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TÜRK‹YE’DE Ç‹MENTO SEKTÖRÜNÜN
TEMEL‹N‹ ATAN KURULUﬁ

LAFARGE ASLAN Ç‹MENTO A.ﬁ.

Türk çimento sanayinin ilk tesisi ve Lafarge Çimento'nun Türkiye'deki ilk yat›r›m› olan Lafarge Aslan Çimento,
1911'de yerel giriﬂimciler taraf›ndan Kocaeli'nin Dar›ca beldesinde kuruldu.

Faaliyetine y›ll›k 20.000 ton klinkerle baﬂlayan Aslan Çimento, 1919 y›l›nda Eskihisar Çimento Fabrikas› ile birleﬂti
ve Kurtuluﬂ Savaﬂ›'ndan sonra tüm hisselerini halka açarak tam anlam›yla bir anonim ﬂirketi haline geldi. Aslan
ve Eskihisar Çimento ve Su Kireci Anonim ﬁirketi, 1926 y›l›nda Dar›ca'ya bir f›r›n daha ilave ederek kapasitesini
y›lda 40.000 tona ç›kard› ve uzun y›llar ülke ihtiyac›n›n önemli bir k›sm›n› karﬂ›lad›.

‹kinci Dünya Savaﬂ›'na kadar, gerek ülke içi çimento tüketiminde görülen büyük dalgalanmalar, gerekse dünyadaki
ekonomik krizlerin etkisi ile önce Eskihisar Fabrikas› kapand›; savaﬂ›n gerek iç gerekse d›ﬂ piyasalarda yaratt›¤› a¤›r
krizler sonucu 1943 y›l›nda da Aslan Fabrikas› çal›ﬂmalar›n› durdurmak zorunda kald›. Fabrika dört y›ll›k bir aradan
sonra 1947'de yeniden iﬂletmeye aç›ld›.

Zamanla geliﬂen teknik ve ekonomik ﬂartlar içinde, modernizasyon ve rasyonalizasyon planlar› yeniden ele al›nd›,
yaﬂ usul ile çal›ﬂan her üç f›r›n da kuru usule çevrilerek 1969'da faaliyete geçirildi. Bu yolla kapasite 500.000 tona
ç›kar›ld›. 1973 y›l›nda baﬂlat›lan geliﬂtirici çal›ﬂmalar ile 500.000 ton kapasiteli üç f›r›n yerine 1.000.000 ton kapasiteli
tek f›r›n 1978 y›l›nda faaliyete geçirildi.
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1978 y›l›nda bir Türkiye ‹ﬂ Bankas› kuruluﬂu haline gele Aslan Çimento'nun, 1989 y›l›nda Lafarge Grubu'na
kat›lmas›n›n ard›ndan, fabrikada uygulanan bir dizi modernizasyon ve geliﬂtirme projelerinin sonucunda üretim
kapasitesindeki art›ﬂ›n yan› s›ra çevreyi korumaya yönelik çal›ﬂmalar, insan kaynaklar›, teknik bilgi birikimi gibi
birçok konuda geliﬂme sa¤land›.

1993 y›l›nda otomasyon çal›ﬂmalar› baﬂlad›. Bugün itibariyle k›r›c›lar, farin de¤irmenleri, döner f›r›n ve çimento
de¤irmenlerinin kumandas› tek bir merkezi sistemden yap›lmaktad›r. 1999 y›l›nda döner f›r›nda gerçekleﬂtirilen
tersiyer hava hatt› projesiyle hem yanma rejiminin iyileﬂtirilmesi hem de klinker kapasitesinin %20 oran›nda
artt›r›lmas› sa¤land›.

2000 y›l› baﬂ›nda tamamlanan separatör projesi ile 2 no.lu çimento de¤irmeni aç›k sistemden kapal› devre sisteme
dönüﬂtürülerek hem ürün kapasitesinin süreklili¤i, hem de tonaj art›ﬂ› yoluyla verimlilik konusunda önemli aﬂama
kaydedildi. Bugün fabrikan›n y›ll›k 1.250.850 ton klinker üretme ve 2.700.000 ton çimento ö¤ütme kapasitesi
mevcut olup, 1.960.000 ton yükleme kapasitesi ile 3 adet iskelesi bulunmaktad›r.

Türkiye'nin Atatürk Kültür Merkezi, Çubuk Baraj›, Bo¤aziçi ve Fatih Köprüsü, çevre yollar› gibi dev projelerin
çimento gereksinimini karﬂ›lam›ﬂ olmaktan gurur duyan Lafarge Aslan Çimento, bugünkü geliﬂmeler çerçevesinde
gelecek y›llarda da piyasadaki yerini koruyacak, teknolojiye a¤›rl›k verecek, çal›ﬂanlar› ve çevresi ile uyumlu bir
ortam sa¤layacakt›r.
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LAFARGE ASLAN Ç‹MENTO ANON‹M ﬁ‹RKET‹

KURULUﬁ : 1911
SERMAYE : 6.425.678,46 YTL
DOKSAN YED‹NC‹ HESAP YILI
2008

Faaliyet Raporu,

31.12.2008 Tarihli Bilançosu
Gelir Tablosu,
Denetçi Raporu

(Yönetim Kurulumuz’un 06.05.2009 tarih ve 2009-14
say›l› toplant›s›nda incelenerek kabul edilmiﬂ ve
Genel Kurul’un onay›na sunulmuﬂtur.)

MERKEZ:
Dar›ca, Taﬂliman Mevkii
Gebze 41700 Kocaeli
Tel: (0262) 679 40 00
Faks: (0262) 679 40 75

‹RT‹BAT BÜROSU:
Çakmak Mahallesi Balkan Caddesi
No: 49 Casper Plaza Kat:1 PK: 34770
Tepeüstü / Ümraniye / ‹stanbul
Tel : 0216 528 75 75
Faks : 0216 528 75 76

FABR‹KA:
Dar›ca, Taﬂliman Mevkii
Gebze 41700 Kocaeli
Tel: (0262) 679 40 00
Faks: (0262) 679 40 75

03

LAFARGE ASLAN Ç‹MENTO ANON‹M ﬁ‹RKET‹

SERMAYE YAPIMIZ
YTL

%

FINANCIERE LAFARGE SAS

3.496.575

54.41

AGRETAﬁ AGREGA ‹Nﬁ. SAN. T‹C. A.ﬁ.

2.755.710

42.89

173.394

2.70

6.425.679

100

D‹⁄ER
TOPLAM

Ortak say›m›z 31.12.2008 itibariyle pay sahipleri defterine göre 226, MKK kay›tlar›na göre 1239'dur.

Y›llar
ﬁirket* Temettü Oranlar› %

2005

2006

2007

2008

30

20

20

20

* SPK’n›n yay›nlad›¤› asgari kâr da¤›t›m oranlar›d›r.
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27 MAYIS 2009 OLA⁄AN GENEL KURUL

TOPLANTI YER‹

: RESORT HOTEL BAYRAMO⁄LU CAD. NO: 229 GEBZE/KOCAEL‹

SAAT

: 11.00

GÜNDEM
1)

Toplant›n›n aç›l›ﬂ›, Baﬂkanl›k Divan›'n›n oluﬂturulmas› ve toplant› tutana¤›n›n imzas› için Divan'a yetki verilmesi,

2)

Denetçi raporu ve Ba¤›ms›z Denetçi Raporunun okunmas› ve müzakeresi ve onaylanmas›,

3)

2008 y›l› Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve 2008 y›l› Bilanço ve Kar-Zarar hesaplar›n›n okunmas›, müzakeresi
ve onaylanmas›,

4)

2008 y›l› kar da¤›t›m› ile ilgili tekliflerin görüﬂülmesi,

5)

Yönetim Kurulu üyelerinin ibras›,

6)

Denetçilerin ibras›,

7)

Y›l içinde yap›lan yönetim kurulu üyeli¤i seçiminin onaylanmas› ve Yönetim Kurulu üye seçimi

8)

Denetçilerin seçimi,

9)

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücretlerinin tespiti,

10) 2499 say›l› Sermaye Piyasas› Kanunu gere¤ince ba¤›ms›z d›ﬂ denetleme yap›lmas› hususunda, ba¤›ms›z
denetleme kuruluﬂu Güney Ba¤›ms›z Denetim ve SMMM A.ﬁ. ile yap›lan anlaﬂman›n onaylanmas›,
11) Y›l içinde yap›lan ba¤›ﬂlar hakk›nda ortaklara bilgi verilmesi,
12) Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 334 ve 335. maddelerine göre gerekli iznin verilmesi,
13) Dilek, öneriler ve kapan›ﬂ
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ﬁ‹RKET ÜNVANI
: LAFARGE ASLAN Ç‹MENTO A.ﬁ.
RAPORUN DÖNEM‹ : 01.01.2008 - 31.12.2008

YÖNET‹M KURULU

DENET‹M KOM‹TES‹

FADLULLAH CERRAHO⁄LU

FADLULLAH CERRAHO⁄LU

BAﬁKAN
A. NUR‹ ÖZKAYA

NICOLAS FRANCOIS FOURNIER**

BAﬁKAN VEK‹L‹
MURAHHAS AZA
ERDO⁄AN PEKENÇ
ÜYE
Z‹YA KAYACAN
ÜYE
NICOLAS FRANCOIS FOURNIER
ÜYE*

(*) Nicolas François Fournier ve Ziya Kayacan d›ﬂ›ndaki tüm Yönetim Kurulu üyelerimiz mevcut görevlerini uzun
y›llard›r sürdürmektedirler. Nicolas François Fournier ise eski üye Eric Meuriot'nun 29 Kas›m 2007 tarihinde istifas›
üzerine göreve gelmiﬂtir. ﬁirketimizin 26 May›s 2008 tarihinde yap›lan genel kurulunda Nicolas François Fournier'in
atanmas› onayland›¤› gibi tüm üyeler 3 y›l için yeniden yönetim kuruluna seçilmiﬂlerdir. Genel Kurulumuzun tescil
iﬂlemleri 2 Temmuz 2008 tarihinde tamamlanm›ﬂt›r. Yönetim Kurulu üyesi ve Denetim Komitesi üyesi olan Bertrand
Deau'nun 21.11.2008 tarihinde istifas› ile boﬂalan yönetim kurulu üyeli¤ine Ziya Kayacan, Denetim Komitesi üyeli¤ine
de Nicolas François Fournier ayn› tarihte seçilmiﬂlerdir.
(**) Denetleme Kurulu üyelerimiz mevcut görevlerine Yönetim Kurulu'nun 15 Ocak 2007 tarihli karar› ile belirsiz
süreli olarak seçilmiﬂlerdir.
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MALINVE
AYH‹ZMET
EB MUYU ÜRET‹M‹NE
EN‹RELEKL‹ M‹‹L‹ﬁK‹N
TENÖYFAAL‹YETLER
LASMURUK

Üretim Miktarlar›m›z
31 Aral›k 2008 sonu itibariyle üretimlerimiz aﬂa¤›daki tabloda verilmiﬂtir:

KURULU KAPASİTE
ORANLARI
KLİNKER (ton)
ÇİMENTO (ton)
HAZIR BETON (m3)

1.250.850
2.880.000
1.361.487

ÜRETİM
KLİNKER (ton)
ÇİMENTO (ton)
HAZIR BETON (m3)

2006

2007

2008

93,46
59,90
96,78

95,06
60,09
89,08

90,34
60,38
64,63

2006

2007

2008

1.169.000
1.725.020
1.310.000

1.189.000
1.730.634
1.205.772

1.130.000
1.738.814
879.920

2006

2007

2008

1.429.402
0
1.429.402

1.470.903
13.260
1.484.163

1.502.854
20.049
1.522.903

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.306.760
1.306.760

1.204.114
1.204.114

905.386
905.386

Sat›ﬂlar›m›z
SATIŞLAR
ÇİMENTO
İÇ SATIŞLAR (ton)
DIŞ SATIŞLAR (ton)
TOPLAM ÇİMENTO

