹ LER R A P O R U
‹ZOCAM T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. GENEL KURULU'NA
fiirketin 2004 y›l› hesap dönemi ile ilgili murakabe çal›flmalar›m›z›n sonuçlar› afla¤›da yüksek görüfllerinize
sunulmufltur.
1. fiirket, Sermaye Piyasas› Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesi içinde yürüttü¤ü faaliyet konular›nda baflar›l›
bir dönem geçirmifltir.
2. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat gere¤ince tutulmas› zorunlu defter ve kay›tlar›n kanunlar›n icaplar›na
uygun bir flekilde tutuldu¤u ve kay›tlar› tevsik edici belgelerin muntazam bir flekilde muhafaza edildi¤i
görülmüfltür.
3. Görüflümüze göre içeri¤ini benimsedi¤imiz Vergi Usul Kanunu’na uygun olarak enflasyon düzeltmesi yap›lm›fl
mali tablolar ve Sermaye Piyasas› Kurulu taraf›ndan düzenlenen Seri: XI, No: 25 say›l› “Sermaye Piyasas›nda
Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤” hükümlerine uygun olarak haz›rlanan ekli 31.12.2004 tarihi itibariyle
düzenlenmifl enflasyon düzeltmesi yap›lm›fl mali tablolar fiirketin an›lan tarihteki gerçek mali durumu ile an›lan
döneme ait gerçek faaliyet sonuçlar›n› do¤ru bir biçimde yans›tmaktad›r.
4. fiirket yönetimi ile ilgili kararlar›n usulüne uygun flekilde tutulan karar defterine geçirildi¤i görülmüfltür.
Netice olarak, Yönetim Kurulu taraf›ndan haz›rlanm›fl bulunan raporda özetlenen flirket çal›flmalar› ile Sermaye
Piyasas› Mevzuat›'na uygun olarak düzenlenen, Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar› tatbik edilmifl
mali tablolar ile Yönetim Kurulu’nun kâr›n da¤›t›m› ile ilgili önerilerinin tasvibini ve Yönetim Kurulu’nun aklanmas›
hususunu Genel Kurul’un yüksek görüfllerine sunar›z.
Sayg›lar›m›zla,
‹stanbul, 08.03.2005
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‹ ZO C A M T‹ C A R ET V E S A N A Y ‹ A .fi .
1 OCAK - 31 ARALIK 2004 HESAP DÖNEM‹NE A‹T
B A ⁄ I M S I Z D EN ET‹ M R A P O R U
‹zocam Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi’nin
Yönetim Kurulu’na

1. ‹zocam Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi’nin ("fiirket") Türk Liras›'n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki cari sat›n
alma gücü cinsinden Yeni Türk Liras› olarak ifade edilmifl iliflikteki 31 Aral›k 2004 tarihli bilançosunu ve ayn›
tarihte sona eren y›la ait gelir ve nakit ak›m› tablolar›n› denetlemifl bulunuyoruz. Bu mali tablolar›n sorumlulu¤u
fiirket yönetimine aittir. Bizim sorumlulu¤umuz denetim çal›flmalar›m›z sonucunda bu mali tablolar üzerinde
görüfl bildirmektir.
2. Denetim çal›flmalar›m›z Uluslararas› Denetim Standartlar›'na uygun olarak yap›lm›flt›r. Bu standartlar denetim
plan›m›z› ve çal›flmam›z›, mali tablolarda önemli bir hata bulunmad›¤›n› sa¤lamaya yönelik olarak düzenlememizi
gerektirmektedir. Denetim, mali tablolarda yer alan bakiyeleri ve tamamlay›c› notlar› destekleyici kan›tlar›n test
baz›nda incelenmesini içerir. Denetim, ayn› zamanda, uygulanan muhasebe prensiplerinin, yönetim taraf›ndan
yap›lan önemli tahminlerin ve mali tablolar›n genel sunulufl fleklinin de¤erlendirilmesini de içerir. Yap›lan
denetimin görüfl bildirmemiz için makul bir temel oluflturdu¤una inan›yoruz.
3. Görüflümüze göre, birinci paragrafta sözü edilen mali tablolar, tüm önemli taraflar›yla, ‹zocam Ticaret ve
Sanayi Anonim fiirketi’nin 31 Aral›k 2004 tarihindeki mali durumunu ve ayn› tarihte sona eren y›la ait faaliyet
sonuçlar›n› ve nakit ak›mlar›n›, Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na uygun olarak do¤ru bir biçimde
yans›tmaktad›r.

Baflaran Nas Serbest Muhasebeci
Mali Müflavirlik Anonim fiirketi
a member of
PricewaterhouseCoopers

Zeynep Uras, SMMM
Sorumlu Ortak, Bafldenetçi
‹stanbul, 7 Mart 2005
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YÖNET‹M

AR‹F NUR‹ BULUT
Genel Müdür

FAT‹H ÖKTEM
Genel Müdür Yard›mc›s› - Pazarlama

HASAN BASR‹ ERÖKTEM
Genel Müdür Yard›mc›s› - Mali, ‹dari
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‹ZOCAM T‹CARET VE SANAY‹ A.fi.
31 ARALIK 2004 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE MAL‹ TABLOLAR VE D‹PNOTLARI
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‹ZOCAM T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
Büyükdere Cad. TEV-Kocabafl ‹flhan› No: 111 K: 6 34394 Gayrettepe - ‹STANBUL
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası’nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücü cinsinden Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmifltir.)

31 ARALIK TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇOLAR

Notlar

EK-1
2004

2003

VARLIKLAR
Dönen Varl›klar
Nakit ve Nakit Benzeri De¤erler

4

14.114.066,-

5.919.413,-

Ticari Alacaklar

5

22.502.650,-

24.937.588,-

‹liflkili Taraflardan Alacaklar

6

5.827.772,-

5.107.871,-

Stoklar

7

10.474.820,-

6.505.667,-

Di¤er Dönen Varl›klar

8

217.817,-

429.191,-

53.137.125,-

42.899.730,-

9

13.120.956,-

13.599.696,-

Maddi Duran Varl›klar

10

52.319.588,-

55.937.232,-

Maddi Olmayan Duran Varl›klar

11

204.692,-

275.349,-

4.502,-

1.862,-

65.649.738,-

69.814.139,-

118.786.863,-

112.713.869,-

Dönen Varl›klar Toplam›
Duran Varl›klar
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar

Di¤er Duran Varl›klar
Duran Varl›klar Toplam›
Varl›klar Toplam›

31 Aral›k 2004 tarihi ve bu tarihte sona eren y›la ait mali tablolar, Yönetim Kurulu taraf›ndan 7 Mart 2005
tarihinde onaylanm›fl ve Yönetim Kurulu ad›na imzalanm›flt›r.

28

‹ZOCAM T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
Büyükdere Cad. TEV-Kocabafl ‹flhan› No: 111 K: 6 34394 Gayrettepe - ‹STANBUL
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası’nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücü cinsinden Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmifltir.)

31 ARALIK TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE B‹LANÇOLAR

Notlar

EK-1
2004

2003

BORÇLAR VE ÖZSERMAYE
K›sa Vadeli Borçlar
Banka Kredileri

12

3.055.794,-

1.736.919,-

Ticari Borçlar

13

7.721.432,-

7.674.420,-

6

1.622.398,-

1.157.351,-

Vergi Yükümlülü¤ü

14

445.830,-

1.753.786,-

Di¤er K›sa Vadeli Borçlar

15

2.551.881,-

1.579.107,-

15.397.335,-

13.901.583,-

‹liflkili Taraflara Borçlar

K›sa Vadeli Borçlar Toplam›
Uzun Vadeli Borçlar
Banka Kredileri

12

9.042.660,-

13.131.387,-

K›dem Tazminat› Karfl›l›klar›

16

3.045.846,-

2.805.243,-

Ertelenen Vergi Yükümlülü¤ü

14

4.527.624,-

3.893.711,-

Uzun Vadeli Borçlar Toplam›

16.616.130,-

19.830.341,-

Borçlar Toplam›

32.013.465,-

33.731.924,-

Öz Sermaye
Sermaye

17

21.000.000,-

21.000.000,-

Sermaye Düzeltmesi

17

25.117.813,-

25.117.813,-

46.117.813,-

46.117.813,-

Toplam Ödenmifl Sermaye
Emisyon Primi

18

224.500,-

224.500,-

Birikmifl Kârlar

18

40.431.085,-

32.639.632,-

Öz Sermaye Toplam›

19

86.773.398,-

78.981.945,-

118.786.863,-

112.713.869,-

Borçlar ve Öz Sermaye Toplam›
Taahhütler ve Muhtemel Yükümlülükler

25
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EK-2

Notlar
Net Sat›fllar

2004

19

2003

132.010.199,-

105.812.118,-

Sat›lan Mal›n Maliyeti

(89.003.014,-)

(73.527.873,-)

Brüt Kâr

43.007.185,-

32.284.245,-

Sat›fl ve Pazarlama Giderleri

20

(14.364.251,-)

(13.006.668,-)

Genel Yönetim Giderleri

21

(9.737.101,-)

(8.362.054,-)

Di¤er Faaliyet Giderleri - Net

22

(1.011.446,-)

(538.465,-)

Faaliyet Kâr›
Finansman Gelirleri - Net

23

Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
Makul de¤er de¤erleme (Gideri) / Geliri
Net Parasal Pozisyon (Zarar›) / Kazanc›

2

Vergi Öncesi Kâr
Vergi Gideri

17.894.387,-

10.377.058,-

2.057.314,-

733.905,-

(386.797,-)

1.258.382,-

(1.517.128,-)

672.123,-

18.047.776,14

(5.881.405,-)

Net Dönem Kâr›

12.166.371,-

Beheri 1.000 TL nominal de¤erindeki
hisselerin a¤›rl›kl› ortalama say›s›
Hisse bafl›na kazanç (hisse bafl›na YTL olarak)

30

13.041.468,(1.295.172,-)
11.746.296,-

21.000.000

21.000.000

0.579

0.559
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EK-3

Sermaye

Sermaye
Düzeltmesi

Emisyon
Primi

Birikmifl
Kâr

Toplam
Öz Sermaye

1 Ocak 2003

9,000,000,-

36,001,802,-

224.500,-

24.606.033,-

69.832.335,-

Transferler

12.000.000,-

(10.883.989,-)

-

(1.116.011,-)

-

Ödenen Temettü

-

-

-

(2.596.686,-)

(2.596.686,-)

Dönem Kâr›

-

-

-

11.746.296,-

11.746.296,-

31 Aral›k 2003

21.000.000,-

25.117.813,-

224.500,-

32.639.632,-

78.981.945,-

1 Ocak 2004

21.000.000,-

25.117.813,-

224.500,-

32.639.632,-

78.981.945,-

Ödenen Temettü

-

-

-

(4.374.918,-)

(4.374.918,-)

Dönem Kâr›

-

-

-

12.166.371,-

12.166.371,-

21,000,000,-

25.117.813,-

224.500,-

40.431.085,-

86.773.398,-

31 Aral›k 2004

Takip eden dipnotlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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Notlar

EK-4

2004

2003

‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit ak›m›
Vergi öncesi kâr
Vergi öncesi kâr / (zarar) ile iflletme faaliyetlerinden sa¤lanan
net nakit giriflleri mutabakat› için gerekli düzeltmeler:
Amortisman ve itfa paylar›
10-11
K›dem tazminat› karfl›l›klar›ndaki art›fl
16
Faiz geliri
23
Faiz gideri
23
Maddi duran varl›k sat›fllar›ndan kaynaklanan zararlar-net
22
fiüpheli alacak karfl›l›¤›
5
Kredili sat›fllardan kaynaklanan vade fark› gelirleri
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Makul de¤er de¤erleme gideri/(geliri)
‹flletme faaliyetleri d›fl›ndaki faaliyetlerden kaynaklanan parasal kazanç
Varl›k ve borçlardaki de¤iflimler öncesi net nakit
Varl›k ve borçlardaki de¤iflimler-net
Ticari alacaklardaki azal›fl
‹liflkili taraflardan alacaklardaki art›fl
Stoklardaki art›fl
Di¤er dönen varl›klardaki azal›fl/(art›fl)
Di¤er duran varl›klardaki art›fl
Ticari borçlardaki art›fl
‹liflkili flirketlere borçlardaki art›fl/(azal›fl)
K›sa vadeli borçlardaki art›fl/(azal›fl)
Ödenen net gelir vergisi
Ödenen k›dem tazminat›
‹flletme faaliyetlerinden kaynaklanan parasal kay›p
‹flletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit
Yat›r›m faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varl›k al›mlar›/sat›fllar›-net
‹fltirak sermaye art›fl›/(sat›fl›)
Di¤er maddi olmayan duran varl›k al›mlar›/sat›fllar›-net
Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit
Finansal faaliyetler
Banka kredilerindeki azal›fl
Ödenen temettüler
Al›nan/(ödenen) faiz
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan parasal kay›p
Finansal faaliyetlerde kullan›lan net nakit
Nakit ve nakit benzeri de¤erler üzerindeki parasal kay›p
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerdeki net art›fl
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin dönem bafl› bakiyesi
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin dönem sonu bakiyesi

Takip eden dipnotlar mali tablolar›n tamamlay›c› parças›n› olufltururlar.
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18.047.776,-

