3 AYLIK

IEYHOL

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

01.01.2017-31.03.2017 Dönemi

I. Kurumsal Bilgiler
Yönetim Kurulumuz
Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş.’nin 12.05.2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul
Toplantısı’nda Yönetim Kurulunun ikisi bağımsız üye olmak üzere aşağıda isimleri verilen
toplam 7 kişiden oluşmasına, Yönetim Kurulu’nun üç yıl süre ile görev yapmasına karar
verilmiştir.
Rıza Kutlu IŞIK

Başkan

Uğur IŞIK

Başkan Vekili

S. Gökçen ODYAK

Üye

S. Levent DEMİRER

Üye

Aysel UZUN

Üye

Hüseyin BAYAZIT

Bağımsız Üye

Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU

Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri www.isiklarenejiyapiholding.com.tr adresli internet
sitemizde yer almaktadır.

Sermaye Yapımız
31.03.2017 tarihi itibarıyla Şirketimizin ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir:
Ortak
Işıklar Holding A.Ş.

Sermayedeki Payı (TL)

Sermayedeki Payı (%)

82.260.119,88

28,75

Turgut Işık Mahdumları G.menkul Turizm Yat.A.Ş. 2.561.724,90

0,90

Rıza Kutlu IŞIK

266.530,56

0,09

12.184,39

0,00

Diğer

201.020.704,48

70,26

Toplam

286.121.264,21

100,00

Uğur IŞIK
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II. 3 Aylık Faaliyet ve Gelişmeler
2017 yılının ilk 3 aylık döneminde Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarında görülen başlıca faaliyetler
ve yaşanılan gelişmeler şunlardır:
Bağlı ortaklığımız Çemaş’ın, 01.01.2016-31.03.2016 dönemine ait konsolide finansal
tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri 2015 yılının aynı dönemine göre % 11
oranında artarak 31.036.472 TL olurken; dönem zararı 4.645.195 TL olarak gerçekleşmiştir.
Çemaş’ın 2016 yılı 3 aylık dönemde 4.584 ton olan fiili üretim miktarı, 2017 yılı 3 aylık
dönemde 4.445 tona düşmüştür. Böylece kapasite kullanım oranı ortalama % 3,1 oranında
azalmıştır. 2016 3 aylık dönemde 4.720 ton olan satışları 2017 yılı 3 aylık dönemde 4.439
tona düşmüştür. Satışlar geçen yıl aynı döneme göre % 6,3 oranında azalmıştır.
Bağlı ortaklığımız Niğbaş’ın toplam satış gelirleri 2016 yılının ilk üç aylık döneminde 3,6
milyon TL iken, 2017 yılının aynı döneminde % 13,89 artarak 4,1 milyon TL olarak
gerçekleşmiştir. Dönem zararı ise 2016 yılı ilk 3 aylık dönemde 646.183 TL iken bu dönemde
zarar 1.110.914 TL olarak gerçekleşmiştir.
Bağlı Ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. 2016 yılı ilk 3 aylık döneminde 25.328 bin
adet olan fiili endüstriyel tip kağıt torba üretimi % 6,36 azalarak, 2017 yılı ilk 3 aylık
dönemde 23.717 bin adet olarak gerçekleşmiştir. 2016 ilk 3 aylık döneminde 23.448 bin
adet olan satışları 2017 yılının aynı döneminde 24.761 bin adede yükselmiştir. Satışlar
geçen yılın aynı dönemine göre % 5,60 oranında artmıştır.
Bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. 2017 yılı ilk 3 aylık döneminde
üretim miktarı 572 bin adet olup geçen yıl aynı dönemde üretim yapılmamıştır. 2016 ilk 3
aylık döneminde 6.081 bin adet olan satışları 2017 yılı ilk 3 aylık dönemde 5.133 bin adede
düşmüştür. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre % 15 oranında azalmıştır.
Bağlı Ortaklığımız Metemteks Sentetik İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 2016 ilk üç aylık
dönemde 101 ton olan polyester iplik üretim miktarı, 2017 üç aylık döneminde % 34
artarak 136 tona çıkmıştır. 2016 ilk üç aylık dönemde 127 ton olan üretimden satışları,
2017 üç aylık dönemde 134 tona çıkmıştır. Üretimden satışları geçen yılın aynı dönemine
göre % 6 oranında artmıştır. 2016 ilk üç aylık dönemde 13 ton olan ticari ürün satışları ise
2017 üç aylık dönemde %21 artarak 15 tona çıkmıştır.
Şirketimizin devralma yoluyla Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. ile birleşmesine ilişkin olarak
Duyuru Metni’nin onaylanması için 17.01.2017 tarihinde SPK’ya başvuru yapılmıştır. SPK
tarafından Şirketimize gönderilen 31.01.2017 tarihli yazıda birleşme işleminde esas
alınacak 01.01.2016-30.09.2016 dönemine ilişkin finansal tabloların sınırlı bağımsız
denetimden geçirildiği, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ıncı maddesine göre
söz konusu finansal tabloların özel bağımsız denetimden geçirilmesi gerektiği belirtilerek
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başvuru işleme konulmamıştır. Yönetim Kurulumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz
konusu yazısında yer alan hususları değerlendirdiği toplantısında, 30.09.2016 tarihi
itibarıyla hazırlanan finansal tabloların ancak 31.03.2017 tarihine kadar yapılacak genel
kurul toplantısında birleşme işlemine esas alınabileceğini dikkate alarak özel bağımsız
denetimden geçirilip SPK'ya yeniden başvurulması için yeterli süre olmadığından
hareketle, söz konusu birleşme işleminin 31.12.2016 tarihi itibarıyla hazırlanacak finansal
tablolar esas alınarak yenilenip birleşme işlemine ilişkin güncellenmiş tüm bilgi ve
belgelerle SPK'ya başvurulmasına karar vermiştir. Yapılacak birleşme işlemine ilişkin olarak
hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" ile birleşme işlemi nedeniyle esas sözleşmemizin
"Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılması planlanan tadil metni onayı için 24 Mart 2017
tarihinde SPK başvurusu yapılmıştır.
Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2017 tarihinde yapılmıştır.
02.05.2017 tarihinde tescil edilen söz konusu genel kurul toplantısında diğer kararların
yanı sıra aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Yönetim Kurulumuz bünyesinde bağımsız üyelerden oluşturulan Denetimden
Sorumlu Komite'nin 24.03.2017 tarihli toplantısındaki görüşü de dikkate alınarak,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca
belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki bağımsız
denetime tabi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili
düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Gümüşsuyu, Hacı İzzet
Paşa sokak,No.26/5 Serin Apt.Kat 1 (34427) Taksim-İstanbul adresinde mukim
Birleşik Ekol Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiştir.
Şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait TMS/TFRS'na uygun
olarak hazırlanan finansal tablolarda bulunan 54.767.813 TL ile TTK ve Vergi Usul
Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarında bulunan 64.800.132,02 TL net dönem
zararının geçmiş yıl zararlarına transfer edilmesine, Şirketimizin 2016 yılında net
dağıtılabilir dönem kârı olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