KLİNKER
İÇ SATIŞLAR
DIŞ SATIŞLAR
TOPLAM KLİNKER
HAZIR BETON (m3)
İÇ SATIŞLAR (*)
TOPLAM HAZIR BETON

(*) 2008 y›l›nda 25.466 m3 d›ﬂar›dan beton al›m› gerçekleﬂmiﬂtir.
ﬁirketimiz ve Ba¤l› Ortakl›klar›'n›n çimento sat›ﬂ› 2007 y›l›na göre %2.6 artarak 1.522.903 ton'a ulaﬂm›ﬂ, haz›r beton sat›ﬂ› ise
%24.8 azalarak 905.386 m3 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
31 Aral›k 2008 itibariyle sat›ﬂ ciromuz geçen y›la göre %7.1 düﬂüﬂ göstererek 226.9 milyon YTL olmuﬂtur. Özellikle y›l›n ikinci
yar›s›nda karﬂ›laﬂ›lan global ekonomik dalgalanmalar›n etkisi ile azalan yurtiçi talep ve ihracat yap›lan pazarlardaki daralmaya
ba¤l› olarak yurtiçi pazarda artan arz bu düﬂüﬂteki baﬂl›ca faktörlerdir.
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Yat›r›m harcamalar›
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle teﬂvik belgeli yat›r›m harcamas› yoktur ve y›l içinde yap›lan yat›r›m harcamalar›n›n tutar› 26.207.752
YTL'dir. Baﬂl›ca yat›r›mlar›m›z;
Yat›r›m Ad›
Çimento Ö¤ütme Kapasite Artt›r›m›
Liman Güçlendirme Projesi
Og-Ag Da¤›t›m Sistemi Yenileme
Nox ‹ndirgeme Sistemi
Çimento De¤irmeni 1 - Diﬂli De¤iﬂimi
Yeni Xrf ve Xrd Cihaz› Al›m›
Çimento Silolar› Filtrasyon Projesi
Mobil Vinç Al›m›
Kömür Jet Filtre ve Esp 5 Filtre Fan Motorlar›n›n Dc Sistemden Ac Sisteme Dönüﬂümü
Mobil Tesis
Og Otomatik Kompanzasyon Sistemi
1 ve 2 Nolu Elektrofiltrelerin Torbal› Filtreye Dönüﬂümü
Kurtköy Lab. Binas›
Dar›ca Fabrikas› Çevresi Tel Örgü ve Yol Yap›m› Projesi
‹ﬂ Güvenli¤i ve Tesis Revizyonu
Alternatif Güç Besleme
Tozsuzlaﬂt›rma
Trafik Sirkülasyonunu ‹yileﬂtirme Projesi
Çelik Cüruf Besleme Noktas› Modifikasyonu
Big-Bag Yükleme Projesi
Çamur Besleme Sistemi
Çimento De¤irmenlerinin 1. ve 2. Yol Vericilerinin De¤iﬂimi
F›r›n Taray›c› De¤iﬂimi ve Seyyar Ölçüm Ekipmanlar› Al›m›
Ohsas Sertifikas›
Hammadde Kömür Besleme Sistemi Modifikasyonu
Dar›ca 1363 Ada 1 Nolu Parsel (17.140 M2) ‹mar Durumu
At›k Ya¤ Yakma Ünitesi
Pompa Revizyonu
Yeni Ambar Ek Binas›
Yemekhane ve Sat›ﬂ Ofisi Binas›
Laboratuvar ‹sg Yat›r›mlar›
Paketleme Elevatörü
Yüzey Sular› Projesi
Yüksekte Çal›ﬂmada Riskin Elimine Edilmesi ve Düﬂürülmesi Aksiyonlar›
Kurtköy Tesis Boya ve Çat› Tamiri
Fabrika Saha ve Yol Betonlama
Fabrika Ana Kantar Yenileme
Ip21'‹n Kurulmas›
Fabrika ‹çi Yükleme, Sevkiyat Ak›ﬂ›
Uçucu Kül Besleme Sistemi
Fabrika Görünüm ‹yileﬂtirme-Çimento Silosunun Boyanmas›
Kömür De¤irmeni Opasimetre ve Gaz Analizörü
Yükeskte Çal›ﬂma ‹çin ‹skele Al›m›
Klinker Boﬂatma - Tozsuzlaﬂt›rma
Laboratuvar ‹yileﬂtirme Projesi
Tehlikeli At›k Yerleﬂtirme Alan› ‹nﬂaas›
100 Tonluk 2 Adet Çimento Silosu( Betra ‹çin )
Fabrika Binalar› Tamirat ve Güçlendirme
At›k Depolama Sahas› ve Binas› ‹nﬂaat›
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Tutar
10.122.834
1.458.310
1.050.814
926.480
850.033
723.587
567.627
525.185
502.311
447.000
354.762
348.445
315.000
286.222
274.000
244.371
237.917
225.337
221.374
214.349
212.178
195.332
168.405
168.279
167.032
139.648
137.557
136.000
135.148
133.975
125.209
124.584
114.110
102.424
95.000
92.226
91.746
88.352
86.263
81.971
79.531
77.980
75.836
74.974
70.859
63.542
61.926
60.996
52.966

FAAL‹YETLER VE SEKTÖRDEK‹ GEL‹ﬁMELER

Sektördeki geliﬂmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler:
Seçimlerin de etkisiyle ekonomik ve siyasi istikrar›n devam etmesi, makroekonomik göstergelerdeki geliﬂmeler 2007 y›l›n›n 2.
yar›s›nda ve 2008'in ilk yar›s›nda çimento sektöründe talep art›ﬂ›n›n devam etmesine neden olmuﬂ, sektörde kapasite kullan›m›,
üretim ve sat›ﬂ miktarlar› bak›m›ndan olumlu geliﬂmeler yaﬂanm›ﬂt›r. 2008 y›l›n›n ikinci yar›s›nda artan üretim kapasitelerine
karﬂ›n y›l›n ilk yar›s›nda sektörü olumlu etkileyen Rusya'ya yap›lan ihracat›n azalmas› ve global krizin etkisi ile iç ve d›ﬂ talepte
yaﬂanan azalma sektörde sat›ﬂ miktar ve fiyatlar›n› olumsuz olarak etkilemiﬂtir.

2007 y›l›n›n son çeyre¤i itibari ile enerji fiyatlar›nda gözlenen yükseliﬂ trendi 2008 y›l›nda da artarak devam etmiﬂ ve özellikle
yurtiçi akaryak›t ve elektrik fiyatlar›nda dikkate de¤er art›ﬂlar olmuﬂtur. Sektörün temel girdilerinden olan ithal kömür fiyatlar›
ve döviz kurunda yaﬂanan art›ﬂ da maliyetleri önemli oranda etkilemektedir.

Aç›klanan nedenlerden dolay› çimento üretim maliyetleri artarken, kapasite art›ﬂlar› ile daralan pazarda çimento sat›ﬂ fiyatlar›
maliyet art›ﬂ›n› karﬂ›layacak oranda gerçekleﬂmemiﬂtir.

‹ﬂletmenin finansman kaynaklar› ve risk yönetim politikalar›,
ﬁirketimiz, bir yandan faaliyetlerinin süreklili¤ini sa¤larken, di¤er yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli ﬂekilde
kullanarak kar›n› artt›rmay› hedeflemektedir. Bu amaçla, iﬂletme sermayesi ihtiyaçlar›n›n bir bölümünü nakit ak›m planlar›n›
da dikkate alarak k›sa vadeli krediler ile finanse etmektedir.

ﬁirketin hazine bölümü finansal piyasalara eriﬂimin düzenli bir ﬂekilde sa¤lanmas›ndan ve ﬂirketin faaliyetleri ile ilgili maruz
kal›nan finansal risklerin seviyesine ve büyüklü¤üne göre analizini gösteren risk raporlar› vas›tas›yla gözlemlenmesinden ve
yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçe¤e uygun faiz oran› riski ve fiyat riskini
de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit ak›m faiz oran› riskini kapsar.
ﬁirketimiz bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karﬂ› finansal riskten korunmak amac›yla türev ürün niteli¤indeki finansal
araçlar›ndan vadeli döviz iﬂlem sözleﬂmelerini y›l içinde kullanm›ﬂt›r. ﬁirketin spekülatif amaçl› finansal arac› (türev ürün
niteli¤indeki finansal araçlar›n da dahil oldu¤u) yoktur ve bu tür araçlar›n al›m-sat›m› ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktad›r.

‹ﬂletmenin geliﬂimi hakk›nda yap›lan öngörüler
2007 y›l›nda baﬂlan›lan ve 2009 y›l›n›n ilk çeyre¤inde tamamlanmas› öngörülen”Roller Press” yat›r›m› ile Dar›ca Fabrikas›'n›n
çimento ö¤ütme kapasitesinin %24 artarak y›ll›k 3.4 milyon ton'a ulaﬂmas› hedeflenmektedir.

ﬁirketimiz sosyal sorumluluk bilincimiz ve öncelikleri ile uyumlu olarak faaliyetlerini iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i, çevre duyarl›l›¤›,
maliyetlerini düzenli olarak optimize etmek ve müﬂterilerimize yenilikçi ürünler sunmak hedeflerine uyumlu bir ﬂekilde
sürdürmeyi planlamaktad›r.
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FAAL‹YETLERYÖNET‹M
VE SEKTÖRDEK‹
KURUMSAL
‹LKELER‹NEGEL‹ﬁMELER
UYUM BEYANI

Yap›lan araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetleri
Lafarge'›n dünya genelinde oldu¤u gibi Türkiye'de de en belirleyici niteliklerinden biri araﬂt›rma - geliﬂtirme ve yenilikçili¤e
verdi¤i önem, sektöre sundu¤u yeni ürünlerdir.
Dünyan›n çimento-beton alan›ndaki en eski ve en büyük araﬂt›rma- geliﬂtirme tesisi olan Lafarge Lyon Teknik Merkezi (Fransa)
ve dünyan›n de¤iﬂik bölgelerindeki di¤er 4 teknik merkezde yürütülen Lafarge AR-GE faaliyetleriyle, Lafarge'›n operasyonu
bulunan Türkiye gibi ülkelerdeki yerel AR-GE faaliyetlerine de destek verilmektedir.
Lafarge Aslan Çimento Aﬁ taraf›ndan geliﬂtirilen ve kullan›c›lar›n hizmetine sunulan Türkiye'nin ilk markal› torbal› çimentosu
KARAT ve Türkiye'nin ilk markal› dökme çimentosu CEMENTUM, ﬂirketin AR-GE faaliyetlerinin önemli örneklerindendir.
Ayn› ﬂekilde Lafarge Beton taraf›nda geliﬂtirilen kendili¤inden yerleﬂen yüksek performansl› beton AGILIA®, renkli-dekoratif
beton serisi ARTEVIA ve haz›r yaﬂ s›va PRAT‹KA da sektörde farkl›l›k yaratan yenilikçi ürünlerdir.
Yeni ürün ve uygulamalarla bulundu¤u sektörün geliﬂmesine katk› sa¤lamak, Lafarge'›n öncelikli çal›ﬂma ilkelerindendir.

Dönem içinde esas sözleﬂmede yap›lan de¤iﬂiklikler ve nedenleri
01.01.2008-31.12.2008 tarihleri içerisinde ﬁirket Esas Sözleﬂmesinde de¤iﬂiklik yap›lmam›ﬂt›r.

Varsa, ç›kar›lm›ﬂ bulunan sermaye piyasas› araçlar›n›n niteli¤i ve tutar›
Yoktur.

‹ﬂletmenin faaliyet gösterdi¤i sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakk›nda bilgi
1910 y›l›nda, Türk çimento sektörünün ilk fabrikas› ve Türkiye'nin ilk çimento markas› olarak Dar›ca'da faaliyete baﬂlayan, 100
y›la yak›n bir süredir bölgesine ve ülkemize hizmet vermekte olan Lafarge Aslan Çimento Aﬁ, Türk çimento sektöründe pek
çok ilki baﬂlatm›ﬂ olup önemli bir sektör oyuncusu olarak Marmara Bölgesi ve Bat› Karadeniz'de faaliyet göstermektedir.
Müﬂterileri için de¤er yaratmak, çal›ﬂanlar›n›n geliﬂimi için her türlü olana¤› sunmak, daha iyi bir dünya için topluma katk›da
bulunmak ve hissedarlar› için tercih edilen yat›r›m olmak, Lafarge Aslan Çimento'nun çal›ﬂma ilkeleridir.
ﬁirketin sürdürülebilir kalk›nma yaklaﬂ›m› çerçevesindeki baﬂl›ca 3 temel de¤eri ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i, Çal›ﬂanlar›n Geliﬂimi ve
Sosyal Sorumluluk çal›ﬂmalar›d›r.