13.041.468,-

8.367.742,755.189,(1.262.641,-)
674.936,516.894,672.865,(36.675,-)

10.161.883,1.402.204,(431.286,-)
1.356.478,200.256,185.340,(59.112,-)

386.797,(110.606,-)
28.012.277,-

(1.258.382,-)
(239.944,-)
24.358.905,-

1.798.748,(719.901,-)
(3.969.153,-)
211.374,(2.641,-)
47.012,465.047,972.773,(6.555.448,-)
(403.980,-)
7.634.063,27.490.171,-

331.633,(2.023.791,-)
(1.594.671,-)
(362.219,-)
(1.137,-)
555.053,(145.231,-)
(4.113,-)
(2.300.261,-)
(317.935,-)
2.038.552,20.534.785,-

(5.160.490,-)
91.943,(35.844,-)
(5.104.391,-)

(1.370.043,-)
(536.530,-)
(102.509,-)
(2.009.082,-)

(2.764.573,-)
(4.374.918,-)
575.324,1.706.682,(4.857.485,-)
(9.340.744,-)
17.528.295,5.915.774,14.103.325,-

(7.980.729,-)
(2.596.686,-)
(1.510.180,-)
2.652.354,(9.435.241,-)
(4.690.906,-)
9.090.462,1.516.218,5.915.774,-
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NOT 1 - ORGAN‹ZASYON VE F‹‹L‹ FAAL‹YET KONUSU
‹zocam Ticaret ve Sanayi Anonim fiirketi (“‹zocam” ya da “fiirket”) 1965 y›l›nda kurulmufl olup fiili faaliyet
konusu, inorganik ve organik izolasyon malzemeleri (camyünü ve taflyünü- mineral yünler ile ekspande ve
ekstrüde polistirenler, elastomerik kauçuklar) imalat› ve ticaretidir. fiirket, Koç Grubu flirketidir ve
Koç Holding A.fi. ve Koç Ailesi taraf›ndan yönetilmektedir.
fiirket, faaliyetlerinin bir k›sm›n›, Koç Grup flirketleriyle yapmaktad›r. fiirket’in hem müflterisi konumunda
hem de tedarikçisi konumunda iliflkili taraflar› mevcuttur (Not 6). fiirket, Sermaye Piyasas› Kurulu’na (“SPK”)
kay›tl›d›r ve hisseleri, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda (‹MKB) 15 Nisan 1981 tarihinden beri ifllem
görmektedir. 31 Aral›k 2004 itibariyle, ‹MKB’ye kay›tl› 37.43% oran›nda hissesi mevcuttur.
fiirket’in bünyesinde istihdam edilen ortalama personel say›s› 351 kiflidir (2003:342).
fiirket’in kay›tl› oldu¤u adresi afla¤›daki gibidir:
Büyükdere Caddesi T.E.V. Kocabafl ‹flhan› No: 111 Kat: 6
34394 Gayrettepe ‹STANBUL

NOT 2 - MAL‹ TABLOLARIN SUNUM ESASLARI
Mali Tablolar›n Haz›rlanma Esaslar›
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun (SPK), 15 Kas›m 2003 tarihli seri XI, No: 25 “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤”i (“Tebli¤”) 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli
olmak üzere yürürlü¤e girmifltir. Tebli¤’e göre dileyen iflletmeler, 31 Aral›k 2003 tarihinde veya daha sonra
sona eren y›ll›k veya ara hesap döneminden bafllamak üzere, bu tebli¤ hükümlerini uygulamaya bafllayabilirler.
Bunun yan› s›ra, Tebli¤ Otuzdördüncü K›s›m - Muhtelif Hükümler Geçici Madde 1, mali tablo ve raporlar›n
zorunlu olarak bu tebli¤ hükümlerince düzenlenece¤i ilk hesap döneminin bafl›na kadar geçen süre zarf›nda,
mali tablo ve raporlar›n Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›'na (“UFRS”) uygun olarak düzenlenmesinin
ve kamuya aç›klanmas›n›n Tebli¤’de öngörülen düzenleme ve ilan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hükmünde
oldu¤unu belirtmektedir. Buna ba¤l› olarak, fiirket, mali tablolar›n› 31 Aral›k 2003 tarihinde sona eren hesap
döneminde, izleyen 2004 y›l› içerisindeki ara hesap dönemlerinde ve 31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren hesap
döneminde UFRS’ye uygun olarak düzenlemeyi seçmifltir.
Mali tablolar, UFRS’ye uygun olarak haz›rlanm›flt›r. fiirket, Yeni Türk Liras› cinsinden muhasebe kay›tlar›n›n
tutulmas›nda ve kanuni mali tablolar›n›n haz›rlanmas›nda SPK taraf›ndan ç›kar›lan prensipler ve flartlara, Türk
Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuat› ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ç›kar›lan Tekdüzen Hesap Plan› flartlar›na
uymaktad›r. 30 Aral›k 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanan ve 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli
olan 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun’a (“5024 say›l› Kanun”) göre bilanço esas›na göre defter tutmakla yükümlü olan mükellefler
kanuni mali tablolar›n› haz›rlarken parasal olmayan varl›k, yükümlülüklerini ve özsermaye kalemlerini enflasyonun
etkilerini giderecek flekilde düzeltme ifllemine tabi tutmufllard›r.
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fiirket, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle kanuni mali tablolar›n› belirtilen uygulamaya göre düzeltme ifllemine tabi
tutmufltur.
Mali tablolar, vergisel enflasyon düzeltmesi yap›lm›fl tarihi maliyet esas›na göre haz›rlanm›fl kanuni kay›tlara
UFRS’ye uygunluk aç›s›ndan gerekli düzeltme ve s›n›fland›rmalar yans›t›larak düzenlenmifltir. Dolay›s›yla mali
tablolar, makul de¤erlerinden gösterilen finansal varl›k ve yükümlülükler haricinde, Türk Liras›’n›n genel sat›n
alma gücüne yönelik yap›lan düzeltmelerle birlikte tarihi maliyet esas›na göre haz›rlanm›flt›r.
Yeni Türk Liras›
30 Ocak 2004 tarihli Resmi Gazete’de yay›nlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Para Birimi Hakk›ndaki 5083
say›l› kanun uyar›nca, 1 0cak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Yeni Türk Liras› (“YTL”) ve Yeni
Kurufl (“YKr”), Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para birimi olmufltur. Yeni Türk Liras›’n›n alt birimi Yeni Kurufltur
(1 YTL = 100 YKr). Bir önceki para birimi olan Türk Liras› de¤erleri YTL’ye dönüfltürülürken 1 milyon Türk
Liras›, 1 YTL’ye eflit tutulmaktad›r. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin para birimi Türk Liras›’ndan alt› s›f›r
at›larak sadelefltirilmifltir.
Hukuki sonuç do¤uran tüm yasa, mevzuat, idari ve hukuki ifllem, mahkeme karar›, k›ymetli evrak ve her türlü
belgenin yan› s›ra ödeme ve de¤iflim araçlar›nda, Türk Liras›’na yap›lan referanslar, yukar›da belirtilen dönüflüm
oran› ile YTL cinsinden yap›lm›fl say›lmaktad›r. Sonuç olarak, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL, mali tablo
ve kay›tlar›n tutulmas› ve gösterimi aç›s›ndan Türk Liras›’n›n yerini alm›fl bulunmaktad›r.
Sermaye Piyasas› Kurulu’nun 30 Kas›m 2004 tarihli duyurusuna istinaden, 31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren
döneme iliflkin mali tablolar, karfl›laflt›rma amac›yla kullan›lacak olan bir önceki döneme ait finansal verileri
de dahil olmak üzere, YTL cinsinden gösterilmifl, önceki dönem mali tablolar› da sadece karfl›laflt›rma amac›yla
YTL cinsinden ifade edilmifltir.
Enflasyon düzeltmesi
Uluslararas› Muhasebe Standard› 29 (“UMS 29”), Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama,
yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas al›narak haz›rlanan mali tablolar›n bu para biriminin
bilanço tarihindeki sat›n alma gücünden haz›rlanmas›n› ve önceki dönem mali tablolar›n›n da karfl›laflt›rma
amac›yla ayn› de¤er ölçüleri kullan›larak yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. UMS 29 uygulamas›n› gerekli
k›lan bafll›ca nedenler; nüfusun ço¤unlu¤unun parasal olmayan varl›klar› ulusal para birimi yerine kuvvetli
yabanc› para cinsinden tutmas›; vadeli sat›fl ve al›mlarda vadenin k›sa olmas›na karfl›n vade fark› uygulamas›
olmas›; faiz oranlar›, ücretler ve fiyatlar›n fiyat endeksine ba¤l› olmas› ve %100’e yaklaflan veya %100'ü aflan
üç y›ll›k bileflik enflasyon oran›d›r. Yeniden düzenleme, Devlet ‹statistik Enstitüsü (“D‹E”) taraf›ndan aç›klanan
ve ülke çap›nda geçerli olan Toptan Eflya Fiyat› Endeksi’nden (“TEFE”) türetilen düzeltme katsay›s› kullan›larak
yap›lm›flt›r.
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31 Aral›k itibariyle, mali tablolar›n düzeltilmesinde kullan›lan endeksler ve düzeltme katsay›lar› afla¤›da
gösterilmifltir:
Üç y›ll›k bileflik
enflasyon oranlar›

Tarih

Endeks

Düzeltme katsay›s›

31 Aral›k 2004

8.403,8

1,000

% 69,7

31 Aral›k 2003

7.382,1

1,138

% 181,1

31 Aral›k 2002

6.478,8

1,297

% 227,3

Yukar›da belirtilen düzeltme ifllemlerinin ana hatlar› afla¤›da belirtilmifltir:
- Yüksek enflasyonlu bir ekonominin para birimi cinsinden haz›rlanm›fl cari y›l mali tablolar›, paran›n bilanço
tarihinde geçerli olan sat›n alma gücü ile önceki raporlama dönemlerine ait tutarlar ise, yine paran›n en
son bilanço tarihindeki sat›n alma gücüne göre düzeltilerek ifade edilmektedir.
- Parasal varl›k ve borçlar, hali haz›rda, bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü ile ifade edildi¤inden
düzeltilmemektedir.
- Bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü ile ifade edilmemifl olan parasal olmayan varl›k ve borçlar ile
özkaynak kalemleri, ilgili düzeltme katsay›lar› kullan›larak düzeltilmifltir.
- Önceki raporlama dönemlerine ait mali tablolar paran›n bilanço tarihindeki cari sat›n alma gücü esas
al›narak düzeltilmifltir.
- Gelir tablosunda yer alan tüm kalemler, ilgili düzeltme katsay›lar› kullan›larak düzeltilmifltir.
- Enflasyonun fiirket’in net parasal pozisyonu üzerindeki etkisi, gelir tablosuna, net parasal pozisyon
(zarar›)/kazanc› olarak yans›t›lm›flt›r.
UFRS’ye uygun olarak haz›rlanan mali tablolar; mali tablo tarihinde raporlanan varl›klar›n, yükümlülüklerin ve
muhtemel varl›k ve yükümlüklerin aç›klanmas›n› ve mali tablo dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderleri
etkileyecek tahmin ve varsay›mlar› içermektedir. Bu tahminler yönetimin flu andaki olaylara iliflkin en iyi
bilgilerine dayanmaktad›r, ancak gerçek sonuçlarla bu tahminler önemli ölçüde farkl› olabilir.