III. Finansal Sonuçlar
Şirketimizin Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmemiş 01.01.201731.03.2017 dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre; toplam konsolide satış gelirleri
2016 yılının ilk 3 ayında 54.674.149 TL iken, 2016 yılında 65.607.171 TL’ye çıkmış, net dönem
zararı ise 11.631.967 TL’den 2.770.251 TL’ye inmiştir.
Şirketimizin geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı konsolide özet finansal bilgileri aşağıdaki
tabloda gösterilmektedir:
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31.03.2017

31.03.2016

DEĞİŞİM

HASILAT (TL)

65.607.171

54.674.149

20%

BRÜT KÂR/ZARAR (-)

10.199.565

8.181.632

25%

FAALİYET KÂRI/Z.RI (-)

-1.418.234

-2.277.143

-38%

VERGİ Ö. KÂRI/Z.RI (-)

-3.774.271

-13.244.136

-72%

-133.812

299.058

-145%

AZINLIK PAYLARI ÖNCESİ NET KÂR

-3.908.083

-12.945.078

-70%

AZINLIK PAYLARI

-1.137.832

-1.313.111

-13%

AZINLIK PAYLARI SONRASI NET KÂR

-2.770.251

-11.631.967

-76%

TOPLAM VARLIKLAR

795.588.278

724.534.912

10%

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

548.800.262

523.854.335

5%

ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR

229.528.052

323.909.043

-29%

VERGİ GELİRİ/GİDERİ (-)

EKLER:
1) 31.03.2017 tarihli finansal tablolar ve dipnotları
2) Sorumluluk Beyanı
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