‹ﬂletmenin finansal yap›s›n› iyileﬂtirmek için al›nmas› düﬂünülen önlemler
ﬁirketimiz, maliyet yap›s›n› iyileﬂtirici, karl›l›¤›n› artt›r›c› aksiyonlar› ve önlemleri, Lafarge prensipleri do¤rultusunda belirleyip
sürekli bir ﬂekilde uygulamaktad›r. Bununla birlikte, içinde bulundu¤u co¤rafya ve ilgili sektörün getirdi¤i sezonluk finansman
ihtiyaçlar› ile dövize ba¤l› nakit ç›k›ﬂlar›n›n etkilerini minimuma indirebilmek için k›sa-orta vadeli banka kredileri ile ﬂirket
prosedürleri do¤rultusunda “hedging” iﬂlemlerini uygulamaktad›r ve buna kararl›l›kla devam edecektir.
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Personel ve iﬂçi hareketleri, toplu sözleﬂme uygulamalar›, personel ve iﬂçiye sa¤lanan hak ve menfaatler:
31.12.2008 sonu itibariyle mevcudumuz 447 kiﬂidir.
2006

2007

2008

Beyaz Yaka

255

226

214

Mavi Yaka

235

273

233

Toplam

490

499

447

ﬁirketimizin ba¤l› oldu¤u Çimento Endüstrisi ‹ﬂverenleri Sendikas› ile T. Çimse-iﬂ Sendikas› aras›nda yap›lan Grup Toplu ‹ﬂ
Sözleﬂmesi görüﬂmelerinde mutabakat sa¤lanarak , 20 Mart 2008 tarihinde, 1 Ocak 2008 - 31 Aral›k 2010 yürürlük süreli Grup
Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi'ni imzalam›ﬂlard›r. Toplu ‹ﬂ Sözleﬂmesi hükümleri do¤rultusunda; Birinci Y›l; 31.12.2007 tarihindeki ayl›k
brüt ç›plak saat ücretlerine 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere bir seferde y›ll›k %12 ( yüzde oniki ) art›ﬂ, ‹kinci Y›l;
ç›plak saat ücretlerine 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere T.C.Baﬂbakanl›k Türkiye ‹statistik Kurumu'nun ( TÜ‹K ) 2003
= 100 Temel Y›l› Tüketici Fiyatlar› Genel Endeksi 01.01.2008 - 31.12.2008 dönemi için bir önceki y›l›n ayn› ay›na göre de¤iﬂim
oran›nda zam yap›lacakt›r.Üçüncü Y›l; 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere T.C.Baﬂbakanl›k Türkiye ‹statistik Kurumu'nun
( TÜ‹K ) 2003 = 100 Temel Y›l› Tüketici Fiyatlar› Genel Endeksi 01.01.2009 - 31.12.2009 dönemi için bir önceki y›l›n ayn› ay›na
göre de¤iﬂim oran›na üç puan eklenerek bulunacak oranda zam yap›lacakt›r.
Toplu sözleﬂme gere¤i çal›ﬂanlar›n beﬂer y›ll›k k›demlerine isabet eden aylarda k›dem teﬂvik primi ödenmesi yap›lmaktad›r.
ﬁirketimizde çal›ﬂan beyaz yaka personele de beﬂer y›ll›k k›demlerine isabet eden aylarda k›dem teﬂvik primi ödenmesi
yap›lmaktad›r. Buna göre 2008 y›l›nda toplam 52 çal›ﬂan›m›za plaket ve hediyeleri da¤›t›lm›ﬂt›r.
K›dem ‹ﬂçili¤i Teﬂvik Primi Alan Personel
5 y›l›n› dolduran

12

10 y›l›n› olduran

24

15 y›l›n› dolduran

8

20 y›l›n› dolduran

6

25 y›l›n› dolduran

2

E¤itim Faaliyetleri
2008 y›l›na e¤itimlere 1.728 kiﬂi kat›lm›ﬂ ve toplam 14.126 saat e¤itim gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Çevre E¤itimleri

12 saat

‹S‹G

5.699 saat

Kiﬂisel Geliﬂim

2.511 saat

Mesleki Geliﬂim

3.524 saat

Kurumsal E¤itimler
Yabanc› dil

672 saat
1.708 saat

2008 y›l› içinde ﬁirketimiz, Endüstriyel Yetkinlik Projesi a¤›rl›kl› e¤itim programlar›n› sürdürmüﬂ ve fabrika iﬂ güvenli¤i ﬂartlar›n›
iyileﬂtirici tedbir önlemlerini almaya devam etmiﬂtir.

Y›l içinde yap›lan ba¤›ﬂlar hakk›nda bilgiler:
2008 y›l›nda baﬂta e¤itim kurumlar› olmak üzere kamu kurum ve kuruluﬂlar›na 971.988 YTL. yard›m ve ba¤›ﬂ yap›lm›ﬂt›r.
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Üst yönetimde y›l içinde yap›lan de¤iﬂiklikler ve halen görev baﬂ›nda bulunanlar›n ad›, soyad› ve mesleki
tecrübeleri:
A.Nuri Özkaya - Lafarge Çimento Türkiye Baﬂkan›
1993 y›l›nda Arthur Andersen firmas›ndan ayr›larak Finans Kontrol Koordinatörü olarak Lafarge Grubu'na kat›lan Özkaya,
ﬂirketin ve Lafarge Grubu'nun yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda çeﬂitli kademelerinde görevler alm›ﬂ, Haziran 1999 - Ocak 2001 döneminde
ﬂirketin Finans, Strateji ve Bilgi Teknolojileri Baﬂkan Yard›mc›s› olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. ﬁubat 2002'den beri Lafarge Çimento Türkiye
Baﬂkan› olarak ve A¤ustos 2006'dan beri de Yönetim Kurulu'nda Murahhas Azal›k görevini yürütmektedir. Özkaya, Bo¤aziçi
Üniversitesi ‹ﬂletme Bölümü mezunudur.

Y›ld›ray Y›ld›z - Baﬂkan Yard›mc›s›, Endüstri
ODTÜ Elektrik Mühendisli¤i Bölümü mezunu olan Y›ld›ray Y›ld›z, 1996 y›l›nda Lafarge Aslan Çimento Dar›ca Fabrikas›'nda
Otomasyon Müdürü olarak göreve baﬂlam›ﬂt›r. Daha sonra Eylül 1999'da yurtd›ﬂ› görevi için Viyana'ya atanm›ﬂ ve 2008'e kadar
yurtd›ﬂ›nda de¤iﬂik pozisyonlarda çal›ﬂmas›n› sürdürmüﬂtür. 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle üretim operasyonlar›ndan sorumlu
Endüstri Baﬂkan Yard›mc›s› olarak Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ.'de çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.

Yonca Ataç - Baﬂkan Yard›mc›s›, ‹nsan Kaynaklar› & ‹letiﬂim
Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ﬂletme/Pazarlama mezunu olan Yonca Ataç, 1985-1995 y›llar› aras›nda de¤iﬂik çokuluslu ﬂirketlerde görev
yapt›ktan sonra 1995 y›l›nda ‹ç ‹letiﬂim Müdürü olarak Lafarge Aslan Çimento'da çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Farkl› görevler ald›ktan
sonra, 2004-2005 y›llar›nda Lafarge Paris merkez ofiste ‹letiﬂimden sorumlu Baﬂkan Yard›mc›s› pozisyonunda çal›ﬂm›ﬂt›r. ﬁu
andaki görevini Mart 2007'den beri yürütmektedir.

Tankut Soydan - Baﬂkan Yard›mc›s›, Pazarlama & Sat›ﬂ
1995 y›l›nda Pazarlama Müdürü olarak Lafarge Aslan Çimento'da çal›ﬂmaya baﬂlayan Tankut Soydan, hem çimento hem de
beton operasyonlar›n›n sat›ﬂ ve pazarlama bölümlerinde çeﬂitli görevler alm›ﬂ, 1999-2003 y›llar› aras›nda Dubai'de Sat›ﬂ ve
Pazarlama Müdürü olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Pazarlama ve Sat›ﬂ'tan sorumlu Baﬂkan Yard›mc›l›¤› görevini Mart 2007'den beri yürüten
Soydan, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

K. Kaan Kahveci - Baﬂkan Yard›mc›s›, Finans & Bilgi Teknolojileri
01 Eylül 2008 tarihi itibariyle Finans ve Bilgi Teknolojileri'nden sorumlu Baﬂkan Yard›mc›l›¤› görevini yürüten Taner Demir
yurtd›ﬂ› görev nedeniyle ﬂirketimizden ayr›lm›ﬂ ve yerine daha önce Agrega&Beton Grubu Finans Direktörlü¤ü görevini yürüten
K. Kaan Kahveci atanm›ﬂt›r.
1977 Adana do¤umlu olan K. Kaan Kahveci, Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹ngilizce ‹ﬂletme bölümünden
mezundur. 1998 y›l›nda Lafarge bünyesinde çal›ﬂma hayat›na baﬂlayan Kahveci, mali kontrol asistan›, mali kontrolör görevlerinin
ard›ndan 2007 y›l›ndan Eylül 2008'e kadar Agrega&Beton Grubu Finans Direktörü görevini yürütmüﬂtür.

Selçuk Kuntalp - Baﬂkan Yard›mc›s›, Sat›nalma & Lojistik
Selçuk Kuntalp, A¤ustos 2000'de Ankara merkezli Lafarge-Yibitaﬂ Holding ortakl›¤› olan Yibitaﬂ Lafarge Orta Anadolu Çimento
San. Tic. A.ﬁ.'de Lojistik Müdürü olarak çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r ve ortakl›k ﬂirketi 2007 y›l›nda sat›l›ncaya kadar sat›nalma
departman›nda farkl› görevler alm›ﬂt›r. Mart 2007 tarihinden beri Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ.'de çimento ve beton operasyonlar›n›n
sat›nalma ve lojisti¤inden sorumlu Baﬂkan Yard›mc›s› olarak çal›ﬂmaktad›r. Kuntalp, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Endüstri
Mühendisli¤i bölümünden mezundur.
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Eda Girmen - Hukuk Direktörü
‹stanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Avukat Eda Girmen, White & Case Hukuk Bürosu, AVIVA Sigorta ve ALCATEL gibi
çokuluslu ﬂirketlerde çal›ﬂt›ktan sonra Mart 2007 tarihi itibariyle Hukuk Direktörü olarak Lafarge bünyesine kat›lm›ﬂt›r.

‹smail Gümüﬂdere - Fabrika Genel Müdürü
Istanbul Teknik Universitesi Mekanik Mühendisli¤i bölümünü bitiren ‹smail Gümüﬂdere, Ankara merkezli Lafarge-Yibitaﬂ Holding
ortakl›¤› olan Yibitaﬂ Lafarge Orta Anadolu Çimento San. Tic. A.ﬁ.'nin ﬂubesi Çorum Çimento Fabrikas›'nda Bak›m Planlama
Müdürü olarak göreve baﬂlam›ﬂ, sonraki y›llarda ﬂirketin farkl› fabrikalar›nda çeﬂitli görevler alm›ﬂt›r. 2007 y›l›ndan itibaren
Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ.'de Dar›ca Fabrika Genel Müdürü olarak çal›ﬂmaktad›r.

Kemal Mete Okay - Ere¤li Fabrika Müdürü
Istanbul Teknik Universitesi Maden Mühendisli¤i mezunu olan Kemal Mete Okay, 1989 y›l›nda Dar›ca Fabrikas›'nda F›r›n ﬁefi
olarak çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. Üretim departman›nda farkl› sorumluluklar yüklendikten sonra 2006 y›l›nda Lafarge Güney
Afrika'da Üretim Müdürü olarak çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r. 2008 y›l›nda yurtd›ﬂ› görevinden dönen Okay, Mart ay› itibariyle Lafarge
Ere¤li Çimento'da Fabrika Müdürü olarak çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.

Ziya Kayacan - Agrega ve Beton Çal›ﬂma Birimi Baﬂkan›
1968 ‹stanbul do¤umlu olan Ziya Kayacan Ortado¤u Teknik Üniversitesi ‹ﬂletme e¤itiminin ard›ndan 1990 y›l›nda Price Waterhouse
Coopers'da çal›ﬂma hayat›na baﬂlam›ﬂt›r. 1994 y›l›nda Lafarge Türkiye'de Finans Müdürü pozisyonunda çal›ﬂmaya baﬂlayan
Kayacan, 2001-2003 y›llar›nda Finans Direktörü, 2003-2005 y›llar› aras›nda Finans ve Bilgi Teknolojileri'nden sorumlu Baﬂkan
Yard›mc›s› görevinde bulunmuﬂtur. 1 A¤ustos 2006 tarihinden itibaren Agrega ve Beton Çal›ﬂma Birimi Baﬂkan›,21.11.2008
tarihinden itibaren de Bertrand Deau'nun yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktad›r.

Volkan Giriﬂken - Agrega ve Beton Pazarlama Baﬂkan Yard›mc›s›
1966 ‹stanbul do¤umlu Volkan Girisken, Bo¤aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i e¤itiminin ard›ndan New Hampshire
Graduate School of Business'da ‹ﬂletme yüksek lisans›n› tamamlam›ﬂt›r. Çal›ﬂma hayat›na Çaml›ca Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.'de
baﬂlayan Giriﬂken, 2000 y›l›ndan itibaren Lafarge Beton A.ﬁ.'de Pazarlama Müdürü, Beton Operasyonlar› Baﬂkan Yard›mc›s›
pozisyonlar›nda bulunmuﬂtur. 2007 y›l›ndan itibaren Pazarlama Baﬂkan Yard›mc›s› görevini yürütmektedir.