NOT 3 - ÖNEML‹ MUHASEBE POL‹T‹KALARI
fiirket, 31 Aral›k 2003 tarihinde sona eren y›ldan bafllamak üzere SPK’n›n Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤i’nde
at›fta bulunulan UFRS’ye göre mali tablo düzenleme karar› alm›flt›r. Bu çerçevede mali tablolar›n haz›rlanmas›nda
izlenen önemli muhasebe politikalar› afla¤›da özetlenmifltir:
‹liflkili taraflar
Bu mali tablolar›n amac› do¤rultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve
onlar taraf›ndan kontrol edilen veya onlara ba¤l› flirketler, ifltirak ve ortakl›klar iliflkili taraflar olarak kabul ve
ifade edilmifllerdir. Ola¤an faaliyetler nedeniyle iliflkili taraflarla girilen ifllemler genel olarak piyasa koflullar›na
uygun fiyatlarla gerçeklefltirilmifltir (Not 6).
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Nakit ve nakit benzeri de¤erler
Nakit ve nakit benzerleri nakit ve banka mevduat› ile tutar› belirli nakde kolayca çevrilebilen k›sa vadeli ve
yüksek likiditeye sahip ve de¤erindeki de¤iflim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha k›sa olan yat›r›mlar›
içermektedir (Not 4).
31 Aral›k tarihleri itibariyle nakit ak›m tablolar›nda yer alan nakit ve nakit benzerleri de¤erler;
2004
Kasa ve bankalar

14.114.066,-

Eksi: faiz tahakkuklar›

(10.741,-)
14.103.325,-

2003
5.919.413,(3.639,-)
5.915.774,-

Ticari alacaklar
Do¤rudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluflan fiirket kaynakl› ticari alacaklar, etkin faiz yöntemi
kullan›larak iskonto edilmifl maliyeti üzerinden de¤erlendirilmifltir (Not 5). Belirtilmifl bir faiz oran› bulunmayan
k›sa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olmas› durumunda fatura tutar›ndan de¤erlendirilmifltir.
fiirketin, ödenmesi gereken mebla¤lar› tahsil edemeyecek oldu¤unu gösteren bir durumun söz konusu olmas›
halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karfl›l›¤› oluflturulur. Söz konusu bu karfl›l›¤›n tutar›, alaca¤›n kay›tl›
de¤eri ile tahsili mümkün tutar aras›ndaki farkt›r. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil
edilebilecek mebla¤lar da dahil olmak üzere tüm nakit ak›fllar›n›n, oluflan ticari alaca¤›n orijinal etkin faiz oran›
esas al›narak iskonto edilen de¤eridir.
De¤er düflüklü¤ü tutar›, zarar yaz›lmas›ndan sonra oluflacak bir durum dolay›s›yla azal›rsa, söz konusu tutar,
cari dönemde di¤er gelirlere yans›t›l›r.
Stoklar
Stoklar, paran›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n al›m gücüne göre düzeltilmifl maliyetin veya net gerçekleflebilir
de¤erin düflük olan› ile de¤erlenir. Stoklar›n maliyeti tüm sat›n alma maliyetlerini, dönüfltürme maliyetlerini
ve stoklar›n mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlan›lan di¤er maliyetleri içerir. Stoklar›n birim
maliyeti, ayl›k hareketli a¤›rl›kl› ortalama yöntemi ile belirlenir. Net gerçekleflebilir de¤er, iflin normal ak›fl›
içinde tahmini sat›fl fiyat›ndan tahmini tamamlama maliyeti ve sat›fl› gerçeklefltirmek için gerekli tahmini sat›fl
maliyeti toplam›n›n indirilmesiyle elde edilen tutard›r (Not 7).
Maddi duran varl›klar ve ilgili amortisman
Maddi duran varl›klar, paran›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücüne göre düzeltilmifl de¤erleri üzerinden,
birikmifl amortisman düflüldükten sonraki net de¤eri ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi duran varl›klar›n
düzeltilmifl de¤erleri üzerinden faydal› ömürleri dikkate al›narak do¤rusal amortisman yöntemi kullan›larak
ayr›lmaktad›r. Söz konusu varl›klar›n tahmin edilen faydal› ömürleri afla¤›da belirtilmifltir:
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Binalar, yeralt› ve yerüstü düzenleri

25 y›l

Makine, tesis ve cihazlar

5-10 y›l

Tafl›t araçlar›

4 y›l

Döfleme ve demirbafllar

4-6 y›l

Özel maliyetler

6 y›l

Bir varl›¤›n kay›tl› de¤eri, varl›¤›n geri kazan›labilir de¤erinden daha yüksekse, kay›tl› de¤er geri kazan›labilir
de¤erine indirilir.
Maddi duran varl›klar›n elden ç›kart›lmas› sonucu oluflan kâr veya zarar, düzeltilmifl tutarlar ile tahsil olunan
tutarlar›n karfl›laflt›r›lmas› ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplar›na yans›t›l›r.
Maddi olmayan duran varl›klar ve ilgili itfa paylar›
Maddi olmayan duran varl›klar, iktisap edilmifl haklar›, bilgi sistemlerini ve bilgisayar yaz›l›mlar›n› içermektedir.
Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten sonra 4 y›l› geçmeyen bir süre için
tahmini faydal› ömürleri üzerinden do¤rusal amortisman yöntemi ile amortismana tabi tutulur. De¤er
düflüklü¤ünün olmas› durumunda maddi olmayan duran varl›klar›n kay›tl› de¤eri geri kazan›labilir de¤erine
indirilir (Not 11).
Finansal varl›klar
1 Ocak 2001 tarihinde fiirket UMS 39, Finansal Araçlar, flartlar›n› uygulamaya koymufl ve yat›r›m amaçl›
k›ymetlerini flu kategorilerde s›n›fland›rm›flt›r: al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar, vadeye kadar elde tutulacak
finansal varl›klar ve sat›lmaya haz›r finansal varl›klar. Esasen fiyatlardaki k›sa vadeli dalgalanmalardan kâr elde
etmek amac›yla sat›n al›nan finansal araçlar, Al›m-sat›m amaçl› finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›fl ve cari
varl›klara dahil edilmifltir. fiirket yönetiminin vade tarihine kadar elinde tutma niyetinde ve yetene¤inde oldu¤u
belirli veya sabit ödemeleri olan ve sabit bir vadesi bulunan finansal araçlar, vadeye kadar elde tutulacak finansal
varl›klar olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Y›l içerisinde ve sonunda fiirket, bu kategorilerde herhangi bir finansal araç
bulundurmam›flt›r.
Likidite ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik olarak veya faiz oranlar›ndaki de¤iflimler nedeniyle sat›labilecek olan
ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan finansal araçlar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak
s›n›fland›r›lm›flt›r. Bunlar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha k›sa bir süre için finansal arac›
elde tutma niyeti olmad›kça veya iflletme sermayesinin artt›r›lmas› amac›yla sat›fl›na ihtiyaç duyulmayacaksa,
ki bu durumda dönen varl›klar içine dahil edilir, duran varl›klara dahil edilmifltir. fiirket yönetimi, bu finansal
araçlar›n s›n›fland›rmas›n› sat›n al›nd›klar› tarihte uygun bir flekilde yapmakta olup düzenli olarak bu s›n›fland›rmay›
gözden geçirmektedir.
Mali tablolara yans›t›lmas›ndan sonra sat›lmaya haz›r finansal varl›klar olarak s›n›fland›r›lan finansal araçlar
makul de¤eri üzerinden de¤erlendirilmifltir. fiirket bu finansal varl›klar›n makul de¤erlerinin tespitinde indirgenmifl
nakit ak›m ve karfl›laflt›r›labilir ifllemler/flirketler gibi de¤erleme yöntemleri uygulam›flt›r. Sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar›n makul de¤erlerindeki de¤iflikliklerden kaynaklanan kay›p ve kazançlar fiirket mali tablolar›nda
gelir/gider olarak kaydedilmifltir (Not 9).
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Banka kredileri
Krediler, al›nd›klar› tarihlerde, al›nan kredi tutar›ndan ifllem masraflar› ç›kart›ld›ktan sonraki de¤erleriyle
kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmifl maliyet de¤eri üzerinden belirtilir.
‹fllem masraflar› düflüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmifl maliyet de¤eri aras›ndaki fark, gelir tablosuna
kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yans›t›l›r. Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti,
olufltu¤unda gelir tablosuna kaydedilir (Not 12).
Ertelenen vergiler
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullan›larak, varl›k ve yükümlülüklerin mali tablolarda yer alan kay›tl›
de¤erleri ile vergi de¤erleri aras›ndaki geçici farklar üzerinden hesaplan›r. Ertelenen vergi hesaplanmas›nda
yürürlükteki vergi mevzuat› uyar›nca bilanço tarihi itibariyle geçerli bulunan vergi oranlar› kullan›l›r (Not 14).
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü vergilendirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici
farklardan oluflan ertelenen vergi varl›klar›, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› flart›yla hesaplanmaktad›r.
Ayn› ülkenin vergi mevzuat›na tabi olmak flart›yla ve cari vergi varl›klar›n›n cari vergi yükümlülüklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakk›n bulunmas› durumunda ertelenen vergi
varl›klar› ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karfl›l›kl› olarak birbirinden mahsup edilir.
K›dem tazminat› karfl›l›klar›
K›dem tazminat› karfl›l›klar›, fiirket’in personelin Türk ‹fl Kanunu uyar›nca emekliye ayr›lmas›ndan do¤acak
gelecekteki olas› yükümlülüklerinin tahmini toplam karfl›l›¤›n›n bugünkü de¤erini ifade eder (Not 16).
Dövizli ifllemler
Y›l içinde gerçekleflen dövizli ifllemleri, ifllem tarihlerinde geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Dövize
dayal› parasal varl›k ve yükümlülükler, y›l sonunda geçerli olan döviz kurlar› üzerinden çevrilmifltir. Dövize
dayal› parasal varl›k ve yükümlülüklerin çevrimlerinden do¤an kur kazanc› veya zararlar›, gelir tablosuna
yans›t›lm›flt›r.
Gelirlerin kaydedilmesi
Gelirler, teslimat›n gerçekleflmesi, gelir tutar›n›n güvenilir flekilde belirlenebilmesi ve ifllemle ilgili ekonomik
yararlar›n fiirket’e akmas›n›n muhtemel olmas› üzerine al›nan veya al›nabilecek bedelin rayiç de¤eri üzerinden
tahakkuk esas›na göre kay›tlara al›n›r. Net sat›fllar, mal sat›fllar›ndan iade ve sat›fl iskontolar›n›n düflülmesi
suretiyle bulunmufltur. Sat›fl ifllemi bir finansman ifllemini içeriyorsa, sat›fl bedelinin makul de¤eri, alacaklar›n
izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlar›n etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesiyle hesaplan›r. Sat›fl bedelinin
nominal de¤eri ile makul de¤er aras›ndaki fark, faiz geliri olarak ilgi dönemlere kaydedilir.
fiirket taraf›ndan elde edilen di¤er gelirler, afla¤›daki esaslar çerçevesinde yans›t›l›r:
Kira ve telif geliri - tahakkuk esas›na göre
Faiz geliri – etkin faiz yöntemi esas›na göre
Temettü geliri – temettü tahsil etme hakk›n›n ortaya ç›kt›¤› tarihte

38

‹ZOCAM T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
Büyükdere Cad. TEV-Kocabafl ‹flhan› No: 111 K: 6 34394 Gayrettepe - ‹STANBUL
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası’nın 31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücü cinsinden Yeni Türk Lirası olarak ifade edilmifltir.)

31 ARALIK TAR‹H‹NDE SONA EREN YILLARA
A‹T MAL‹ TABLOLARA A‹T D‹PNOTLAR

Karfl›l›klar
fiirket taraf›ndan geçmifl olaylar›n do¤urabilece¤i yasal bir yükümlülü¤ün ekonomik bir yükümlülü¤e dönüflmesinin
ve buna iliflkin kaynak ç›k›fl›n›n muhtemel oldu¤u ve ödenecek miktar›n güvenilir bir flekilde tahmin edilebildi¤i
hallerde karfl›l›klar oluflturulur.
fiarta ba¤l› varl›k ve yükümlülükler
Geçmifl olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iflletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki
bir veya daha fazla kesin olmayan olay›n gerçekleflip gerçekleflmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler
ve varl›klar mali tablolara al›nmamakta ve flarta ba¤l› yükümlülükler ve varl›klar olarak de¤erlendirilmektedir.
Sermaye, emsiyon primi ve temettüler
Adi hisseler, sermaye olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde,
birikmifl kârlar hesab›ndan indirilerek kaydedilir. Emisyon primi ise fiirket’in halka arz edilen hisselerinin nominal
tutar› ile sat›fl tutar› aras›ndaki fark› temsil etmektedir.
Finansal araçlar ve finansal risk yönetimi
fiirket, faaliyetlerinden dolay›, borç ve sermaye piyasas› fiyatlar›ndaki, döviz kurlar› ile faiz oranlar›ndaki
de¤iflimlerin etkileri dahil çeflitli finansal risklere maruz kalmaktad›r. fiirket’in toptan risk yönetim program›,
mali piyasalar›n öngörülemezli¤ine odaklanmakta olup, fiirket’in mali performans› üzerindeki potansiyel olumsuz
etkilerin en aza indirgenmesini amaçlam›flt›r.
Faiz haddi riski
fiirket, faiz hadlerindeki de¤iflmelerin faiz getiren varl›k ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolay› faiz haddi
riskine maruz kalmaktad›r. Söz konusu faiz haddi riski, faiz haddi duyarl›l›¤› olan varl›k ve yükümlülüklerini
dengelemek suretiyle oluflan do¤al tedbirlerle yönetilmektedir.
Likidite riski
‹htiyatl› likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul k›ymet sa¤lamak, yeterli kredi imkanlar› yoluyla
fonlamay› mümkün k›lmak ve aç›k pozisyonu kapatabilme yetene¤inden oluflmaktad›r. fiirket, ifl ortam›n›n
dinamik içeri¤inden dolay›, kredi yollar›n›n haz›r tutulmas› yoluyla fonlamada esnekli¤i amaçlam›flt›r.
Fonlama riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli say›da ve yüksek kalitedeki
kredi sa¤lay›c›lar›n›n eriflilebilirli¤inin sürekli k›l›nmas› suretiyle yönetilmektedir.
Kredi riski
Finansal araçlar› elinde bulundurmak, karfl› taraf›n anlaflman›n gereklerini yerine getirememe riskini de
tafl›maktad›r. fiirket yönetimi bu riskleri, her anlaflmada bulunan karfl› taraf (iliflkili taraflar hariç) için ortalama
riski k›s›tlayarak ve gerekti¤i takdirde teminat alarak karfl›lamaktad›r.
Döviz kuru riski
fiirket, döviz cinsinden borçlu veya alacakl› bulunulan mebla¤lar›n Türk Liras›'na çevrilmesinden dolay› kur
de¤ifliklerinden do¤an döviz kuru riskine maruz kalmaktad›r. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun
analiz edilmesi ile takip edilmekte ve s›n›rland›r›lmaktad›r (Not 25).
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Finansal enstrümanlar›n rayiç de¤eri
Rayiç bedel, bir finansal enstrüman›n zorunlu bir sat›fl veya tasfiye ifllemi d›fl›nda gönüllü taraflar aras›ndaki
bir cari ifllemde, el de¤ifltirebilece¤i tutar olup, e¤er varsa oluflan bir piyasa fiyat› ile en iyi flekilde belirlenir.
Finansal enstrümanlar›n tahmini rayiç bedelleri, fiirket taraf›ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun de¤erleme
metotlar› kullan›larak tespit olunmufltur. Ancak, rayiç bedel tahmininde piyasa verilerinin yorumlanmas›nda
tahminler kullan›l›r. Buna göre, burada sunulan tahminler, fiirket’in bir güncel piyasa iflleminde elde edebilece¤i
tutarlar› göstermeyebilir.
Afla¤›daki yöntem ve varsay›mlar, rayiç de¤eri belirlenebilen finansal enstrümanlar›n rayiç de¤erinin tahmininde
kullan›lm›flt›r:
Parasal varl›klar
Y›l sonu kurlar›yla çevrilen dövize dayal› olan bakiyelerin rayiç de¤erlerinin, kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤› kabul
edilmektedir.
Nakit ve bankalardan alacaklar›n rayiç bedellerinin k›sa vadeli olmalar› dolay›s›yla kay›tl› de¤erlerine yaklaflt›¤›
kabul edilmektedir.
Ticari alacaklar›n ve ilgili flüpheli alacak karfl›l›klar›n›n kay›tl› de¤erlerinin rayiç de¤erlerini gösterdi¤i tahmin
edilmektedir.
Sat›lmaya haz›r finansal duran varl›klar›n makul de¤erlerinin tespitinde indirgenmifl nakit ak›m› ve karfl›laflt›r›labilir
ifllemler/flirketler gibi de¤erleme yöntemleri kullan›lm›flt›r.
Parasal borçlar
Banka kredileri ile di¤er parasal borçlar›n rayiç bedellerinin, k›sa vadeli olmalar›ndan dolay› kay›tl› de¤erlerine
yaklaflt›¤› kabul edilmektedir.
Döviz cinsinden olan uzun vadeli krediler y›l sonu kurundan çevrilir ve bundan dolay› rayiç bedelleri kay›tl›
de¤erlerine yaklafl›r. Banka kredilerinin kay›tl› de¤erleri ile tahakkuk etmifl faizlerinin makul de¤erlerine yaklaflt›¤›
tahmin edilmektedir.
Ticari borçlar, rayiç de¤erleri üzerinden gösterilmifltir.
Hisse bafl›na kazanç
Hisse bafl›na kazanç, net kâr›n ilgili dönem içinde mevcut hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine bölünmesi ile
tespit edilir.
Türkiye’de flirketler mevcut hissedarlara birikmifl kârlardan ve yeniden de¤erleme fonundan hisseleri oran›nda
hisse da¤›tarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini artt›rabilir. Hisse bafl›na kazanç hesaplan›rken, bu bedelsiz
hisse ihrac› ç›kar›lm›fl hisseler olarak say›l›r. Dolay›s›yla hisse bafl›na kazanç hesaplamas›nda kullan›lan a¤›rl›kl›
hisse adedi ortalamas›, hisselerin bedelsiz olarak ç›kar›lmas›n› geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde
edilir.
Hisse bafl›na esas kazanç, hissedarlara ait net kazanç ç›kar›lm›fl adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedine
bölünmesi ile hesaplan›r.
Hisse bafl›na esas ve nisbi kazanç aras›nda hiçbir dönem için herhangi bir fark bulunmamaktad›r.
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2004

2003

Hissedarlara ait net kâr

12.166.371.-

11.746.296,-

Ç›kar›lm›fl adi hisselerin a¤›rl›kl› ortalama adedi

21.000.000

21.000.000

0,579

0,559

Hisse bafl›na kazanç (hisse bafl›na YTL olarak)
Netlefltirme

Finansal varl›k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas›, söz konusu varl›k ve yükümlülükleri net olarak
de¤erlendirmeye niyet olmas› veya varl›klar›n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini
takip etti¤i durumlarda net olarak gösterilirler.

NOT 4 - NAK‹T VE NAK‹T BENZER‹ DE⁄ERLER
2004

2003

Banka
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduat
Al›nan çekler
Di¤er haz›r de¤erler

168.382,-

499.359,-

11.556.741,-

5.214.108,-

2.388.657,-

205.622,-

286,-

324,-

14.114.066,-

5.919.413,-

Vadesiz mevduatlar›n yabanc› para detaylar›;
2004
Türk Liras›
Amerikan Dolar›
Euro

2003

168.299,-

321.312,-

83,-

172.146,-

-

5.901,-

168.382,-

499.359,-

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle vadeli mevduatlar Türk Liras› olup, faiz oran› %19.5-%22’dir
(2003: %42). 31 Aral›k 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle vadeli mevduatlar›n vade dönemleri 1 aydan k›sad›r.
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NOT 5 - T‹CAR‹ ALACAKLAR
2004

2003

Alacak senetleri

13.647.633,-

13.385.411,-

Ticari alacaklar

8.469.134,-

10.323.393,-

fiüpheli ticari alacaklar

2.164.187,-

1.775.463,-

75.952,-

634.712,-

(1.854.256,-)

(1.181.391,-)

22.502.650,-

24.937.588,-

Vadeli çekler
fiüpheli alacak karfl›l›¤›

fiüpheli alacak karfl›l›¤›n›n hareket tablosu;
2004

2003

1 Ocak

1.181.391,-

996.051,-

Tahsilatlar

(362.363,-)

(253.594,-)

Dönemin karfl›l›k gideri

1.320.413,-

559.197,-

Parasal kazanç

(285.185,-)

(120.263,-)

1.854.256,-

1.181.391,-

31 Aral›k

Vadeli çekler ve alacak senetleri bir y›ldan az vadelidir.
fiirket’in k›sa vadeli ticari alacaklar› için alm›fl oldu¤u teminatlar afla¤›daki gibidir:
2004
Teminat mektuplar›

2003

11.550.386,-

5.814.397,-

Al›nan ipotekler

6.999.170,-

5.270.530,-

Teminat senetleri

1.296.054,-

1.944.190,-

-

2.943,-

19.845.610,-

13.032.060,-

Hisse senetleri
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NOT 6 - ‹L‹fiK‹L‹ TARAFLARLA YAPILAN ‹fiLEM VE BAK‹YELER
31 Aral›k tarihi itibariyle iliflkili taraflardan alacak ve borçlar:

Banka Mevduatlar›

2004

2003

Koçbank
- Vadeli mevduat - YTL

11.195.000,-

5.214.108,-

- Vadesiz mevduat - YTL

35.029,-

117.450,-

- Vadesiz mevduat - USD

-

167.371,-

- Vadesiz mevduat - EURO

-

5.903,-

11.230.029,-

5.504.832,-

‹liflkili taraflardan alacaklar:

2004

2003

Beko Elektronik A.fi.

2.812.102,-

2.435.629,-

Arçelik A.fi.

2.654.982,-

2.236.091,-

Tek-‹z ‹zo. ve Yap› Elemanlar› San. A.fi.

155.771,-

303.564,-

Beko Ticaret A.fi.

114.928,-

-

89.989,-

132.588,-

5.827.772,-

5.107.872,-

Di¤er
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‹liflkili taraflara borçlar:

2004

2003

Aygaz A.fi.

599.273,-

540.545,-

Entek Elektrik Üretimi A.fi.

333.615,-

290.612,-

Koç Holding A.fi.

178.200,-

28.699,-

Bursa Gaz ve Tic. A.fi.

146.152,-

134.393,-

Setur Servis Turistik A.fi.

99.339,-

-

Koç Sistem Bilgi ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi.

55.062,-

11.867,-

210.757,-

151.235,-

1.622.398,-

1.157.351,-

Di¤er

31 Aral›k tarihinde sona eren y›llarda iliflkili taraflara yap›lan önemli sat›fllar ve iliflkili taraflardan yap›lan önemli
al›mlar:
Mal sat›fllar›:

2004

2003

Arçelik A.fi.

11.874.887,-

9.450.402,-

Beko Elektronik A.fi.

13.402.689,-

9.147.012,-

3.601.254,-

2.779.021,-

Aygaz A.fi.

279.273,-

270.153,-

Koçtafl Yap› Marketleri A.fi.

210.406,-

152.628,-

Di¤er

122.292,-

217.099,-

29.490.801,-

22.016.315,-

Tek-‹z ‹zo. ve Yap› Elemanlar› San. A.fi.
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Mal ve hizmet al›mlar›:

2004

2003

Aygaz A.fi.

5.591.263,-

4.815.872,-

Entek Elektrik Üretimi A.fi.

3.252.747,-

3.061.599,-

Bursa Gaz ve Tic. A.fi.

1.895.781,-

1.658.680,-

Beko Ticaret A.fi. -

649.905,-

-

Ram Sigorta ve Arac›l›k Hizmetleri A.fi.

583.467,-

-

Turyat Setur ‹zmir

392.043,-

-

Setur Servis Turistik A.fi.

312.299,-

420.197,-

Ark ‹nflaat San. ve Tic. A.fi.

228.028,-

-

Koç Sistem Bilgi ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi.

193.523,-

91.225,-

Opet Petrolcülük A.fi.

185.568,-

128.898,-

ve ‹letiflim Hizmetleri A.fi.

165.984,-

182.111,-

Turyat Divan Oteli

164.313,-

15.384,-

Migros Türk T.A.fi.

111.958,-

141.020,-

Di¤er

398.131,-

380.613,-

14.125.010,-

10.895.599,-

Koç Net Haberleflme Teknolojileri

Toplam
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31 Aral›k tarihinde sona eren y›llarda iliflkili taraflarla yap›lan di¤er ifllemler:

Faiz giderleri:

2004

Koçbank A.fi.

Ödenen temettüler:

1.171.435,-

145.275,-

1.171.435,-

145.275,-

2004

Temel Ticaret ve Yat›r›m A.fi.
Koç Holding A.fi.
Di¤er

Temettü gelirleri:

Ba¤›fllar:
Vehbi Koç Vakf›
Rahmi Koç Müzesi

46

2003

1.294.645,-

768.424,-

890.814,-

528.733,-

2.189.460,-

1.299.528,-

4.374.919,-

2.596.685,-

2004

Entek Elektrik Üretimi A.fi.

2003

2003

279.555,-

-

279.555,-

-

2004

2003

310.000,-

274.831,-

40.000,-

9.355,-

350.000,-

284.186,-
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NOT 7 - STOKLAR
2004

2003

Hammadde ve malzeme

6.439.502,-

4.169.761,-

Mamuller

3.411.785,-

1.955.505,-

Ticari mamül

307.247,-

225.399,-

Verilen siparifl avanslar›

316.286,-

153.067,-

-

1.935,-

10.474.820,-

6.505.667,-

Di¤er stoklar

NOT 8 - D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR
2004

2003

Mahsup ve iade edilecek vergi ve fonlar

66.485,-

33.449,-

‹hraç edilen mal KDV’si

27.250,-

122.646,-

Devreden KDV

26.445,-

-

‹fl avanslar›

11.381,-

10.726,-

-

230.685,-

10.353,-

3.299,-

6.014,-

5.486,-

69.889,-

22.901,-

217.817,-

429.192,-

Gelir tahakkuklar›
Personel avanslar›
Gelecek aylara ait giderler
Di¤er
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NOT 9- SATILMAYA HAZIR F‹NANSAL VARLIKLAR
2004

2003

‹fiT‹RAK ORANI (*)
Sat›lmaya haz›r ifltirakler

YTL

‹fiT‹RAK ORANI (*)

%

YTL

%

Koç Finansal Hizmetler A.fi.

7.176.530,-

0.49

6.951.991,-

0.49

Entek Elektrik Üretimi A.fi.

5.553.472,-

1.90

5.661.793,-

1.90

390.954,-

7.50

893.967,-

7.50

-

-

91.945,-

6.62

Ram D›fl Ticaret A.fi.
Garanti Balfour Beatty ‹nflaat
San. ve Tic. A.fi.