Agah Durukal - Beton Bölge Direktörü
1966 ‹zmir do¤umlu olan Agah Durukal Bo¤aziçi Üniversitesi ‹nﬂaat Mühendisli¤i e¤itiminin ard›ndan Maine Üniversitesinde
Uluslararas› Yönetim alan›nda yüksek lisans›n› tamamlam›ﬂt›r. Çal›ﬂma hayat›na 1992 y›l›nda Emlak Bankas›'nda baﬂlayan
Durukal, 1996 y›l›ndan itibaren Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ.'de 1998 y›l›na dek Kalite Güvence ve Çevre Müdürü görevinde
bulunmuﬂtur. 2001-2004 y›llar›nda Lafarge Group Fransa'da Ductal Geliﬂtirme Müdürü pozisyonda çal›ﬂan Durukal, 2004 y›l›ndan
itibaren Lafarge Beton'da Beton Operasyonlar›ndan sorumlu Bölge Direktörü olarak çal›ﬂmaktad›r.

Oben Tecder - Agrega Operasyonlar› ve Teknik Hizmetler Direktörü
1967 Bilecik do¤umlu olan Oben Tecder, Ortado¤u Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisli¤i lisans ve ard›ndan yüksek
lisans›n› tamamlam›ﬂt›r. Çal›ﬂma hayat›na 1990 y›l›nda Ortado¤u Teknik Üniversitesinde araﬂt›rma görevlisi olarak baﬂlayan
Tecder, 1997 y›l›ndan itibaren Lafarge Beton A.ﬁ.'de önce Bak›m Kontrol Sorumlusu, ard›ndan Bak›m ve Çevre Müdürü, Lojistik
Müdürü ve Teknik Müdür pozisyonlar›nda çal›ﬂm›ﬂt›r. 2006 y›l›ndan itibaren Agrega Operasyonlar› ve Teknik Hizmetler Direktörü
görevini yürütmektedir.

Ayça Kut - Agrega ve Beton ‹nsan Kaynaklar› Müdürü
1972 ‹stanbul do¤umlu olan Ayca Kut Marmara Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi Frans›zca Siyaset Bilimi e¤itiminin
ard›ndan ayn› üniversitede ‹ngilizce ‹ﬂletme bölümünde yüksek lisans›n› tamamlam›ﬂt›r. Çal›ﬂma hayat›na 1995 y›l›nda Yap›
ve Kredi Bankas› A.ﬁ.'de baﬂlayan Ayça Kut, 1998-2004 y›llar› aras›nda Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ.'de s›ras› ile Bilgi Sistemleri
Analisti ve ‹ç Kontrol Sorumlusu pozisyonlar›nda , 2004-2007 y›llar›nda ise Lafarge Beton A.ﬁ. bünyesinde ‹nsan Kaynaklar›
Sorumlusu görevini yürütmüﬂtür. 01.10.2007 tarihinden itibaren Agrega ve Beton Çal›ﬂma Birimi ‹nsan Kaynaklar› Müdürü
olarak görev yapmaktad›r.
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Merkez d›ﬂ› örgütlerinin olup olmad›¤› hakk›nda bilgi.
Merkez d›ﬂ›ndaki iﬂ yerlerimizin adresi aﬂa¤›da sunulmuﬂtur:

LAFARGE ASLAN Ç‹MENTO A.ﬁ.

Maslak Tesisi

Dar›ca Fabrikas›

Atatürk Oto San. Sitesi 2. K›s›m 14. sokak

Dar›ca Taﬂliman Mevkii

34398 Maslak / ﬁiﬂli - ‹stanbul

41700 Gebze - Kocaeli

Ümraniye Tesisi
Cendere Agrega Tesisi

‹nk›lap Mah. Alemda¤ Cad. Karanfil Sok.

Mithat Paﬂa Mah. ‹stanbul Cad. Cendere

81250 Ümraniye - ‹stanbul

Mevkii 34990 Kemerburgaz, Eyüp - ‹stanbul

Kurtköy Tesisi
Dar›ca Agrega Tesisi

Eski Orhanl›, Yolu Mezarl›k Arkas›

Dar›ca Taﬂliman Mevkii Gebze 41700 Kocaeli

81520 Kurtköy, Pendik - ‹stanbul

Sevindikli Tesisi

Göztepe Tesisi

Sevindikli Taﬂ Oca¤›

‹kbaliye Mah. Yeni Ankara Cad. 2953 Ada

Körfez - Kocaeli

2. Parsel Kad›köy - ‹stanbul

LAFARGE BETON

Kand›ra Tesisi

Merkez Ofis

Kaynarca Yolu Ya¤l›tohumlar Kantar Yan›

Çakmak Mahallesi Balkan Cad. No:49 Casper Plaza

Kand›ra - ‹ZM‹T

Kat:1 34770 Tepeüstü Ümraniye - ‹STANBUL

Band›rma Tesisi
LAFARGE BETON TES‹SLER‹
Çorlu Tesisi

Band›rma Bal›kesir Yolu 3.Km. 10200
Band›rma - Bal›kesir

Yulafl› Köyü, Tavﬂantepe Mevkii
59860 Çorlu - Tekirda¤

LAFARGE ERE⁄L‹ Ç‹MENTO A.ﬁ.
Ere¤li Fabrikas›

Yenibosna Tesisi

Kandilli Yolu Kemer Mevkii PK 83

Yenibosna Merkez Mah, Cemal Ulusoy Cad. No: 47

67300 Karadeniz Ere¤li - Zonguldak

34520 Güneﬂli - ‹stanbul

Ayaza¤a Tesisi
Cendere Çak›rlar Mah. Arapbahçe
Ayaza¤a Köyü 80670 ﬁiﬂli - ‹stanbul
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LAFARGE ASLAN Ç‹MENTO A.ﬁ.

1- KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
Sermaye piyasalar›n›n geliﬂimi ve halka aç›k ﬂirketlerin etkinli¤i aç›s›ndan,
Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›nlanan Kurumsal Yönetim
Ilkelerinin uygulanmas›, ﬁirketimiz aç›s›ndan ülkemiz ve Ana ﬁirketi
nedeniyle de uluslararas› piyasalar çerçevesinde belirleyici bir önem
taﬂ›makta olup, bu önemi nedeniyle ﬂirketimiz bu ilkelere uygun
davranmak hususunda her türlü gayreti göstermektedir ve gelecekte
de göstermeye devam edecektir.
ﬁirketimiz, bu ilkelere uymay› ve geliﬂen koﬂullara ba¤l› olarak sürekli
olarak uyum sa¤lanacak konularda düzenleme yapmay›
amaçlamaktad›r. Pay sahiplerinin haklar›, kamunun ayd›nlat›lmas› ve
ﬂeffafl›¤›n sa¤lanmas› ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu
ilgilendiren karar ve iﬂlemlerde, Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'ne uygun
davranmak için gerekli çal›ﬂmalar› yapmaktad›r.
Lafarge'›n Turkiye'deki 3 ana faaliyet dal›na iliﬂkin kurumsal ve
operasyonel bilgiler içeren Lafarge Türkiye web sitesinin
(www.lafarge.com.tr) yenilenen tasar›m ve içeri¤i, Haziran 2007
itibariyle internet kullan›c›lar›n›n hizmetine sunulmuﬂtur. Yat›r›mc›lara
güncel, do¤ru ve sa¤l›kl› bilgilerin zaman›nda iletilmesi aç›s›ndan
önemli bir ad›m olan bu çal›ﬂma çerçevesinde, web sitesinin çimento
baﬂl›kl› alt bölümünde (www.lafarge-cimento.com.tr) "Yat›r›mc›
Bilgileri" menüsü aç›lm›ﬂ olup, bu bölümde Lafarge Aslan Çimento
A.ﬁ. hisse senedi bilgilerinin yan›s›ra, faaliyet raporlar›, mali tablolar
vb. dökümanlar bulunmaktad›r.
Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nin uygulanan ve uygulanmayan hususlar›
aﬂa¤›da ana baﬂl›klarla incelenmiﬂtir.
ﬁirketimiz, bundan sonraki dönemlerde de bu ilkelerin ve
uygulamalar›n›n devam› olarak gerekli çal›ﬂmalar› yapacak, kaynaklar›
ay›racak ve bu ilkelerin sorumlulu¤u do¤rultusunda hareket etmeye
devam edecektir.
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BÖLÜM I – PAY SAH‹PLER‹
2. Pay Sahipleri ‹le ‹liﬂkiler Birimi
Pay sahipli¤i haklar›n›n kullan›lmas›nda mevzuata, esas sözleﬂmeye ve di¤er ﬂirket içi düzenlemelere uyulmakta olup, bu
haklar›n kullan›lmas›n› sa¤layacak her türlü önlem al›nmaktad›r.
Pay sahipleri haklar›n›n kullan›lmas›nda kolayl›k sa¤lanmas› amac›yla ﬁirketimiz, pay sahiplerimizle iliﬂkiler ana fonksiyonunu
da yerine getiren ve 1994 y›lndan bu yana Hukuk Departman›m›z içerisinde faaliyet gösteren "Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler ve
Ortakl›klar ﬁefli¤i" birimine sahiptir.
Pay sahipleri ile ilgili iﬂlemler, Birim Baﬂkan› ve Hukuk Direktörü Eda Girmen yönetiminde Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler ve Ortakl›klar
ﬁefi E. Nejat Eldem taraf›ndan yürütülmektedir. Birime Lafarge Aslan Çimento'nun aﬂa¤›daki telefonundan veya aﬂa¤›daki
adresinden ulaﬂ›labilir;
Tel
Adres
E-mail

: 0 216 528 75 75
: Çakmak Mahallesi Balkan Caddesi No:49 Casper Plaza Kat:1 34770 Tepeüstü / Ümraniye / ‹stanbul
: eda.girmen@lafarge-turkey.lafarge.com
nejat.eldem@lafarge-turkey.lafarge.com

Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler ve Ortaklar Birimi baﬂl›ca aﬂa¤›daki faaliyetleri gerçekleﬂtirmektedir:
A) Pay sahiplerine iliﬂkin kay›tlar›n sa¤l›kl›, güvenli ve güncel tutulmas›n› sa¤lamak
B) Pay sahiplerinin yönelttikleri sorular› cevapland›rmak
C) Hisse senetleri ile ilgili kanuni haklar›n kullan›lmas›n› temin etmek amac›yla her türlü iﬂ ve iﬂlemi yapmak ve gerekli birimlerle
koordine etmek. (bedelli, bedelsiz hisse senetlerinin hissedarlar›m›za teslimi, kar pay› ödenmesi vesair her türlü iﬂlem)
D) ﬁirketin genel kurullar› ile ilgili her türlü ön haz›rl›¤›n› yapmak,
E) Genel Kurul toplant›lar›n›n yürürlükteki mevzuata, esas sözleﬂmeye uygun olarak yap›lmas›n› sa¤lamak
F) Genel Kurul toplant›lar› sonras› tescil ve ilan iﬂlemleri gibi gerekli yasal prosedürleri tamamlamak
G) IMKB ve SPK ile ilgili koordinasyonu sa¤lamak da dahil, kamuyu ayd›nlatmakla ilgili her türlü hususun takibini ve
koordinasyonunu yapmak
H) Web sitesinin yönetimini ‹letiﬂim Birimi ile koordineli olarak gerçekleﬂtirmek.

Yukar›da A) paragraf› alt›nda yaz›l› görev çerçevesinde, Pay Sahiplerimizden e-mail (elektronik posta) ve telefon yolu ile
çeﬂitli bilgi talepleri olmuﬂtur. Bu talepler; pay sahiplerimizin elinde bulunan eski hisse senetlerinin degiﬂtirilmesine dair sorular
ile ödenecek kar pay› ile ilgili sorulan ve ayr›ca geçmiﬂ dönemlerde ﬂirketimizin yapt›¤› sermaye art›ﬂ› ve kar pay› uygulamalar›na
dair teyid taleplerini kapsamaktad›r.