13.120.956,-

13.599.696,-

(*) ‹fltirak oranlar›, paylar›n nominal de¤eri üzerinden hesaplanm›flt›r.
fiirket, sat›lmaya haz›r ifltiraklerini 31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 tarihinde sona eren y›llara ait mali
tablolar›nda makul de¤erleri üzerinden de¤erlendirmifltir.
fiirket Garanti Balfour Beatty ‹nflaat San. ve Tic. A.fi. hisselerinin tamam›n› 16 Ocak 2004 tarihinde satm›flt›r.
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NOT 10- MADD‹ DURAN VARLIKLAR

YAPILMAKTA OLAN
AÇILIfi

YATIRIMLARDAN

KAPANIfi

1 Ocak 2004

G‹R‹fiLER

ÇIKIfiLAR

TRANSFERLER

31 Aral›k 2004

165.142,-

12.986,-

-

-

178.128,-

3.494.879,-

-

(28.547,-)

14.781,-

3.481.113,-

23.671.692,-

-

(889.438,-)

166.730,-

22.948.984,-

119.178.170,-

202.437,-

(2.535.084,-)

5.337.635,-

122.183.158,-

Tafl›tlar

1.021.285,-

-

(301.276,-)

-

720.009,-

Demirbafllar

7.058.636,-

359.910,-

(429.560,-)

7.708,-

6.996.694,-

512,-

5.530.570,-

-

Maliyet
Arazi ve arsalar
Yeralt› ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makina, tesis ve cihazlar

Yap›lmakta olan yat›r›mlar

154.590.316,-

6.105.903,- (4.183.905,-)

(5.526.854,-)

4.228,-

- 156.512.314,-

Birikmifl amortisman
Yeralt› ve yerüstü düzenleri

(1.701.618,-)

(132.232,-)

19.491,-

Binalar

(10.235.142,-)

(802.741,-)

117.500,-

- (10.920.383,-)

Makina tesis ve cihazlar

(80.061.078,-) (6.786.381,-)

1.908.770,-

- (84.938.689,-)

Tafl›tlar
Demirbafllar

Net defter de¤eri

-

(1.814.359,-)

(519.217,-)

(158.833,-)

207.869,-

-

(470.181,-)

(6.136.029,-)

(380.528,-)

467.443,-

-

(6.049.114,-)

(98.653.084,-) (8.260.715,-)

2.721.073,-

55.937.232,-

- (104.192.726,-)
52.319.588,-
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NOT 11- MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Haklar

AÇILIfi
1 Ocak 2004

G‹R‹fiLER

718.567,-

38.081,- (303.710,-)

ÇIKIfiLAR

Birikmifl amortisman

(443.218,-) (106.501,-) 301.473,-

Net defter de¤eri

275.349,-

KAPANIfi
TRANSFERLER 31 Aral›k 2004
-

452.938,-

-

(248.246,-)
204.692,-

NOT 12- BANKA KRED‹LER‹
31 Aral›k 2004 ve 2003 tarihlerinde banka kredileri afla¤›daki gibidir;
K›sa Vadeli Banka Kredileri:

2004

FA‹Z ORANI %
2003

OR‹J‹NAL PARA
2004
2003

YTL
2004

2003

Uzun vadeli kredilerin k›sa vadeye
düflen k›sm› - EURO

4,32% - 4,42% 4,29% - 4,38%

Toplam k›sa vadeli krediler

1.672.758,-

874.320,-

3.055.794,-

1.736.919,-

1.672.758,-

874.320,-

3.055.794,-

1.736.919,-

Uzun vadeli krediler:
Uzun vadeli banka kredileri- EURO

4,32% - 4,42%

4,29%

Toplam uzun vadeli krediler

4.950.000,- 6.610.000,-

9.042.660,- 13.131.387,-

4.950.000,- 6.610.000,-

9.042.660,- 13.131.387,-

Uzun vadeli banka kredilerinin ödeme plan› afla¤›daki gibidir:
EURO

YTL

2006

1,660,000,-

3.032.488,-

2007 ve sonras›

3,290,000,-

6.010.172,-

4.950.000,-

9.042.660,-
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NOT 13 - T‹CAR‹ BORÇLAR
2004
Ticari borçlar
Al›nan depozito ve teminatlar
Di¤er

2003

7.306.868,-

7.619.700,-

6.457,-

7.329,-

408.107,-

47.391,-

7.721.432,-

7.674.420,-

2004

2003

NOT 14 - VERG‹

Ödenecek kurumlar ve gelir vergisi

5.247.492,-

Peflin ödenen vergiler

(4.801.662,-)

Ödenecek cari y›l vergi yükümlülü¤ü (net)

2.613.427,(859.641,-)

445.830,-

1.753.786,-

Ertelenen vergi borcu

4.527.624,-

3.893.711,-

Toplam vergi yükümlülü¤ü

4.973.454,-

5.647.497,-

Türkiye’de, Kurumlar Vergisi oran› 2004 y›l› için %33’tür. Bu oran daha sonraki y›llar için %30’dur. Bu oran,
kurumlar›n ticari kazanc›na vergi yasalar› gere¤ince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi
yasalar›nda yer alan istisna (ifltirak kazançlar› istisnas› gibi) ve indirimlerin (yat›r›m indirimi gibi) indirilmesi
sonucu bulunacak vergi matrah›na uygulan›r. Kâr da¤›t›lmad›¤› takdirde baflka bir vergi ödenmemektedir.
30 Aral›k 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yay›mlanan, 5024 say›l› Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu
ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda De¤ifliklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun (“5024 say›l› Kanun”), kazançlar›n›
bilanço esas›na göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin mali tablolar›n› 1 Ocak 2004
tarihinden bafllayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmas›n› öngörmektedir. Mükellefler ayr›ca 31 Aral›k 2003
tarihli bilançolar›n› da söz konusu yasada belirtilen esaslar dahilinde enflasyon düzeltmesine tabi tutmak
zorundad›rlar. Mükellefler, 31 Aral›k 2003 tarihli bilançolar›n› 5024 say›l› Kanun ve Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan
28 fiubat 2004 tarihinde yay›mlanan 328 say›l› Vergi Usul Kanunu Genel Tebli¤i (“Tebli¤”) hükümleri; 2004
y›l› üçüncü geçici vergi (Ocak-Eylül) dönemine ait geçici vergi beyanlar›n› da 5024 say›l› kanun ve 13 A¤ustos
2004 tarihinde Resmi Gazete’de yay›nlanm›fl bulunan 338 Numaral› Vergi Usul Kanunu Tebli¤i ve di¤er
düzenlemelere göre beyan etmek zorundad›rlar. Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan yay›mlanan bu Genel Tebli¤le
enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda olan mükelleflerin, düzeltme flartlar›n›n oluflmas› halinde 1 Ocak 2004
tarihinden sonra düzenleyecekleri mali tablolardan sadece bilançolar›n› düzeltme ifllemine tabi tutmalar› zorunlu
tutulmufltur.
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fiirket, 1 Ocak 2004 tarihli aç›l›fl bilançosunu 5024 say›l› Kanun ve söz konusu Tebli¤ hükümlerine göre
düzenlemifltir. fiirket, 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle vergi karfl›l›¤› tutar›n›, 5024 say›l› Kanun ve söz konusu
tebli¤lerdeki usul ve esaslar do¤rultusunda hesaplam›flt›r.
Türkiye’deki bir iflyeri ya da daimi temsilcisi arac›l›¤› ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleflik kurumlara
ödenen kâr paylar›ndan (temettüler) stopaj yap›lmaz. Bunlar›n d›fl›nda yap›lan temettü ödemeleri %10 oran›nda
stopaja tabidir. Kâr›n sermayeye ilavesi, kâr da¤›t›m› say›lmaz ve stopaj uygulanmaz.
fiirketler üçer ayl›k mali kârlar› üzerinden %33 (2005 ve sonraki dönemlerde %30) oran›nda geçici vergi
hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ay›n 10. gününe kadar beyan edip 17'inci günü akflam›na kadar öderler.
Y›l içinde ödenen geçici vergi o y›la ait olup izleyen y›l verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karfl› olan herhangi bir baflka mali
borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki y›l süre ile elde tutulmufl ba¤l› ortakl›klardaki ifltirakler ile gayri menkullerin sat›fl›ndan do¤an kârlar,
sat›ld›klar› y›l sermayeye eklenmeleri flart› ile 31 Aral›k 2004 tarihine kadar vergiden istisnad›r.
Kurumlar›n 24 Nisan 2003 tarihinden sonra duran varl›klara iliflkin 6.000,- YTL’nin üzerindeki yat›r›m
harcamalar›n›n %40’› -baz› istisnalar hariç- yat›r›m indirimi istisnas›ndan yararlanarak kurumlar vergisinden
istisna edilir. ‹stisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazanc›n›n yeterli
olmamas› halinde hesaplanan yat›r›m indirimi hakk› sonraki y›llara devrolunur. Yat›r›m indirimi istisnas›ndan
yararlanmak için “Yat›r›m Teflvik Belgesi” alma zorunlulu¤u bulunmamaktad›r. 24 Nisan 2003 tarihinden önce
geçerli olan hükümlere göre kazan›lm›fl yat›r›m indirimi hakk›n›n kullan›lmas› halinde yararlan›lan yat›r›m
indirimi istisnas› tutar› üzerinden, kâr›n da¤›t›l›p da¤›t›lmad›¤›na bak›lmaks›z›n %19,8 oran›nda stopaj
hesaplanacakt›r.
Türk vergi mevzuat›na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 y›l› aflmamak kayd›yla dönem kurum
kazanc›ndan indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmifl y›l kârlar›ndan mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sa¤lamak gibi bir uygulama bulunmamaktad›r.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapand›¤› ay› takip eden dördüncü ay›n 15'inci günü akflam›na
kadar ba¤l› bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar befl y›l
zarf›nda muhasebe kay›tlar›n› inceleyebilir ve hatal› ifllem tespit edilirse ödenecek vergi miktarlar› de¤iflebilir.
31 Aral›k tarihlerinde sona eren y›llara ait net vergi gideri, Türk Liras›’n›n 31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma
gücü cinsinden afla¤›da ifade edilmifltir:
2004
Ertelenen vergi (gideri)/geliri

(633.914,-)

2003
1.359.572,-

Cari y›l vergi gideri

(5.247.491,-)

(2.654.744,-)

Toplam vergi gideri

(5.881.405,-)

(1.295.172,-)
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Ertelenen vergiler
fiirket, ertelenen vergi varl›k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin UFRS ve yasal mali tablolar› aras›ndaki
farkl› de¤erlendirilmelerin sonucunda ortaya ç›kan geçici farklar›n etkilerini dikkate alarak hesaplamaktad›r.
Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, UFRS ve vergi kanunlar›na göre de¤iflik raporlama
dönemlerinde muhasebeleflmesinden kaynaklanmaktad›r.
Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü için
uygulanacak oran %30’dur (2003: 2004 y›l›nda gerçekleflecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna
göre hesaplanan ertelenen vergi alaca¤› ve yükümlülü¤ü için uygulanacak oran %33’tür. Di¤er geçici farklar
için uygulanacak oran %30’dur.)
31 Aral›k tarihi itibariyle ertelenen vergiye konu olan birikmifl geçici farklar ve ertelenen vergi varl›k ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranlar› kullan›larak haz›rlanan dökümü afla¤›daki gibidir:
KÜMÜLAT‹F
GEÇ‹C‹ FARKLAR
2004
K›dem tazminat karfl›l›klar›
Kazan›lmam›fl faiz gelir/(gider) karfl›l›¤›

2003

2004

(3.045.846,-) (2.805.243,-)
81.663,-

ERTELENM‹fi VERG‹
ALACA⁄I / (YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü)

(180.331,-)

2003

913.754,-

841.573,-

(26.949,-)

59.509,-

(5.227.360,-)

(4.794.792,-)

(187.069,-)

-

Maddi ve maddi olmayan duran
varl›klar üzerindeki geçici fark
Stoklar üzerindeki geçici fark

17.424.532,- 15.982.643,623.563,-

Ertelenen vergi yükümlülü¤ü

-

(4.527.624,-) (3.893.710,-)

ERTELENEN VERG‹
YÜKÜMLÜLÜ⁄Ü - NET
1 Ocak 2003

5.273.282,-

Cari dönem ertelenen vergi geliri

(1.379.572,-)

31 Aral›k 2003

3.893.710,-

Cari dönem ertelenen vergi gideri

633.914,-

31 Aral›k 2004

4.527.624,-
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NOT 15 - D‹⁄ER KISA VADEL‹ BORÇLAR
2004
Personele borçlar

2003

1.244.213,-

538.840,-

Ödenecek vergi ve fonlar

974.314,-

633.331,-

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri

275.036,-

271.736,-

58.318,-

135.200,-

2.551.881,-

1.579.107,-

Di¤er

NOT 16 - KIDEM TAZM‹NATI KARfiILIKLARI
Afla¤›da belirtilen yasal yükümlülükler haricinde, fiirket’in herhangi bir emeklilik taahhüdü anlaflmas›
bulunmamaktad›r.
Türk kanunlar›na göre fiirket en az bir y›ll›k hizmeti tamamlayarak emekliye ayr›lan (kad›nlar için 58, erkekler
için 60), iliflkisi kesilen, askerlik hizmetleri için ça¤r›lan veya vefat eden her çal›flan›na k›dem tazminat› ödemek
mecburiyetindedir. 8 Eylül 1999 tarihi itibariyle ilgili yasa de¤iflti¤inden, emeklilikten önceki hizmet süresiyle
ba¤lant›l›, baz› geçifl süreci maddeleri ç›kart›lm›flt›r. Ödenecek tazminat her hizmet y›l› için bir ayl›k maafl tutar›
kadard›r ve bu miktar 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle 1.574,74 YTL (2003: 1.389,95 YTL) ile s›n›rland›r›lm›flt›r.
Yukar›da aç›klanan yasal düzenlemeler haricinde emeklilik taahhütleri için herhangi bir düzenleme yoktur.
Fon ayr›lma zorunlulu¤u bulunmad›¤›ndan yükümlülük için fon ayr›lmam›flt›r.
K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, fiirket’in çal›flanlar›n emeklili¤inden do¤acak gelecekteki olas› yükümlülü¤ünün,
bilanço tarihindeki de¤erinin tahmini ile hesaplanm›flt›r.
UMS 19 “Çal›flanlara Sa¤lanan Faydalar”, flirketlerin belirli sosyal hak planlar› kapsam›ndaki yükümlülüklerinin
tahmini için aktüer de¤erleme yöntemlerinin kullan›lmas›n› öngörmektedir. Buna ba¤l› olarak, toplam
yükümlülü¤ün hesaplanmas›nda her bir flirket için aktüer varsay›mlar ve mevcut yasal yükümlülükler
kullan›lm›flt›r.

‹skonto oran›
Emeklilik olas›l›¤›n›n tahmini için devir h›z› oran›
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Temel varsay›m, her y›ll›k hizmet için belirlenen tavan karfl›l›¤›n›n enflasyon ile orant›l› olarak artmas›d›r.
Böylece uygulanan iskonto oran›, enflasyonun beklenen etkilerinden ar›nd›r›lm›fl gerçek oran› gösterir. fiirket’in
k›dem tazminat› karfl›l›¤›, k›dem tazminat› tavan› her alt› ayda bir ayarland›¤› için, 1 Ocak 2005 tarihinden
itibaren geçerli olan 1.648,90 YTL tavan tutar› (1 Ocak 2004: 1.485,43 YTL) üzerinden hesaplanmaktad›r.
31 Aral›k tarihinde sona eren y›llardaki k›dem tazminat› yükümlülü¤ünün hareketi afla¤›daki gibidir:
2004
1 Ocak
Y›l içindeki art›fl

2003

2.805.243,-

1.960.919,-

755.190,-

1.402.204,-

Ödemeler

(403.981,-)

(317.936,-)

Eksi: parasal (kazanç) / kay›p

(110.606,-)

(239.944,-)

31 Aral›k

3.045.846,-

2.805.243,-

NOT 17 - SERMAYE
fiirket’in 31 Aral›k 2004 ve 2003 tarihindeki hissedarlar› ve sermaye içindeki paylar›, tarihi de¤erlerle afla¤›daki
gibidir:
2004
H‹SSEDARLAR

TUTAR

2003

PAY %

TUTAR

PAY %

Temel Ticaret A.fi.

6,214,418,-

29.59

6.214.417,-

29.59

Koç Holding A.fi.

4,275,985,-

20.36

4.275.986,-

20.36

10,509,597,-

50.05

10.509.597,-

50.05

21,000,000,-

100.00

21.000.000,-

100.00

Di¤er

Sermaye düzeltmesi

25.117.813,-

25.117.813,-

Toplam ödenmifl sermaye

46.117.813,-

46.117.813,-

Sermaye düzeltmesi, y›l sonundaki sat›n alma gücünde, nakit sermaye art›r›mlar›n›n endekslenmesinin etkisini
temsil etmektedir.
Beheri 1,000 TL olan 21,000,000,000 (2003: 21,000,000,000) adet hisse bulunmaktad›r. Farkl› hisse gruplar›
ve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur.
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NOT 18 - B‹R‹KM‹fi KÂRLAR VE YASAL YEDEKLER
Kanuni mali tablolarda yasal yedekler d›fl›nda, birikmifl kârlar, afla¤›da belirtilen yasal yedek flart›na tabi olmak
kayd›yla da¤›t›ma aç›kt›r.
Yasal yedekler, TTK’da öngörüldü¤ü flekli ile birinci ve ikinci yedeklerden oluflur. TTK, birinci yasal yede¤in,
toplam yede¤in fiirket’in ödenmifl sermayesinin %20’sine eriflene kadar kanuni kârdan %5 oran›nda ayr›lmas›n›
öngörür. ‹kinci yasal yedek ise, ödenmifl sermayenin %5’ini aflan tüm nakit kâr da¤›t›mlar› üzerinden %10
oran›nda ayr›l›r. TTK hükümleri çerçevesinde yasal yedekler, sadece zararlar› netlefltirmek için kullan›labilmekte
ve ödenmifl sermayenin %50’sini aflmad›kça di¤er amaçlarla kullan›lamamaktad›r.
Hisseleri ‹MKB’de ifllem gören flirketler, SPK taraf›ndan getirilen temettü flart›na afla¤›daki flekilde tabidir:
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Seri: XI No: 25 say›l› tebli¤ uyar›nca UFRS’ye uygun olarak
haz›rlanan mali tablolar esas al›narak hesaplanan kârlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kâr›n en az %30’u
oran›nda kâr da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmifltir. Bu da¤›t›m flirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l›
olarak nakit olarak ya da da¤›t›labilir kâr›n %30’undan afla¤› olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya
da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle gerçeklefltirilebilecektir. Konsolide
mali tablolarda, konsolide kâra dahil olan ama genel kurulunda henüz kâr da¤›t›m› karar› almayan ba¤l› ortakl›k,
müflterek yönetime tabi ortakl›k ve ifltiraklerin kâr tutarlar›, ana ortakl›¤›n kâr da¤›t›m›nda dikkate al›nmaz.
Seri: XI No: 25 say›l› tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda özsermaye
kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü Yedek
kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilmifl de¤erleri toplu halde
özsermaye grubu içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer verilir.
fiirket, mali tablolar›n› 31 Aral›k 2003 tarihinde sona eren hesap döneminde UFRS’ye uygun olarak düzenlemeyi
seçmifltir (Not 1). SPK’n›n 30 Aral›k 2003 tarihli ve 66/1630 say›l› karar›na göre, enflasyona göre düzeltilen
ilk mali tablo denklefltirme iflleminde ortaya ç›kan ve “geçmifl y›llar zarar›nda” izlenen tutar›n, SPK’n›n kâr
da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmifl mali tablolara göre da¤›t›labilecek
kâr rakam› bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bununla birlikte “geçmifl y›l zarar›”nda
izlenen söz konusu tutar›n, varsa dönem kâr› ve da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l kâr›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla
ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler ve özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktad›r.
Buna istinaden 13 Nisan 2004 tarihinde yap›lan Ola¤an Genel Kurul toplant›s›nda 31 Aral›k 2003 tarihli fiirket
bilançosunun özsermaye toplam›na dahil edilmifl olan 44.335.274,- YTL* tutar›ndaki geçmifl y›llar ticari
zarar›n›n, ilkin 2003 y›l› kâr› olan 10.318.229,- YTL’den* kapat›lmas›, bilahare geri kalan bölümü olan 34.017.045,YTL’nin* ola¤anüstü yedeklerin düzeltilmifl de¤erlerinden mahsup edilmek suretiyle kapat›lmas›na, böylece
geçmifl y›llar zararlar›n›n tamamen tasfiye edilmesine, kalan bakiyenin 4.200.000,- YTL’lik* k›sm›n›n ortaklara
temettü olarak da¤›t›lmas›na karar verilmifltir. (* tutarlar 31 Aral›k 2003 tarihindeki sat›n al›m gücü cinsinden
ifade edilmifltir.)
Tüm özsermaye kalemlerine iliflkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” sadece bedelsiz sermaye art›r›m›
veya zarar mahsubunda, ola¤anüstü yedeklerin kay›tl› de¤erleri ise, bedelsiz sermaye art›r›m›; nakit kâr da¤›t›m›
ya da zarar mahsubunda kullan›labilecektir.
Yukar›daki hususa göre fiirket’in Seri: XI No: 25 say›l› tebli¤ine göre kâr da¤›t›m›nda baz al›nacak öz sermaye
tablosu 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle afla¤›daki gibidir:
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2004
Sermaye

2003

21.000.000,-

21,000,000,-

Emisyon primi

1.092,-

1,092,-

Yasal yedekler

2.325.867,-

1,560,992,-

Ola¤anüstü yedekler

4.551.729,-

7,311,281,-

44,-

44,-

Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar›

46.728.295,-

87.833.638,-

Net dönem kâr›

12.166.371,-

11.746.296,-

Özel yedekler

Geçmifl y›llar zararlar›
Öz sermaye toplam›

-

(50.471.398,-)

86.773.398,-

78.981.945,-

Yukar›daki tarihi bedelleri ile gösterilmifl kalemlerin düzeltilmifl de¤erleri ve öz sermaye enflasyon düzeltme
farklar› 31 Aral›k 2004 ve 2003 tarihi itibariyle afla¤›daki gibidir;
31 Aral›k 2004
Öz sermaye
enflasyon
düzeltmesi
farklar›

Düzeltilmifl
de¤er

21,000,000,-

25.117.813,-

46.117.813,-

Emisyon pirimi

1,092,-

223.408,-

224.500,-

Yasal yedekler

2.325.867,-

16.678.369,-

19.004.236,-

Ola¤anüstü yedekler

4.551.729,-

-

4.551.729,-

44,-

4.708.705,-

4.708.749,-

27.878.732,-

46.728.295,-

74.607.027,-

Tarihi
de¤erler
Sermaye

Özel Yedekleri
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31 Aral›k 2003
Öz sermaye
enflasyon
düzeltmesi
farklar›

Düzeltilmifl
de¤er

21,000,000,-

25.117.813,-

46.117.813,-

Emisyon pirimi

1,092,-

223.408,-

224.500,-

Yasal yedekler

1.560.992,-

16.646.533,-

18.207.525,-

Ola¤anüstü yedekler

7.311.281,-

41.137.178,-

48.448.459,-

44,-

4.708.705,-

4.708.749,-

29.873.409,-

87.833.637,-

117.707.046,-

Tarihi
de¤erler
Sermaye

Özel Yedekler

NOT 19 - NET SATIfiLAR
2004
Yurtiçi sat›fllar
‹hracat
Di¤er
Brüt sat›fllar
Eksi: iskontolar ve sat›fllardan iadeler

107.749.031,-

85.629.773,-

33.229.601,-

27.894.743,-

97.679,-

167.204,-

141.076.311,-

113.691.720,-

(9.066.112,-)

Net sat›fllar

132.010.199,-
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NOT 20 - SATIfi VE PAZARLAMA G‹DERLER‹
2003

2002

2004
1,560,992

2003
1,210,154

Ola¤anüstü
yedekler
Nakliye sigorta
giderleri

7,311,281
6.026.591,-

6,495,354
5.216.869,-

ÖzelPersonel
yedeklergiderleri

44
3.161.624,-

44
2.871.554,-

Da¤›t›lmam›fl
net kâr
Reklam giderleri

8,997,491
1.157.348,-

3,416,764
1.364.491,-

17,869,808
1.214.234,-

11,122,316
1.068.260,-

Yasal
malikomisyonlar›
tablolara göre önceki dönem
Sat›fl

701.095,-

759.137,-

net kâr›ndan y›l içinde da¤›t›lan
Depolama giderleri

420.843,-

262.862,-

temettülerin tarihi tutarlar›
Sergi ve fuar giderleri

2,250,000
224.135,-

2,000,000
235.303,-

Yasal yedekler

Lisans giderleri

Di¤er
1.458.381,1.228.192,Halka aç›k flirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK’n›n öngördü¤ü flekilde afla¤›daki gibi yaparlar:
14.364.251,13.006.668,Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ K›s›m 15 madde 399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denklefltirme
iflleminde ortaya ç›kan ve “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen tutar›n, SPK’n›n kâr da¤›t›m›na iliflkin düzenlemeleri
çerçevesinde,
göre düzeltilmifl
mali tablolara göre da¤›t›labilecek kâr rakam› bulunurken indirim
NOT 21 enflasyona
- GENEL YÖNET‹M
G‹DERLER‹
kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bununla birlikte, “geçmifl y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu tutar,
varsa dönem kâr› ve da¤›t›lmam›fl geçmifl y›l kârlar›, kalan zarar miktar›n›n ise s›ras›yla ola¤anüstü yedek
2004
2003
akçeler, yasal yedek akçeler, öz sermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine
göre düzeltilmesinden kaynaklanan
sermaye
yedeklerinden
Personel
giderlerimahsup edilmesi mümkün bulunmaktad›r. 5.739.921,3.970.147,1 Ocak Amortisman
2004 tarihinden
itibaren geçerli
tebli¤ uyar›nca UFRS’ye
uygun olarak
ve tükenme
paylar› olmak üzere Seri:XI No:25 say›l›
598.101,618.114,haz›rlanan mali tablolar esas al›narak hesaplanan 2003 y›l› faaliyetlerinden elde edilen kârlar dikkate al›nmak
Servis vas›ta ve yol giderleri
551.371,506.175,üzere, da¤›t›labilir kâr›n en az % 20’si oran›nda kâr da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmifltir. Bu da¤›t›m flirketlerin
Ba¤›fl ve yard›mlar
369.814,292.914,genel kurullar›n›n
alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da da¤›t›labilir
kâr›n % 20’sinden afla¤›
olmamak
Telekomünikasyon
giderleri
350.310,377.888,üzere bedelsiz
hisse senedi
olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda
bedelsiz hisse senedi
da¤›t›lmas›
suretiyle
gerçeklefltirilebilecektir.
Tamir
bak›m ve enerji giderleri
265.561,264.180,Seri XISeyahat
No:25 say›l›
tebli¤ uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali
tablo düzenlenmesi 362.400,sonucunda öz
giderleri
160.570,sermaye kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Ola¤anüstü
Kira giderleri
154.484,141.796,Yedekler” kalemlerine bilançoda kay›tl› de¤erler ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilme farklar› toplu
Temsil ve a¤›rlama giderleri
142.583,111.793,halde öz sermaye grubu içinde “öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar›” hesab›nda yer al›r.
Vergi resim harç giderleri
92.540,214.778,Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklar› sadece bedelsiz sermaye art›r›m› veya zarar mahsubunda; ola¤anüstü
Vergili
giderler
ve cezalar
73.175,yedeklerin
kay›tl›
de¤erleri
ise, bedelsiz sermaye art›r›m›, nakit kâr
da¤›t›m› ya da zarar120.535,mahsubunda
kullan›labilecektir.
Di¤er
1.238.671,1.381.334,9.737.101,59