Yukar›da C) paragraf› alt›nda yaz›l› görev çerçevesinde, 2005 y›l› içerisinde Merkezi Kay›t Kuruluﬂu (MKK) nezdinde hisse
senetlerinin kaydileﬂtirme iﬂlemleri için ﬁirketimizin Ak Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ. ile imzalam›ﬂ oldu¤u ortak sorumluluk
taahhütnamesi halen yürürlüktedir. ﬁirketimize ait hisse senetlerini fiziki olarak elinde bulunduran pay sahiplerimiz, kaydileﬂtirme
iﬂlemlerini Ak Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ. vas›tas›yla gerçekleﬂtirebileceklerdir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklar›n›n Kullan›m›
Bilgi alma ve inceleme hakk›n›n kullan›m›nda az›nl›k ve yabanc› pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eﬂit muamele yap›l›r.
ﬁirketin faaliyet konusu ile ilgili yap›lan iﬂlemler, yönetim kurulu üyeleri ve/veya yöneticiler taraf›ndan faaliyet raporu ve Genel
Kurul vas›tas›yla kamuya aç›klan›r. Pay sahiplerimiz, ﬂirketimizden bilgi edinmek için, daha çok ﬁirketimizin faaliyet raporunu
istemektedirler. Bu talepler derhal karﬂ›lanarak, istedikleri faaliyet raporlar› adreslerine kargo ile gönderilmektedir. Pay sahipli¤i
haklar›n›n kullan›m›n› etkileyecek geliﬂmeler yürürlükteki mevzuat ve ﬁirket ana sözleﬂmesinin 10 ve 27. maddeleri ile Türk
Ticaret Kanunu (TTK) 37. madde çerçevesinde ilan edilmektedir. Yine yasal süreler içinde mali tablolar pay sahiplerinin
incelemesine sunulmaktad›r. Bu noktada belirtmek gerekir ki internet ortam› etkin bir duyuru arac› olarak kullan›lmaktad›r.
‹lave olarak yukar›da 2 numaral› baﬂl›k alt›nda incelendi¤i üzere yöneltilen sorulara cevaplar verilmektedir.
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Ayr›ca, yat›r›mc›lar› ilgilendiren konular, "Özel Durum Aç›klama Formu" ile ‹MKB's›na gönderilmektedir. Bu husus aﬂa¤›da 9
Numaral› baﬂl›k alt›nda aç›klanmaktad›r.
ﬁirket ana sözleﬂmesinde, özel denetçi atanmas› taleplerine dair ayr› bir hüküm bulunmamakla birlikte ﬂirket ana sözleﬂmesinin
49. maddesi delaletiyle "Özel Denetçi Atanmas›" na dair TTK 348 maddesi do¤rudan uygulanabilir durumdad›r. Geçti¤imiz
Dönemlerde, özel denetçi tayini talebi olmam›ﬂt›r. ﬁirketimiz, iç denetim d›ﬂ›nda kanuni olarak Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetime tabi
tutulmaktad›r.

4. Genel Kurul Bilgileri
ﬁirketimizin genel kurullar›, ana sözleﬂme ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yap›lmaktad›r. Genel kurullar›n nas›l toplanaca¤›na
dair hükümler Ana Sözleﬂmemizin 4. Bölümünde yer almaktad›r. Bu hükümlere göre; ﬂirketin y›ll›k ola¤an genel kurulu, sermayenin
en az 1/4 ünü temsil eden paysahiplerinin asaleten veya vekaleten kat›lmas›yla toplan›r. ‹lk toplant›da nisap sa¤lanamazsa, ortaklar
27. maddede belirtilen usul ve süreye uyularak tekrar toplant›ya ça¤r›l›r. Bu ikinci toplant›da asaleten ve vekaleten kat›lan pay
sahiplerinin temsil etti¤i sermaye miktar› ne olursa olsun toplant› ve görüﬂmeler yap›l›r ve kararlar al›n›r.
2008 y›l›nda gerçekleﬂtirilen 2007 y›l› ola¤an genel kurul toplant›s›nda kat›l›m % 97.3 olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Ola¤anüstü Genel Kurul toplant›lar›nda ise Türk Ticaret Kanunu'nun öngördü¤ü toplant› ve karar nisablar› aran›r. Toplant›lar›m›z
medyaya aç›k yap›lmakta ve zaman zaman medyan›n kat›l›m› olmaktad›r. Toplant›lara ait gündem ve davetler, gazete ilanlar›
ile ilan ve toplant› günleri hariç toplant› gününden en az iki hafta önce yap›lmaktad›r.‹lanlarda genel kurul ile ilgili her türlü
aç›klama yer almaktad›r. Ayr›ca adresleri belli pay sahiplerine PTT arac›l›¤› ile genel kurula iliﬂkin ça¤r› mektubu gönderilmektedir.
Bu ça¤r› mektuplar›nda toplant› ile ilgili her türlü aç›klama ve bilgi verilmektedir. Nama yaz›l› pay sahiplerinin genel kurula
kat›l›m›n› teminen pay defterine kay›t için bir süre öngörülmemiﬂtir. Genel kurula kat›lan pay sahipleri, sahip olduklar› soru
sorma hakk›n›, ilgili gündem maddesi çerçevesinde soru sorarak ya da dilek ve önerilerde bulunarak kullanmakta, soru soran
pay sahiplerimize toplant›y› yöneten divan baﬂkan› ya da ﬂirket yöneticileri gerekli aç›klamalar› yapmaktad›rlar. Ola¤an Genel
Kurul toplant›s›nda, yönetim kurulu faaliyet raporunun pay sahipleri taraf›ndan talep edilen bölümleri, özet bilanço, kar/ zarar
tablosu, yönetim kurulu kar da¤›t›m önerisi, denetçi raporlar› bir kez daha yüksek sesle okunmakta ve görüﬂmeye aç›lmaktad›r.
Divan Baﬂkan› her gündem maddesini ayr› ayr› görüﬂmeye ve oylamaya açmaktad›r. Genel Kurul toplant›lar›nda pay sahipleri,
gündem çerçevesinde yaz›l› yada sözlü öneriler vermekte, bu öneriler Divan Baﬂkan› taraf›ndan oya sunulmaktad›r.
Ana sözleﬂmemizde, önemli tutarda malvarl›¤› al›m-sat›m›, kiralanmas› gibi kararlar›n genel kurul taraf›ndan al›nmas› konusunda
bir hüküm bulunmamaktad›r. Ana sözleﬂmemiz, 21. Maddesi ile bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki vermiﬂtir. Ancak belirtmek
gerekir ki yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yap›lan ola¤an genel kurul toplant›lar›, TTK 369. madde gere¤ince gündemde
bulunmas› zorunlu konular› görüﬂerek karara ba¤lamaktad›r. Bu konular içerisinde yer alan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,
ﬁirket Denetçileri ile Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetim kuruluﬂlar›nca haz›rlanan raporlar, ﬂirket bilançosu, kar ve zarar hesaplar›, sözü
geçen önemli kararlar› genel kurul dikkatine sunmaktad›r. Genel Kurul tutanaklan usulünce tescil ve ilan edilmektedir ayr›ca
ﬂirket merkezinde ilgilenen pay sahiplerinin incelemesine aç›k tutulmaktad›r. Genel Kurul toplant›lar›m›z›n yap›d›¤› mekan,
pay sahiplerimizin kat›l›m›na imkan verecek özellikleri taﬂ›maktad›r.

5. Oy Haklar› ve Az›nl›k Haklar›
Oy haklar›nda imtiyaz yoktur. Her pay bir oy hakk› vermektedir. ﬁirketimizle karﬂ›l›kl› iﬂtirak iliﬂkisi içinde olan bir ﬂirket
bulunmamaktad›r. Az›nl›k paylar› yönetimde temsil edilmemektedir. ﬁirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiﬂtir.

6. Kâr Da¤›t›m Politikas› ve Kâr Da¤›t›m Zaman›
Ana Sözleﬂmemizin 39. Maddesi'ne göre kar›n da¤›t›m› ﬂu ﬂekilde yap›lmaktad›r : " ﬁirketin bir bilanço devresi içindeki iﬂlemlerden
elde etti¤i gelirlerden bilcümle giderler, amortismanlar ve lüzumlu görülen karﬂ›l›klar indirildikten sonra kalan miktar safi kar›
teﬂkil eder. Bu suretle meydana gelmiﬂ olan safi kar aﬂa¤›da yaz›l› ﬂekil ve oranlarda s›ra ile ayr›l›r ve da¤›t›l›r.
A- %5 Kanuni yedek akçe ayr›ld›ktan ve gereken her türlü yasal yükümlülükler karﬂ›l›¤› düﬂüldükten sonra kalandan,
B- 2499 say›l› kanun çerçevesinde Sermaye Piyasasi Kurulunca yay›nlanarak temettü tespit tarihinde yürürlükte bulunan
tebli¤lere uygun olarak tespit edilen miktarda birinci temettü pay› ayr›l›r ve ödenir.
C- Kalan›n %5'i kurucu hisse senetlerine ödenir.
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D- Geri kalan kar›n k›smen veya tamamen hissedarlara ikinci temettü pay› olarak da¤›t›lmas›na veya ola¤anüstü yedek akçelere
ayr›lmas›na Genel Kurul karar verir. TTK466. Maddesi üçüncü f›kras› hükmü sakl›d›r.
E- Yasa hükmü ile ayr›lmas› gereken yedek akçeler ile esas sözleﬂmede pay sahipleri için birinci temettü ayr›lmad›kça, baﬂka
yedek akçe ayr›lmas›na, ertesi y›la kar aktar›lmas›na ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve iﬂçilere kardan
pay da¤›t›lmas›na karar verilemez".
Yasal düzenlemeler do¤rultusunda ve anasözleﬂme hükümleri uyar›nca kar pay› da¤›t›m› yap›lmaktad›r. Kar pay› da¤›t›m› yasal
süre içinde yap›lmaktad›r. ﬁirketimizin kamuya aç›klad›¤› bir kar da¤›t›m politikas› bulunmamakla birlikte, ﬁirket menfaatleri
tutarl› bir ﬂekilde gözetilmek kayd›yla da¤›t›labilir kar›n da¤›t›lmas› hususunda yerleﬂmiﬂ bir uygulamas› bulunmaktad›r.

7. Paylar›n Devri
ﬁirket anasözleﬂmesinde pay devri ile ilgili herhangi bir k›s›tlay›c› hüküm bulunmamaktad›r.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
8. ﬁirket Bilgilendirme Politikas›
ﬁirketimiz kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k ilkesi do¤rultusunda zaman›nda, do¤ru, eksiksiz, anlaﬂ›labilir, analiz edilebilir ve
kolayl›kla eriﬂilebilir bilgilerin ilgililere sunulmas›n› amaçlamaktad›r. Ticari s›r olmamas› kayd›yla, talep edilebilecek her türlü
bilginin de¤erlendirmeye al›nmas› sa¤lan›r. Ayr›ca, medya ile iliﬂkilere de önem verilmekte olup konuyla ilgili olarak bir dan›ﬂman
firma ile çal›ﬂ›lmaktad›r. ﬁu an için mevzuat ile belirlenenler d›ﬂ›nda hangi bilgilerin kamuya duyurulup duyurulmayaca¤›,
periyodik veya anl›k iletiﬂim planlar› arac›l›¤›yla belirlenmektedir.
Önümüzdeki dönemlerde, mevcut uygulamalar bir prosedür haline getirildikten sonra uyulacak yaz›l› Bilgilendirme Politikas›
Yönetim Kurulunun onay›ndan geçerek usulüne uygun olarak web sitemizden aç›klanacakt›r. Bilgilendirme Politikas›, kurulacak
Kurumsal Yönetim Komitesi, ‹letiﬂim Müdürlü¤ü ve pay sahipleri ile iletiﬂimi sa¤layan birimin ortaklaﬂa çal›ﬂmas› ile yaz›l› bir
politika olarak oluﬂturulacakt›r ve bu politikan›n takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliﬂtirilmesinden Yönetim Kurulu'nun
onay› ile ‹letiﬂim Müdürlü¤ü .Kurumsal Yönetim Komitesi ve PS‹Oﬁ (Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler ve Ortakl›klar ﬁefli¤i) sorumlu
olacakt›r.
‹letiﬂim Müdürlü¤ü ile PS‹Oﬁ (Pay Sahipleri ile ‹liﬂkiler ve Ortakl›klar ﬁefli¤i) sorumlu birim, kamuyu ayd›nlatma ile her türlü
hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiﬂ olup ﬂirket d›ﬂ›ndan gelen sorular, sorunun içeri¤ine göre Yönetim Kurulu
Baﬂkan›, Yürütme Komitesi Baﬂkan› (CEO), Mali ‹ﬂler Baﬂkan Yard›mc›lar› (CFO) veya bu kiﬂilerin bilgisi ve yetkilendirmesi dahilinde
‹letiﬂim Müdürlü¤ü ve PS‹Oﬁ (Pay Sahipleri ile iliﬂkiler ve Ortakl›klar ﬁefli¤i) taraf›ndan cevapland›r›lacakt›r.
Mali tablolar›m›z ve dipnotlar› Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri:XI, No:29 say›l› tebli¤inde at›fta bulunulan Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar›na (UFRS) göre konsolide bazda haz›rlanm›ﬂ olup, Uluslararas› Denetim Standartlar› (UDS)'ye uygun
olarak 6. ve 12. ay mali tablolar› ba¤›ms›z denetimden geçmekte, 3. ve 9. ay mali tablolar› ise d›ﬂ denetimden geçmeden, kamuya
aç›klanmaktad›r.