8.362.054,-
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NOT 22 - D‹⁄ER FAAL‹YET G‹DERLER‹ - NET
2004
Temettü gelirleri

2003

279.555,-

-

ilgili üretici firmadan al›nan tazminat

179.845,-

-

Yat›r›m teslimat gecikmesi karfl›l›¤› al›nan ceza

101.231,-

-

Sabit k›ymet sat›fl gelirleri

71.724,-

119.143,-

Say›m fazlal›klar›

70.581,-

29.317,-

Di¤er

166.566,-

233.383,-

Toplam di¤er faliyet gelirleri

869.502,-

381.843,-

Sabit k›ymet sat›fl zararlar›

(587.470,-)

(319.399,-)

fiüpheli alacak karfl›l›¤›

(958.050,-)

(305.603,-)

Say›m eksikleri

(189.274,-)

(189.380,-)

Di¤er

(146.154,-)

(105.926,-)

F›r›n tu¤lalar›nda oluflan hasar ile

Toplam
di¤er
faaliyet giderleri
(920.308,-)
* Balfour
Beatty
ile imzalanan
hisse devir anlaflmas›na istinaden ortaya(1.880.948,-)
ç›kan yükümlülüklerin
karfl›lanmas›na
dair mutab›k
kal›nan
ödemedir.
Net di¤er
faaliyet
giderleri
(1.011.445,-)
(538.465,-)
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NOT 23 - F‹NANSMAN GEL‹RLER‹ - NET
2004

2003

Finansman gelirleri
Kredili sat›fllardan gelen vade fark› gelirleri

2.359.160,-

1.952.546,-

Kambiyo kârlar›

1.001.118,-

469.832,-

Faiz gelirleri

1.262.641,-

431.286,-

-

26.094,-

4.622.919,-

2.879.758,-

Faiz gideri

(674.936,-)

(1.356.478,-)

Kredili al›mlardan gelen vade fark› giderleri

(312.997,-)

(308.744,-)

Kambiyo zararlar›

(1.577.672,-)

(480.631,-)

Toplam finansman giderleri

(2.565.605,-)

(2.145.853,-)

Net finansman gelir / (gider)

2.057.314,-

Menkul k›ymet sat›fl kârlar›
Toplam finansman gelirleri
Finansman giderleri
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NOT 24 - YABANCI PARA POZ‹SYONU
31 Aral›k tarihleri itibari ile fiirket taraf›ndan tutulan yabanc› para varl›klar›n ve borçlar›n tarihi tutarlar› afla¤›daki
gibidir:
2004

2003

Varl›klar

4.403.906,-

5.738.790,-

Borçlar

(12.767.325,-)

(15.196.321,-)

Net yabanc› para pozisyonu

(8.363.419,-)

(9.457.531,-)

Yabanc› para tutarlar›n YTL karfl›l›klar›
31 Aral›k 2004
Varl›klar
Nakit ve nakit benzeri de¤erler
Ticari alacaklar
‹liflkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Di¤er dönen varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Maddi duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar
Di¤er duran varl›klar
Borçlar
Banka kredileri - k›sa vadeli
Ticari borçlar
‹liflkili taraflara borçlar
Vergi yükümlülü¤ü
Di¤er k›sa vadeli borçlar
Banka kredileri - uzun vadeli
K›dem tazminat› karfl›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Net döviz pozisyonu
31 Aral›k 2003
Varl›klar
Nakit ve nakit benzeri de¤erler
Ticari alacaklar
‹liflkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Di¤er dönen varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Maddi duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar
Di¤er duran varl›klar
Borçlar
Banka kredileri - k›sa vadeli
Ticari borçlar
‹liflkili taraflara borçlar
Vergi yükümlülü¤ü
Di¤er k›sa vadeli borçlar
Banka kredileri - uzun vadeli
K›dem tazminat› karfl›l›klar›
Ertelenen vergi yükümlülü¤ü
Net döviz pozisyonu

USD

EURO

Toplam
Döviz

GBP

Di¤er

-

83,4,403.823,4.403.906,-

YTL

Toplam

83,3.017.811,3.017.894,-

1.386.012,1.386.012,-

-

-

458.496,458.496,-

3.055.794,210.375,9.042.660,12.308.829,-

-

-

3.055.794,668.871,9.042.660,12.767.325,-

7.052.561,1.622.398,445.830,2.551.881,3.045.846,4.527.624,19.246.140,-

3.055.794,7.721.432,1.622.398,445.830,2.551.881,9.042.660,3.045.846,4.527.624,32.013.465,-

(10.922.817,-)

-

-

(8.363.419,-)

95.136.817,-

86.773.398,-

GBP

Di¤er

2.559.398,USD

EURO

Toplam
Döviz

14.113.983,- 14.114.066,18.098.827,- 22.502.650,5.827.772,5.827.772,10.474.820,- 10.474.820,217.817,217.817,13.120.956,- 13.120.956,52.319.588,- 52.319.588,204.692,204.692,4.502,4.502,114.382.957,- 118.786.863,-

YTL

Toplam

172.146,3.963.102,4.135.248,-

5.901,1.597.641,1.603.542,-

-

-

178.047,5.560.743,5.738.790,-

100.696,100.696,-

1.736.919,226.519,13.131.387,15.094.825,-

799,799,-

-

1.736.919,327.216,799,13.131.387,15.196.321,-

7.347.204,1.157.351,1.753.786,1.538.308,2.805.243,3.893.711,18.535.603,-

1.736.919,7.674.420,1.157.351,1.753.786,1.579.107,13.131.387,2.805.243,3.893.711,33.731.924,-

(13.491.283,-)

(799,-)

-

(9.457.531,-)

88.439.476,-

78.981.945,-

4.034.552,-
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NOT 25 - TAAHHÜTLER VE MUHTEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER
fiirket’in 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle bankalardan al›narak Gümrük Daireleri'ne, Türk Standartlar› Enstitüsü’ne,
iç ve d›fl sat›c›lar ile bankalara verilen toplam 1.474.502,- YTL (2003: 1.189.602,- YTL) tutar›nda teminat
mektubu bulunmaktad›r.

NOT 26- B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR
a) 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren YTL, mali tablo ve kay›tlar›n tutulmas› ve gösterimi aç›s›ndan Türk
Liras›’n›n yerini alm›fl bulunmaktad›r (Not 2).
b) 14 fiubat 2005 tarihinde yap›lan Yönetim Kurulu’nda fiirket ana sözleflmesinin 7, 25 ve 30 numaral›
maddelerinin tadil edilmesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 451’inci ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 3739’ncu maddeleri hükümleri çerçevesinde Tekiz ‹zolasyon ve Yap› Elemanlar› Sanayi A.fi.’nin ‹zocam
Ticaret ve Sanayi A.fi.’ye kat›lmas› suretiyle birleflme çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesi konusunun, Genel
Kurul’un onay›na sunulmas›na karar verilmifltir.
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SPK taraf›ndan 04.07.2003 tarih ve 35/835 say›l› karar› ile kabul edilen ve Temmuz 2003’de kamuya aç›klanm›fl
olan ‘Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’nin uygulanmas› ve hayata geçirilmesi; özellikle halka aç›k flirketlerin kredibilitesi
ve finansman imkanlar› aç›s›ndan önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya ç›karan söz konusu
ilkeler flirketimiz taraf›ndan benimsenmifl olup, k›smen uygulanmaktad›r. Bu düzenlemeye paralel olarak
uygulanmas› talep edilen di¤er ilkeler de, idari ve teknik alt yap› çal›flmalar›n›n tamamlanmas›n›n akabinde
uygulamaya konacakt›r.
SPK’n›n 10.12.2004 tarih ve 48/1588 say›l› toplant› karar› gere¤ince, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda
(‹MKB) ifllem gören flirketlerin 2004 y›l›na iliflkin faaliyet raporlar›ndan bafllamak üzere, faaliyet raporlar›nda
ve varsa ‹nternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim ‹lkeleri’ne uyumuyla ilgili beyanlar›na yer vermeleri
uygun görülmüfltür. Buna göre ‹zocam Ticaret ve Sanayi A.fi. 2004 Faaliyet Raporu’na afla¤›daki ilkelere uyum
konusundaki bilgileri eklemifltir.

BÖLÜM I – PAY SAH‹PLER‹
Pay Sahipleri ile ‹liflkiler Birimi
‹zocam Ticaret ve Sanayi A.fi.’de pay sahipleri ile iliflkiler, Mali ve ‹dari ‹fllerden Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›l›¤› bünyesinde oluflturulmufl sorumlu birim taraf›ndan yürütülmektedir. Birimin yürüttü¤ü bafll›ca
faaliyetler aras›nda flunlar yer al›r:
- fiirketimizin, bireysel ve kurumsal yat›r›mc›lara tan›t›m›n›n yap›lmas›; potansiyel yat›r›mc›lar›n ve hissedarlar›n
bilgilendirilmesi,
- fiirketimiz ve sektör hakk›nda araflt›rma yapan lisans, yüksek lisans ö¤rencileri ile üniversitelerdeki ö¤retim
üyelerinin bilgi taleplerinin karfl›lanmas›,
- fiirket Genel Kurul toplant›s›n›n yap›lmas›, pay sahiplerinin yararlanabilece¤i dokümanlar›n haz›rlanmas›,
tutanaklar›n talep edenlere gönderilmesi,
- Hissedarlar›m›z›n bilgilendirilmesi,
- SPK’n›n Seri VIII, No: 39 say›l› tebli¤i dikkate al›narak gerekli Özel Durum Aç›klamalar›n›n ‹MKB ve SPK'ya
bildirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplant› haz›rl›klar›n›n yap›lmas›, ilgili dokümantasyonun haz›rlanmas›, ana sözleflme
de¤iflikliklerine iliflkin ön izinlerin al›narak Genel Kurul’un onay›na sunulmas›,
- Sermaye Piyasas› Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen de¤iflikliklerin takip edilmesi ve flirket ilgili
birimlerinin dikkatine sunulmas›.
Genel Müdür Yard›mc›s›, Mali – ‹dari: Hasan Basri Eröktem
Tel
: 0262 754 6390
Faks
: 0262 754 6162
E- mail : eroktem@izocam.com.tr
Pay sahipleri ile iliflkiler konusunda sorumlu çal›flanlar
Taner Ekinci
Tel : 0262 754 6390
Faks: 0262 754 6162

ekinci@izocam.com.tr

Müyesser Ç›ngay
‹pek Gürbey

cingay@izocam.com.tr
gurbey@izocam.com.tr

2004 y›l› içerisinde flirket hakk›nda, mevcut ve potansiyel hissedarlara detayl› bilgi aktarmak amac›yla
yurtiçinde, 1 yat›r›mc› toplant›s› ve 20 yat›r›mc› ile görüflme gerçeklefltirilmifltir.
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Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
‹zocam Ticaret ve Sanayi A.fi.’de, bilgi alma ve inceleme hakk›n›n kullan›m›nda, pay sahipleri aras›nda ayr›m
yap›lmamaktad›r.
Pay sahiplerinin bilgi edinme haklar›n›n geniflletilmesi amac›yla, haklar›n kullan›m›n› etkileyebilecek her türlü
bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullan›m›na sunulur. fiirket web sitesi yenilenmekte
olup, yeni web sitesinde (www.izocam.com.tr) mali tablolarla birlikte afla¤›daki birçok bilgi de yer alacakt›r:
- fiirket ana sözleflmesi
- Genel Kurul’un toplanma tarihi, hangi gazetelerde yay›mland›¤›, gündem, gündem konular› hakk›nda
aç›klamalar
- Genel Kurul toplant› tutana¤› ve hazirun cetveli
- SPK Özel Durum Aç›klamalar›
- Vekaletname örne¤i
- fiirketin ortakl›k yap›s›
- Yönetim Kurulu üyeleri ve flirket üst yönetimi hakk›nda bilgi
- S›kça sorulan sorular bölümü
- Yat›r›mc› raporlar›
Ana sözleflmemizde özel denetçi atanmas› talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemifltir. Bu yönde
hissedarlar›m›zdan herhangi bir talep de gelmemifltir. fiirket faaliyetleri, Genel Kurul’ca tespit edilen Ba¤›ms›z
D›fl Denetçi (PriceWaterhouseCoopers) ve Genel Kurul’da seçilen denetçiler taraf›ndan periyodik olarak
denetlenmektedir.
Genel Kurul Bilgileri
2004 y›l› içinde sadece Ola¤an Genel Kurul yap›lm›flt›r. Genel Kurul’a ço¤unlu¤un kat›l›m› sa¤lanm›flt›r. fiirketin
menfaat sahipleri (vekaletname vererek) ve medya toplant›lara kat›lm›flt›r.
Genel Kurul toplant›s›na davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasas› Kanunu ve fiirket Ana Sözleflmesi
hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yap›lmaktad›r. Genel Kurul’un yap›lmas› için Yönetim Kurulu karar›
al›nd›¤› anda ‹MKB ve SPK’ya aç›klamalar yap›larak kamuoyu bilgilendirilmektedir.
Ayr›ca Genel Kurul’dan en az 15 gün önce Genel Kurul’un toplanaca¤› yer, gündem, varsa ana sözleflme
de¤ifliklik taslaklar› ve vekaletname örne¤i Türkiye bask›l› iki adet günlük gazetede yay›mlan›r. Bu ilanda ilgili
döneme ait ba¤›ms›z denetimden geçmifl mali tablolar›n incelemeye aç›k bulundu¤u adres belirtilmektedir.
Genel Kurul’da söz alan her hissedar, flirket faaliyetleri hakk›nda görüfl belirtip flirket yönetimine soru sorarak
bilgi talep edebilmekte ve kendisine yan›t verilmektedir. Genel Kurulumuz, Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Hükümet
Komiseri gözetiminde yap›lmaktad›r.
2004 y›l›ndaki Genel Kurul’da flirket hakim ortaklar›n›n yapt›¤› öneriler dikkate al›nm›flt›r.
Genel Kurul Tutanaklar› yeni web sitemizde yer alacakt›r. Ayr›ca flirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlar›m›z›n
incelemesine aç›k olup, talep edenlere verilmektedir.
Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
fiirketimizde oy haklar›n›n kullan›m›na yönelik ana sözleflmemizde bir imtiyaz bulunmamaktad›r. Ortaklar›m›z
aras›nda bizim ifltirakimiz olan tüzel kifli yer almamaktad›r.
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Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
fiirket kâr›na kat›l›m konusunda ana sözleflmemizde imtiyaz bulunmamaktad›r. fiirketimiz taraf›ndan resmi bir
kâr da¤›t›m politikas›n›n kamuya aç›klanmas› söz konusu olmam›flt›r. Kâr›n da¤›t›m›, TTK’na ve SPK’ya uygun
flekilde ve yasal süreler içinde gerçekleflmektedir.
Paylar›n Devri
Ana sözleflmemizde, pay sahiplerinin paylar›n› serbestçe devretmesini zorlaflt›r›c› uygulamalar ve pay devrini
k›s›tlayan hükümler mevcut de¤ildir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE fiEFFAFLIK
fiirket Bilgilendirme Politikas›
fiirketimizde, kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim Mali ve ‹dari ‹fllerden Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›l›¤›
bölümüdür. Gerekli görülen bilgiler, gerekli s›kl›klarla kamuya duyurulmaktad›r.
Özel Durum Aç›klamalar›
Y›l içinde, flirketimizce 14 adet özel durum aç›klamas› ile ayr›ca SPK ve ‹MKB’nin talepleri üzerine 3 adet ek
aç›klama yap›lm›flt›r. fiirketimiz yurtd›fl› borsalarda kote olmad›¤›ndan SPK ve ‹MKB d›fl›nda Özel Durum
Aç›klamas› yap›lmas› gerekmemektedir. Özel Durum Aç›klamalar›, Kanunun öngördü¤ü süreçte yap›ld›¤›ndan
SPK taraf›ndan yapt›r›m uygulanmam›flt›r.
fiirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
fiirketimiz, yat›r›mc› iliflkilerini daha etkin ve h›zl› flekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletiflim içinde
olmak amac›yla, resmi web sitesi, www.izocam.com.tr'de Türkçe ve ‹ngilizce olmak üzere SPK’ya verilen mali
tablolar›n› yay›mlamaktad›r.
Gerçek Kifli Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Aç›klanmas›
fiirketin gerçek kifli ve sahiplerinin kamuya aç›klanmas›nda, yat›r›mc›y› etkileyebilecek özel bir durum mevcut
de¤ildir.
‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiflilerin Kamuya Duyurulmas›
fieffafl›k ile flirket ç›karlar›n›n korunmas› aras›ndaki dengeyi sa¤lamada tüm flirket çal›flanlar›n›n içeriden
ö¤renilen bilgilerin kullan›m›yla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.
Çal›flma süresince ö¤renilen, flirkete ait, gerekli kifliler d›fl›nda bilinmesi flirketçe arzu edilmeyen, ticari s›r
olarak nitelendirilebilecek bilgiler ‘fiirket Bilgisi’ olarak kabul edilir. Tüm çal›flanlar ‹zocam Ticaret ve Sanayi
A.fi.’de çal›fl›rken ve sonras›nda flirket bilgisini korurlar, do¤rudan veya dolayl› olarak kullanmazlar.
Hiçbir ‹zocam Ticaret ve Sanayi A.fi. çal›flan›, görevi nedeniyle içeriden ald›¤› bilgilere dayanarak ‹zocam Ticaret
ve Sanayi A.fi. veya di¤er bir Koç Grubu flirketine ait hisse senetlerinin al›m sat›m›yla kazanç yaratacak faaliyette
bulunamaz.
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BÖLÜM III – MENFAAT SAH‹PLER‹
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
fiirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplant›lara davet edilerek veya
telekomünikasyon araçlar› kullan›larak bilgilendirilmektedir.
‹nsan Kaynaklar› Politikas›
fiirketimizde insan kaynaklar› politikas› kapsam›nda, personel al›m›na ve terfi mekanizmas›na iliflkin kriterler
yaz›l› olarak belirlenmifltir. ‹nsan Kaynaklar› süreci olarak amac›m›z;
-

Do¤ru ifle do¤ru insan
Eflit ifle eflit ücret
Baflar›ya ba¤l› liyâkat
Herkes için eflit f›rsat

ilkelerine ba¤l› kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli gelifltirmek ve global rekabet ortam›nda kal›c›
üstünlü¤ümüzü korumakt›r. Bu amaçla belirlenen insan kaynaklar› sistemlerinin iflleyifli prosedürlerle tan›mlan›r
ve tüm çal›flanlara duyurulur.
Müflteri ve Tedarikçilerle ‹liflkiler Hakk›nda Bilgiler
Mal ve hizmetlerin pazarlanmas› ve sat›fl›nda müflteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir.
Müflteri memnuniyeti düzenli olarak raporlan›p takip edilmektedir.

BÖLÜM IV – YÖNET‹M KURULU
Yönetim Kurulunun Yap›s› ve Oluflumu
fiirketimizin Yönetim Kurulu'nda icrac› ve icrac› olmayan üye ay›r›m› yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildi¤i
Genel Kurul toplant›lar›n› müteakip, görev taksimine iliflkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Baflkan ve
vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boflalma oldu¤u takdirde Türk Ticaret
Kanunu’nun 315. maddesi hükümleri uygulan›r.
Yönetim Kurulu Baflkan ve üyelerinin, flirket konusuna giren iflleri bizzat veya baflkalar› ad›na yapmalar› ve bu
tür iflleri yapan flirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334. ve 335. maddeleri kapsam›nda Genel Kurul’dan
onay al›nmaktad›r.
fiirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi
fiirketimizin vizyon ve misyonu do¤rultusunda belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu taraf›ndan
de¤erlendirilmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumluluklar› flirketin ana sözleflmesinde aç›kça belirlenmifltir. fiirketin
imza sirkülerinde yetkiler detayl› olarak belirtilmifltir.

67

‹ZOCAM T‹CARET VE SANAY‹ ANON‹M fi‹RKET‹
KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹ RAPORU

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündemi, flirket esas sözleflmesinin aç›kça Yönetim Kurulu karar›na ba¤lanmas›n›
emretti¤i hususlar›n, ilgili birimlerce fiirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir.
Bunun d›fl›nda, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin spesifik bir konuya iliflkin karar al›nmas› hususunu
fiirket Üst Yönetimine bildirmesiyle de toplant› gündemi belirlenmektedir.
fiirket Yönetim Kurulu'nda görüflülmesi istenen konular, Mali ve ‹dari ‹fller Genel Müdür Yard›mc›l›¤› bölümünde
toplanmakta ve konsolide edilerek gündem oluflturulmaktad›r.
‹zocam Ticaret ve Sanayi A.fi. Yönetim Kurulu toplant›lar›n›n gündeminin belirlenmesi, TTK 330/II hükmü
dairesinde al›nan Yönetim Kurulu kararlar›n›n haz›rlanmas›, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve
iletiflimin sa¤lanmas› amac›yla ‹zocam Ticaret ve Sanayi A.fi. Mali ve ‹dari ‹fllerden Sorumlu Genel Müdür
Yard›mc›s› görevlendirilmifltir.
Yönetim Kurulu, ifllerin gerektirdi¤i ölçüde ve her halükarda, fiirket esas sözleflmesinin tespit etti¤i asgari
say›da olmak üzere karar almaktad›r.
Yönetim Kurulu toplant›lar›nda aç›klanan farkl› görüfl ve karfl› oy gerekçeleri karar zapt›na geçirilmektedir.
Ancak yak›n zamanda bu türde bir muhalefet veya farkl› görüfl beyan edilmedi¤inden kamuya aç›klama
yap›lmam›flt›r.
Yönetim Kurulu'nda Oluflturulan Komitelerin Say›, Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
fiirketimizde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklar›n› sa¤l›kl› olarak yerine getirmek amac›yla oluflturulmufl,
denetimden sorumlu iki üyeden oluflan bir komite vard›r.
Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine sa¤lanan haklar Genel Kurul’da kararlaflt›r›lmaktad›r. 13.04.2004 tarihli Genel Kurul’da
Yönetim Kurulu üyelerine ayl›k ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmüfltür.

YÖNET‹M KURULU BAfiKANI
MUSTAFA V. KOÇ
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GENEL MÜDÜRLÜK,
GEBZE TAfiYÜNÜ, ‹ZOPOR VE FOAMBOARD (PLAST‹KLER) ÜRET‹M TES‹SLER‹
Dilovas› Mevkii
41455 Gebze-KOCAEL‹
Tel: (262) 754 63 90/6 hat-754 81 65/6 hat
Faks: (262) 754 61 82 - 754 61 62
Taflyünü Tesisleri
Faks: (262) 754 51 57
Plastikler Tesisleri
Faks: (262) 754 66 87
E - posta: izoposta@izocam.com.tr
TARSUS CAMYÜNÜ ÜRET‹M TES‹S‹
Adana Mersin Karayolu Üzeri
Konaklar Köyü, Keli Mevkii P.K. 69
33401 Tarsus - ‹ÇEL
Tel: (324) 616 25 80/8 hat
Faks: (324) 616 25 90
Faks (Sat›nalma): (324) 616 25 92
BEYL‹KDÜZÜ STYROPOR ÜRET‹M TES‹S‹
Bekoteknik Fabrika Arkas› 34901 Büyükçekmece - ‹STANBUL
Tel: (212) 872 56 12
Faks: (212) 873 61 23
BOLU ‹ZOPOR ÜRET‹M TES‹SLER‹
Arçelik Fabrikas› Yan›, Yukar› Soku Köyü - BOLU
Tel: (374) 212 65 64
Faks: (374) 217 48 19
ESK‹fiEH‹R ELASTOMER‹K KAUÇUK KÖPÜK TES‹S‹
Eskiflehir Organize Sanayi Bölgesi, 15. Cadde, fiehitler Bulvar› 26110 - ESK‹fiEH‹R
Tel: (222) 236 14 80
Faks: (222) 236 14 79
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fi‹RKET MERKEZ‹ VE ‹STANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Büyükdere Cad. No: 111 TEV-Kocabafl ‹flhan› K: 6 34394 Gayrettepe - ‹STANBUL
Tel: (212) 217 56 00 (PBX)
Faks:(212) 217 55 96
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Atatürk Bulvar› No. 58 K: 2 06400 K›z›lay - ANKARA
Tel: (312) 418 66 67 - 418 30 32
Faks: (312) 425 05 15
‹ZM‹R BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
fiair Eflref Bulvar›, Rag›p fiaml› ‹flhan›
No: 6 Kat: 6 - 605 Çankaya - ‹ZM‹R
Tel: (232) 484 57 85 - 484 31 78
Faks: (232) 489 00 52
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Kurtulufl Mah. fiinasi Efendi Cad.
Çerçi Haytaç ‹fl Han› D: 38
01130 Seyhan - ADANA
Tel: (322) 453 24 34
Faks: (322) 453 24 41
BURSA BÜROSU
Kükürtlü Cad. No: 67 Tan ‹fl Merkezi B Blok Daire: 7 16080 BURSA
Tel: (224) 253 95 35
Faks: (224) 255 60 13
ANTALYA BÜROSU
Anafartalar Cad. No: 14 K:1 D: 4 Cennet Apt. 07040 ANTALYA
Tel: (242) 241 19 50
Faks: (242) 242 39 84
D‹YARBAKIR BÜROSU
Ekinciler Cad. Azc Plaza Kat: 7 Daire: 31 21100 Ulus/D‹YARBAKIR
Tel: (412) 229 00 96
Faks: (412) 229 06 79
ERZURUM BÜROSU
Caferiye Mah. Cumhuriyet Cad. No: 86 Eren ‹fl Merk. No: 11-12 25100 ERZURUM
Tel: (442) 235 59 76 - 77
Faks: (442) 235 59 78
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