9. Özel Durum Aç›klamalar›
Kamuya yapt›¤›m›z özel durum aç›klamalar›, Sermaye Piyasas› Mevzuat› ve ‹lkeleri do¤rultusunda yap›lmaktad›r. 01.01.200831.12.2008 tarihleri içinde 11 adet Özel Durum Aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan aç›klamalara , SPK veya ‹MKB taraf›ndan ek
aç›klama talep edilmemiﬂtir.
ﬁirketimiz, cari dönemde, ilgili mevzuat çerçevesinde yapmas› gereken "özel durum aç›klamalar›n›" zaman›nda yapmamas›
nedeniyle herhangi bir yapt›r›m›n muhatab› olmam›ﬂt›r.

10. ﬁirket ‹nternet Sitesi ve ‹çeri¤i
Lafarge Türkiye Web Sitesi'nin (www.lafarge.com.tr) yenilenen tasar›m ve içeri¤i, Haziran 2007 itibariyle internet kullan›c›lar›n›n
hizmetine sunulmuﬂtur. Yat›r›mc›lara güncel, do¤ru ve sa¤l›kl› bilgilerin zaman›nda iletilmesi aç›s›ndan önemli bir ad›m olan
bu çal›ﬂma çerçevesinde, web sitesinin Çimento baﬂl›kl› alt bölümünde (www.lafarge-cimento.com.tr) "Yat›r›mc› Bilgileri" menüsü
aç›lm›ﬂ olup, bu bölümde Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ. hisse senedi bilgilerinin yan› s›ra, faaliyet raporlar›, mali tablolar vb.
dökümanlar bulunmaktad›r.
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11. Gerçek Kiﬂi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Aç›klanmas›
ﬁirketin sermayesinde %5 ve üzerinde paya sahip olan gerçek kiﬂiler bulunmamaktad›r.

12. ‹çeriden Ö¤renebilecek Durumda Olan Kiﬂilerin Kamuya Duyurulmas›
‹çeriden ö¤renebilecek durumda olan kiﬂilerin listesi bu yönde ﬂimdiye kadar yasal bir zorunluluk olmad›¤› için oluﬂturulmam›ﬂ
ve dolay›s›yla kamuya duyurulmam›ﬂt›r. Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde, bu kiﬂilerin isimleri en k›sa zamanda dikkatli
bir ﬂekilde tespit edilerek kamuya duyurulacakt›r. Yenilenen internet sitemizde de buna yer verilecektir.
ﬁirketimizde uyulmas› gereken iﬂ ahlak› kurallar› belirlenmiﬂ olup bu kurallar çal›ﬂanlarla yap›lan toplant›lar ile duyurulmaktad›r.
Kurallar içerden ö¤renilen bilgilerin kullan›m›n› kesinlikle yasaklamakta ve yasa¤a uymak hususunda ilgili kiﬂilerden ayr›, yaz›l›
bir taahhüt al›nmas›n› öngörmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahibi olarak, çal›ﬂanlar, tedarikçiler, müﬂteriler ve esas itibar›yla ﬂirket ile do¤rudan iliﬂki içinde bulunan üçüncü ﬂah›slar
kastedilmektedir. Sözkonusu menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli
organizasyonlar, bilgilendirme toplant›lar› ve gerekli aç›klamalara yer veren düzenlemeler ﬂirketimizce yap›lmaktad›r. Esasen
bilgilendirme, çal›ﬂanlarla ilgili konularda ‹nsan Kaynaklar› Departman›, tedarikçiler ile ilgili konularda Sat›nalma Departman›,
müﬂteriler ile ilgili konularda Pazarlama ve Sat›ﬂ Departmanlar› ve di¤er üçüncü ﬂah›slar ile ilgili konularda ise ilgili Departmanlar
ile koordinasyon içinde ‹letiﬂim Departman› taraf›ndan yap›lmaktad›r.
Menfaat Sahipleri; sektöre yönelik kurumsal broﬂürler, ürün kataloglar›, dergi, gazete, televizyon duyurular›, düzenli iç ve d›ﬂ
toplant›lar, mail ve on-line bültenler, periyodik raporlar kanal›yla kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir.
Menfaat Sahipleri aras›nda olas› ç›kar çat›ﬂmalar›n›n önlenmesi için ﬂirketimizin benimsedi¤i ‹ﬂ Ahlak› kurallar› içerisinde özel
bir bölüm bu konuya ayr›lm›ﬂt›r.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Kat›l›m›
ﬁirketimiz, Menfaat Sahipleri ile olan iletiﬂiminden elde etti¤i geri bildirimleri de¤erlendirmekte, ve ayr›ca bu geribildirimler
üst yönetimin bilgi ve de¤erlendirmesine sunulmakta, gerekti¤inde çözüm önerileri ve politikalar geliﬂtirilmektedir.
ﬁirketimizde çal›ﬂanlar›m›za yönelik ve herkesin kullan›m›na aç›k olan ﬂikayet ve öneri sistemi mevcuttur. Bu sistem ile çal›ﬂanlar›m›z
ﬂirket ile ilgili ﬂikayet ya da önerilerini yönetime bildirebilmekte ve bunun takibini yapabilmektedir. Yap›lan önerilerin nitelik
ve say›s›n› artt›rabilmek için, ﬂirketin insan kaynaklar› prosedürlerinde buna iliﬂkin bir ödül sistemi de mevcuttur.
Müﬂterilerimizin ﬂikayetlerini bildirebilecekleri, ücretsiz telefon hatt›m›z mevcuttur. Bu hat profesyonel bir ça¤r› merkezi
taraf›ndan yönlendirilmektedir. Bu hat sayesinde, müﬂterilerimiz ﬂikayetlerini kolayl›kla ﬂirkete bildirebilmekte, bunu takip
edebilmekte ve en k›sa sürede ve en etkili ﬂekilde istedikleri çözüme ulaﬂmaktad›rlar.

15. ‹nsan Kaynaklar› Politikas›
ﬁirketimizde, "kapsam d›ﬂ›" olarak çal›ﬂan personelin hak ve yükümlülüklerini ve çal›ﬂma koﬂullar›n›n genel prensiplerini
düzenleyen ‹nsan Kaynaklar› Politikas› mevcuttur.
Ana esaslar:
• Enternasyonalizasyon
• Eleman alma politikas›
• Performans yönetimi
• ‹ﬂ analizi ve de¤erlendirilmesi politikas›
• ‹ﬂ güvenli¤i politikas›
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‹ﬂe al›m politikalar› oluﬂturulurken ve kariyer planlamalar› yap›l›rken, eﬂit koﬂullardaki kiﬂilere eﬂit firsat sa¤lanmas› ilkesi
benimsenmiﬂtir. Personel al›m›na iliﬂkin kriterler yaz›l› olarak belirlenmiﬂtir. Bu kriterler do¤rultusunda hareket edilir. E¤itim
ve terfilerde çal›ﬂanlar›m›za eﬂit davran›l›r. Çal›ﬂanlar›n bilgi, beceri ve görgülerini artt›rmaya yönelik e¤itim politikalar›
oluﬂturulmuﬂtur ve buna göre e¤itim planlar› yap›lmaktad›r.
Kat›l›mc› bir yönetim ortam›n›n oluﬂturulmas›n› sa¤lamak amac›yla ﬂirketin finansal imkanlar›, ücret, kariyer, e¤itim, sa¤l›k, iﬂ
güvenli¤i, teknik performans, yeni yat›r›m ve projeler, çevre ile ilgili konularda bilgilendirme toplant›lar›nda çal›ﬂanlarla bilgi
al›ﬂveriﬂinde bulunulur. Çal›ﬂanlar ile ilgili al›nan kararlar veya çal›ﬂanlar› ilgilendiren geliﬂmeler çal›ﬂanlara ve/veya temsilcilerine
bildirilir.
Çal›ﬂanlar›m›za sa¤lanan ücret ve di¤er menfaatlerin belirlenmesinde verimlilik ve belirlenmiﬂ birtak›m kriterler dikkate al›n›r.
"Kapsam içi" personel olarak çal›ﬂan personelimizin çal›ﬂma prensipleri; toplu iﬂ sözleﬂmesi ile belirlenen koﬂullara uygun olarak,
iﬂ yerinde düzenli ve verimli çal›ﬂmay› sa¤lamak, üretimi art›rmak, iﬂveren ve iﬂçilerin sosyal ve ekonomik hak ve menfaatlerini
dengelemek, iyi niyet ve güvenle çal›ﬂmas›n› sa¤lamakt›r.
ﬁirketimizde çal›ﬂanlar ile iliﬂkileri yürütmek için insan kaynaklar› birimi bulunmaktad›r. Çal›ﬂanlar›m›zdan ayr›mc›l›k konusunda
gelen ﬂikayet bulunmamaktad›r.

16. Müﬂteri ve Tedarikçilerle ‹liﬂkiler
Pazarlama ve Sat›ﬂ biriminin organizasyonu, müﬂteri memnuniyetini sa¤lamak ve varsa müﬂterilerimizin sat›n ald›¤› mal ve
hizmete iliﬂkin talep ve ﬂikayetlerini süratle karﬂ›lamak amac›na yönelik oluﬂturulmuﬂtur.
Müﬂterilerimizin ﬂikayetlerini bildirebilecekleri ücretsiz telefon hatt›m›z bulunmaktad›r. Bu hat, profesyonel bir ça¤r› merkezi
taraf›ndan yönlendirilmektedir. Bu hat sayesinde, müﬂterilerimiz ﬂikayetlerini kolayl›kla ﬂirketimize bildirmekte, bunu takip
ederek k›sa sürede, etkili ﬂekilde istedikleri çözüme ulaﬂmaktad›rlar.
Bunun yan›s›ra 15 Eylül 2008 tarihi itibariyle Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ. müﬂterileri web sitesinde kendilerine tahsis edilen
kullan›c› ad› ve ﬂifrelerle sisteme girip, ihtiyaç duyduklar› bilgileri en güncel haliyle tedarik edebilmektedirler.
ﬁirketimizin müﬂteri odakl›l›k hedefleri do¤rultusunda müﬂteri beklentilerinin eksiksiz karﬂ›lanarak hizmet performans›m›z›n
art›r›lmas› amac›yla gerçejkleﬂtirilen bu projeyle, Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ. müﬂterilerine aﬂa¤›daki olanaklar sunulmuﬂ
olmaktad›r:
Faturalar›n sisteme girildi¤i anda görülebilmesi (Faturalar ile ilgili herhangi bir anlaﬂmazl›kta faturan›n asl› kendilerine
ulaﬂmadan itiraz edebilme)
Ekstre bilgilerinin talep edildi¤i anda iletilebilmesi
Mutabakat yöntemlerinin daha esnek olmas› ve zaman kayb› yaﬂanmamas›
Ödeme performanslar›n›n geriye dönük takibi
Borçlar›n›n yaﬂland›r›lmas›
Sevk bilgilerinin (haftal›k, ayl›k, y›ll›k tonajlar) takibi
Standard›n alt›nda kalan mal ve hizmetlerin telafi ve tazmini garanti edilmektedir. Ürün ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyecek
ﬂartlar›n oluﬂmas›n› önleyecek prosedürler oluﬂturulmuﬂtur. Tedarikçi seçiminde buna dikkat edilir.

17. Sürdürülebilir Kalk›nma (Toplum ve Çevre)
2008 y›l›nda Dünyada Sürdürülebilirlik Yaklaﬂ›m›n› Benimseyen 100 Uluslararas› Kuruluﬂ listesine giren inﬂaat malzemesi üreticisi
tek ﬂirket olan Lafarge, sürdürülebilir kalk›nman›n temel unsurlar› olan Çevre, Toplum ve Ekonomi alan›nda üzerine düﬂen
sosyal ve sektörel sorumlulu¤u dünya çap›nda yerine getirmeyi taahhüt etmiﬂtir.
Lafarge Grubu Dünya Sürdürülebilir Kalk›nma ‹ﬂ Konseyi'nin (WBCSD) aktif bir üyesi, Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ. ise Türkiye
Sürdürülebilir Kalk›nma Derne¤i'nin kurucu üyesidir. ﬁirketimiz, Sürdürülebilir Kalk›nma yaklaﬂ›m›n›n insan ve toplum boyutunda
3 temel unsura çok önem vermektedir:
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‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i: ﬁirketimizin temel önceli¤idir. Lafarge, çal›ﬂanlar›, tedarikçileri ve di¤er tüm paydaﬂlar› için güvenli
ve sa¤l›kl› bir çal›ﬂma ortam› oluﬂturmay› ve operasyonlar›n› güvenli bir ﬂekilde yürütmeyi hedefler.

Çal›ﬂanlar›n Geliﬂimi: ﬁirketimiz, çal›ﬂanlar›n› en de¤erli varl›¤› olarak görmekte, sektörün en nitelikli çal›ﬂanlar›na sahip
olmay› ve onlar›n geliﬂimine katk› sa¤layarak, uzun süre birlikte çal›ﬂmay› hedeflemektedir.

Sosyal Sorumluluk: Lafarge Aslan Çimento, bölge insan› için yaklaﬂ›k 3 kuﬂakt›r en önemli istihdam kayna¤› olmuﬂ, sosyal
ve ekonomik geliﬂmenin cazibe merkezi haline gelmiﬂtir. E¤itimden sa¤l›¤a kadar bölgedeki pek çok sosyal sorumluluk projesinde
Lafarge Aslan Çimento'nun ad› vard›r. Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ., e¤itim, kültür ve sa¤l›k konulu sosyal sorumluluk çal›ﬂmalar›n›
do¤rudan yapt›¤› katk› ve yard›mlar›n yan›s›ra, 1995 y›l›nda kurulan Lafarge E¤itim Sa¤l›k Kültür Vakf› arac›l›¤›yla da yürütmektedir.
Lafarge Aslan Çimento Dar›ca Endüstri Meslek Lisesi (1987), Lafarge Aslan Çimento Dar›ca Kreﬂi (1992), ayr›ca Milli E¤itim
Bakanl›¤› ve Toplum Gönüllüleri Vakf› (TOG) gibi çeﬂitli sivil toplum kuruluﬂlar›yla yürütülen ortak projeler, bu çal›ﬂmalara
örnektir.
ﬁirketimiz her y›l çevre okul ö¤rencilerine giysi ve k›rtasiye yard›m› yapmakta, ayr›ca do¤al afet vb özel durumlarda ﬂirket
kaynaklar› ve çal›ﬂan katk›lar›yla yard›mlarda bulunmaktad›r (1999-17 A¤ustos Depremi'nde bölge genelinde yürütülen gönüllü
yard›m çal›ﬂmalar› ve 2004-2005 y›llar›nda Endonezya ve Pakistan depremzedelerine yap›lan yard›mlar bunlara örnektir). Bunun
d›ﬂ›nda her y›l 23 Nisan'da çal›ﬂanlar›m›z›n çocuklar›na ve çevre okul ö¤rencilerine yönelik tiyatro, e¤lence vb etkinlikler
düzenlenmektedir.
1999 Depremi'nde kullan›lamaz hale gelen Dar›ca ilkö¤retim Okulu'nun yerine, o tarihten bu yana barakalarda ö¤renim gören
çocuklar›m›z›n ihtiyaçlar›n› gidermek üzere modern bir okul yapma karar› alan ﬂirketimiz, bu amaçla Eylül 2007'de Lafarge Aslan
Çimento Dar›ca ‹lkö¤retim Okulu'nun inﬂaat›na baﬂlam›ﬂt›r. 3 katl›, 24 derslikli ve 800 ö¤renci kapasiteli okul binas›, modern
e¤itimin gerektirdi¤i tüm ekipman ve cihazlara sahip olacak ﬂekilde planlanm›ﬂt›r. ‹nﬂaat› 2008 May›s ay› baﬂ›nda tamamlanan
okulumuzun aç›l›ﬂ›, 6 Haziran 2008'de yap›lm›ﬂt›r.

Çevre: ﬁirketimizin çevre politikas›, yaln›zca faaliyetlerimizin çevreye duyarl› ve yasalara uygun bir ﬂekilde yürütülmesini de¤il,
ayn› zamanda sürdürülebilir kalk›nma yaklaﬂ›m›yla uyumlu olunmas›n› öngörmektedir.
Hedefimiz, çevre performans›m›z›n sürekli iyileﬂtirilmesini sa¤lamakt›r. Bunun için bir yandan enerji ve hammadde kaynaklar›n›
daha etkin kullan›p, at›k üretimini, zararl› hava emisyonlar›n› ve su deﬂarj›n› asgariye indirmeye gayret edilirken, bir yandan
do¤al ve biyolojik zenginli¤in ve çeﬂitlili¤in korunmas› için çaba sarfedilip, bu amaçla yeni yöntemler geliﬂtirilmektedir.
Bu çerçevede at›k sular›m›z ar›t›larak üretim sisteminde so¤utma amaçl› olarak kullan›l›rken, at›k s›cak gazlardan kurutma,
›s›nma ve s›cak su temini amac›yla yararlan›lmaktad›r.
2007'de yenilenen Çevre Kanunu uyar›nca ﬂirketimizde özel bir çevre departman› kurulmuﬂ olup, bu birimde bir adet Çevre
Mühendisi ve bir adet Çevre Teknisyeni istihdam edilmiﬂtir.
Kocaeli il Çevre Müdürlü¤ü'nün Sürekli Emisyon izleme Projesi çerçevesinde, fabrikam›z emisyon de¤erleri de 2007 y›l›nda online
izleme sistemine entegre edilmiﬂ olup, düzenli olarak izlenmekte ve kaydedilmektedir.
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi çal›ﬂmalar› halen devam ediyor. Baﬂvuru için tahmini tarihimiz 2009'dur. Çevre
yönetim sistemi belgesi al›m› için gerekli yat›r›mlar›n yap›lmas› ve prosedürlerin haz›rlanmas›na devam edilmektedir.
2005 y›l›nda baﬂlat›lm›ﬂ olan ve ‹l Çevre Müdürlü¤ü'ne örnek uygulama olarak sunulan tüm yüzey sular› ›slah projeleri
tamamlanm›ﬂt›r. Bununla beraber yeni projeler ve geliﬂimlerle yeni ihtiyaçlar ortaya ç›kmaktad›r. 2009 y›llar›nda da bu yeni
ihtiyaçlar karﬂ›s›nda çal›ﬂmalara devam edilecektir.
Fabrika görünüm iyileﬂtirme projesi kapsam›nda, fabrikan›n tümünü kapsayan peyzaj projesi haz›rlanm›ﬂt›r. Bu y›l bu proje
kapsam›ndan 3 bölge seçilerek peyzaj düzenlemelerine baﬂlanacakt›r. Bununla beraber 2008 y›l› ilk 3 ay›nda sektörde örnek
bir proje olan Geçici At›k Deposu yap›m› projesine baﬂlanm›ﬂt›r.
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Kas›m ay› içersinde Lafarge Aslan Çimento Aﬁ, Kocaeli ‹l Çevre Müdürlü¤ü ve Çevko'nun iﬂbirli¤iyle ilkö¤retim okulu ö¤rencilerinde
çevre bilincinin art›r›lmas›n› hedefleyen bir çevre e¤itimi projesinin baﬂlat›lmas› karar› al›nm›ﬂt›r. E¤itici yay›nlar da¤›t›lmas›,
e¤itim seminerleri verilmesi ve at›k ka¤›t toplama aktivitelerinden oluﬂan proje, Haziran 2009'a kadar devam edecektir.

BÖLÜM IV- YÖNET‹M KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yap›s› , Oluﬂumu ve Ba¤›ms›z Üyeler
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Hukuk Profesörü ve Yönetim Kurulu Baﬂkan›m›z Fadlullah Cerraho¤lu, ayn› zamanda icra Kurulu
Baﬂkanl›¤› (CEO) ve Murahhas Azal›k görevlerini yürüten Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekilimiz Adnan Nuri Özkaya, Ziya Kayacan,
Erdo¤an Pekenç ve Nicolas Francois Fournier'dur. Nicolas Francois Fournier 29.11.2007 tarihi itibar›yla Eric Meuriot'un istifasi
üzerine Yönetim Kurulu taraf›ndan seçilmiﬂtir.Ziya Kayacan 21.11.2008 tarihinde Bertrand Deau'nun istifas› üzerine Yönetim
Kurulu taraf›ndan seçilmiﬂtir. Nicolas Francois Fournier ve Adnan Nuri Özkaya do¤rudan icrada görev almaktad›r.
Yönetim kurulunun yap›s› ve oluﬂumu ﬁirket anasözleﬂmesinde aç›kça belirtilmiﬂtir. Yönetim kurulu, yetkilerinin tamam›n› veya
bir k›sm›n› kullanmak üzere seçilen murahhas üyeye b›rakmaktad›r. Yönetim kurulu ﬂirketin temsil ve ilzam yetkilerini belirler.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
ﬁirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri IV. Bölümü'nün 3.1.1., 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan
niteliklere sahiptir. Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri hakk›nda ﬂirket ana sözleﬂmesinde herhangi bir hüküm bulunmamaktad›r.

20. ﬁirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
ﬁirketimizin, misyonu, Lafarge'in sektörün her alandaki liderli¤inden güç alarak içinde bulundu¤u sektörde en iyi olmak, en
iyi de¤eri yaratarak büyümek ve yerel yönetimdeki mükemmelli¤imiz yoluyla lider olmakt›r. ‹nﬂaat sektörüne en güvenilir,
yarat›c› ve maliyet avantajl› ürünleri sunmakt›r. Bundan yola ç›karak;
müﬂterilerimiz için tercih edilen tedarikçi
çal›ﬂanlar›m›z için tercih edilen ﬂirket
iliﬂkide bulundu¤umuz toplumlar için tercih edilen iﬂ orta¤›
hissedarlar›m›z için ise tercih edilen yat›r›m
taahhütlerimizi yerine getirerek liderlik pozisyonumuzu pekiﬂtirmektir.
ﬁirketimizin öncelikleri müﬂteri odakl›l›k, performans kültürü, etkin bir organizasyon ve çal›ﬂanlar›m›z›n geliﬂimine katk›da
bulunmakt›r.
ﬁirketimizin misyonu ve vizyonu, bütün yöneticilerimizle paylaﬂ›lm›ﬂt›r.
ﬁirketimizin yönetim döngüsü, stratejik gözden geçirme, performans plan›, organizasyon ve insan kaynaklar› gözden geçirme
ve bütçe oluﬂturma aﬂamalar›n› içerir.
Yönetim Kurulumuz ve yönetimimiz, bu süreçte belirlenen hedefler karﬂ›s›nda ﬂirketimizin durumunu sürekli olarak gözetim
alt›nda tutmaktad›r. Periyodik ve s›k aral›klarla yap›lan yönetim toplant›lar›nda ve yönetim kurullar›nda ﬂirketimizin durumu
gözden geçirilmektedir.

21. Risk Yönetimi ve ‹ç Kontrol Mekanizmas›
‹ç kontrol, ﬂirketler aç›s›ndan son derece önemlidir. Finansal verilerin ve ﬂirket bilgilerinin güvenirlili¤i, varl›klar›n korunmas›,
iﬂ düzenleme ve prosedürlere uyulmas›, operasyonlar›n yönetim ve takibi aç›s›ndan ilgi ve etkinlik konular›nda yönetime tutarl›
bilgiler aktar›lmas› iç kontrolle sa¤lan›r. Bu anlamda, iç kontrolün yönetimi, ﬂirketimiz yöneticilerinin en önemli sorumluluklar›ndan
birisidir. Bu iﬂlem, aﬂa¤›dakileri sa¤lamak için yönetim sistemlerini uygulamay› ve sürekli olarak adapte etmeyi kapsar;
Bilginin güvenilirli¤i ve bütünlü¤ü
Politikalar, planlar, prosedürler, yasalar ve düzenlemelere uyum sa¤lamak
Varl›klar›n korunmas›
Kaynaklann ekonomik ve etkin yönetimi
Operasyon veya proje hedeflerine ulaﬂ›lmas›
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ﬁirketimizde ‹ç Kontrol görevi, 2004 y›l› baﬂ›ndan beri Finans Baﬂkan Yard›mc›s›'na ba¤l› ‹ç Kontrol Departman› tarafindan
yürütülmekte olup, departman bünyesinde her y›l ﬂirket içindeki tüm proseslere uygunluk denetimleri yap›lmaktad›r.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklar›
ﬁirketin ana sözleﬂmesinin 21. maddesinde Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluklar› belirtilmiﬂtir.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslar›
Yönetim Kurulu ﬂirket iﬂleri gerektikçe toplan›r. ﬁirket ana sözleﬂmesinde Yönetim Kurulu'nun faaliyet esaslar› belirtilmiﬂtir.
Yönetim Kurulu gündemini Murahhas Aza, Hukuk ve Finans Departmanlar› ile birlikte belirler ve üyeleri gündemi de bildirerek
toplant›ya ça¤›r›r.
Dönem içinde al›nan kararlarda karﬂ› oy kullan›lmam›ﬂt›r. SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. Bölümü'nün 2.17.4.uncu maddesinde
yer alan konularda Yönetim Kurulu toplant›lar›na fiilen kat›l›m sa¤lanm›ﬂt›r.
Yönetim Kurulu üyelerine a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya olumsuz veto hakk› tan›nmam›ﬂt›r.

24. ﬁirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasa¤›
Yönetim Kurulu üyelerimize TTK 334 ve 335 kapsam›nda gerekli izin verilmekte ve rekabet yasa¤› uygulanmamaktad›r ancak
yönetim kurulu üyeleri bu izni kullanmam›ﬂlard›r.

25. Etik Kurallar
ﬁirketimizde uyulmas› gereken etik kurallar, Lafarge'›n ‹ﬂ Ahlak› Kurallar› çerçevesinde belirlenmiﬂtir. Bu kurallar, tüm çal›ﬂanlar›n
yan›s›ra, temsilciler, arac›lar ve dan›ﬂmanlar gibi mal ve hizmet sa¤layan kiﬂilerin de uymas› gereken baz› tutum ve davran›ﬂ
standartlar›n› belirlemektedir. Tüm çal›ﬂanlar görevleri çerçevesinde aﬂa¤›da belirlenen bu kurallara uymak ve ekiplerindeki
veya denetimlerindeki kiﬂilerin de uymalar›n› sa¤lamak zorundad›r.
Yasa ve düzenlemelere uyum ki bu baﬂl›k alt›nda ﬁirket bilgilerinin ç›kar amaçl› kullan›m›yla
(Insider Trading) ilgili yasaklara uygun davranmak da yer almaktad›r.
Ç›kar çat›ﬂmalar›n›n önlenmesi
‹nsana ve çevreye özen göstermek
ﬁirket varl›klar›n›n korunmas›
Finansal raporlamada ﬂeffafl›k
‹ç Kontrol ve denetimin önemi
Prosedürlerin uygulanmas› ve kural ihlalleri
Bu kurallar, 2005 y›l›ndan baﬂlayarak yap›lan toplant›larla tüm çal›ﬂanlara anlat›lm›ﬂt›r.

26 - Yönetim Kurulunda Oluﬂturulan Komitelerin Say› Yap› ve Ba¤›ms›zl›¤›
Yönetim Kurulunda mevcut olarak oluﬂturulan tek komite Sermaye Piyasas› Kurulunun Seri X No:16 tebli¤ 28/a maddesi
kapsam›nda oluﬂturulan ve mali konular›n takibi, periyodik mali tablo ve dip notlar›n›n incelenmesi ve Ba¤›ms›z D›ﬂ Denetim
Raporu'na da dayanarak teklifini Yönetim Kurulu'na sunmakla görevli Denetim Komitesidir. Denetim komitesi üyeleri, Fadlullah
Cerraho¤lu ve Nicolas François Fournier'den oluﬂmaktad›r. Denetim Komitesi SPK mevzuat› çerçevesinde çal›ﬂmalar›n› yürütmektedir.
Her mali tablo raporlama döneminde Denetim Komitesi Raporu ‹MKB'ye gönderilerek kamuya duyurulmaktad›r. ﬁirketimizin
Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsam›nda henüz bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluﬂturulmam›ﬂ olup, konuyla ilgili çal›ﬂmalara
baﬂlanm›ﬂ ve en k›sa sürede SPK hükümlerince Komitenin hayata geçirilmesi sa¤lanacakt›r.

27. Yönetim Kuruluna Sa¤lanan Mali Haklar
ﬁirket ana sözleﬂmesine göre, Yönetim Kurulu Baﬂkan, Baﬂkan Yard›mc›s› ve Üyeleri Genel Kurulca takdir edilecek bir ücret
al›rlar. Ancak 2008 y›l› için Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerine, ücret ödenmemesini kararlaﬂt›rm›ﬂt›r.
Yukanda 26 numaral› baﬂl›k alt›nda belirtilen oluﬂturulmuﬂ Denetim Komitesi üyelerine de herhangi bir ücret ödenmemektedir.
ﬁirketimiz herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine do¤rudan veya dolayl› olarak borç vermemekte ve kredi
kulland›rmamaktad›r.
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BA⁄IMSIZ DENET‹M RAPORU
Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ. Yönetim Kurulu'na
Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ. (“ﬁirket”) ve ba¤l› ortakl›klar›n›n (hep birlikte “Grup”) 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan
ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar de¤iﬂim
tablosunu, konsolide nakit ak›m tablosunu ve önemli muhasebe politikalar›n›n özetini ve dipnotlar›n› denetlemiﬂ bulunuyoruz.

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

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

Görüﬂ
Görüﬂümüze göre, iliﬂikteki konsolide finansal tablolar, Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ. ve ba¤l› ortakl›klar›n›n 31 Aral›k 2008 tarihi
itibariyle finansal durumunu, ayn› tarihte sona eren y›la ait finansal performans›n› ve nakit ak›mlar›n›, Sermaye Piyasas›
Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar› çerçevesinde do¤ru ve dürüst bir biçimde yans›tmaktad›r.

Di¤er hususlar
Grup'un 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle Sermaye Piyasas› Kurulu'nca yay›mlanan finansal raporlama standartlar›na uygun olarak
düzenlenen ve Not 2'de aç›klanan yeniden düzenlemenin etkilerini içermeyen konsolide finansal tablolar› baﬂka bir denetim
firmas› taraf›ndan denetlenmiﬂtir. Söz konusu ba¤›ms›z denetim firmas›n›n 10 Nisan 2008 tarihli ba¤›ms›z denetim raporunda
31 Aral›k 2007 tarihli finansal tablolar üzerinde olumlu görüﬂ sunulmuﬂtur.
Güney Ba¤›ms›z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müﬂavirlik Anonim ﬁirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Selim Elhadef , SMMM
Sorumlu Ortak, Baﬂdenetçi
25 ﬁubat 2009
‹stanbul, Türkiye
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31 ARALIK 2008 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN
GEÇM‹ﬁ KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Para birimi - Türk Liras› (TL))

31 Aralık
2008

Geçmiş dönem
31 Aralık
2007 (yeniden
düzenlenmişNot 2)

126.774.456

95.980.136

4
24

3.190.636
1.522.985

20.151.518
-

8
7

79.673.668

57.828.160

8
9
10
11

13.319.472
2.709.882
22.587.851
3.769.962

1.395.213
1.172.053
13.469.252
1.963.940

167.556.932

153.321.081

95.550
3.278
160.523.694
5.486.819
1.447.591

60.304
1.574
144.957.374
6.005.978
2.295.851

294.331.388

249.301.217

Cari dönem

Varlıklar

Dipnot
referansları

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar (net)
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer alacaklar (net)
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- Diğer alacaklar
Stoklar (net)
Diğer dönen varlıklar (net)
Duran varlıklar
Diğer alacaklar (net)
Finansal yatırımlar (net)
Maddi duran varlıklar (net)
Maddi olmayan duran varlıklar (net)
Diğer duran varlıklar (net)
Toplam varlıklar

9
5
12
13
11

‹liﬂikte 8 ile 58'inci sayfalar aras›nda sunulan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r
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31 ARALIK 2008 TAR‹H‹ ‹T‹BAR‹YLE BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN
GEÇM‹ﬁ KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Para birimi - Türk Liras› (TL))

Dipnot
referansları

31 Aralık
2008

Geçmiş dönem
31 Aralık
2007 (yeniden
düzenlenmişNot 2)

6
24

115.085.866
39.082.698
1.010.577

52.650.113
7.222.338
835.000

8
7

88.549
27.760.864

108.842
26.165.785

8
9
22
14
11

38.284.487
1.628.668
517.238
4.766.381
1.946.404

6.901.367
935.444
1.720.087
5.499.819
3.261.431

25.040.402

18.650.013

15.102.886
2.406.845
2.491.353
5.039.318
154.205.120
149.816.604
6.425.679
101.227.638
210.892
26.973.861
4.433.572
10.544.962
4.388.516
294.331.388

7.526.886
1.805.506
2.743.257
6.574.364
178.001.091
171.969.214
6.425.679
101.227.638
210.892
22.130.950
6.038.855
35.935.200
6.031.877
249.301.217

Cari dönem

Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar (net)
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar (net)
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- Diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler (net)
Uzun vadeli yükümlülükler
Diğer borçlar
Borç karşılıkları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Azınlık payları
Toplam kaynaklar

8
14
14
22

16
16
16
16

‹liﬂikte 8 ile 58'inci sayfalar aras›nda sunulan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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31 ARALIK 2008 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹ﬁ KONSOL‹DE GEL‹R TABLOSU
(Para birimi -Türk Liras› (TL))
Cari dönem

2008

Geçmiş dönem
2007 (yeniden
düzenlenmişNot 2)

226.894.098
(165.965.604)

244.283.317
(160.855.862)

Ticari faaliyetlerden brüt kar

60.928.494

83.427.455

Brüt kar

60.928.494

83.427.455

(11.467.060)
(29.827.305)
(1.174.155)
4.593.140
(3.292.991)

(10.317.354)
(28.670.951)
(1.023.736)
5.638.639
(1.672.656)

19.760.123

47.381.397

6.712.531
(15.884.987)

4.352.742
(7.071.077)

10.587.667

44.663.062

(4.110.066)
(5.645.112)
1.535.046

(9.501.837)
(10.147.001)
645.164

6.477.601

35.161.225

Durdurulan faaliyetler

-

-

Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı/zararı

-

-

6.477.601

35.161.225

23

10.544.962
(4.067.361)

35.935.200
(773.975)

23

1.64

5.59

23

1.64

5.59

Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

17
17,18

18
18
18
19
19

Faaliyet karı
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

20
21

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri)
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri

22
22

Sürdürülen faaliyetler dönem karı /zararı

Dönem karı/zararı
Dönem karının dağılımı
Ana ortaklık hissedarlarına ait kısım
Azınlık payları

Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına ait
bin hisse başına kazanç
Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına ait
seyreltilmiş bin hisse başına kazanç

‹liﬂikte 8 ile 58'inci sayfalar aras›nda sunulan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.

29

31

16

2

16

2

Dipnot
referansları

6.425.679

-

6.425.679

-

6.425.679

6.425.679

-

6.425.679

-

6.425.679

Ödenmiş
sermaye

101.227.638

-

101.227.638

-

101.227.638

101.227.638

-

101.227.638

-

101.227.638

Ödenmiş
sermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları

210.892

-

210.892

-

210.892

210.892

-

210.892

-

210.892

Hisse
senedi ihraç
primleri

26.973.861

4.842.911
-

22.130.950

-

22.130.950

22.130.950

3.571.244
-

18.559.706

-

18.559.706

Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

‹liﬂikte 8 ile 58'inci sayfalar aras›nda sunulan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bakiye

Ayrılan temettü
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer
Diğer fonlar
Dönem net karı

1 Ocak 2008 tarihi itibariyle bakiye- yeniden
düzenlenmiş

Yeniden düzenleme etkisi

1 Ocak 2008 tarihi itibariyle bakiye- önceden
raporlanan

31 Aralık 2007 tarihi itibariyle bakiye

Ayrılan temettü
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer
Dönem net karı

1 Ocak 2007 tarihi itibariyle bakiye- yeniden
düzenlenmiş

Yeniden düzenleme etkisi

1 Ocak 2007 tarihi itibariyle bakiye-önceden
raporlanan

(Para birimi -Türk Liras› (TL))

4.433.572

(1.605.283)
-

6.038.855

102.051

5.936.804

6.038.855

462.138
-

5.576.717

102.051

5.474.666

Geçmiş
yıllar
karları

10.544.962

(32.697.572)
(3.237.628)
10.544.962

35.935.200

-

35.935.200

35.935.200

(35.864.479)
(4.033.382)
35.935.200

39.897.861

-

39.897.861

Dörem
net karı

4.388.516

2.424.000
(4.067.361)

6.031.877

(7.628.937)

13.660.814

6.031.877

(773.975)

6.805.852

(7.628.937)

14.434.789

Azınlık
payları

154.205.120

(32.697.572)
2.424.000
6.477.601

178.001.091

(7.526.886)

185.527.977

178.001.091

(35.864.479)
35.161.225

178.704.345

(7.526.886)

186.231.231

Toplam

31 ARALIK 2008 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹ﬁ KONSOL‹DE ÖZKAYNAKLAR DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSU
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31 ARALIK 2008 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
BA⁄IMSIZ DENET‹MDEN GEÇM‹ﬁ KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOSU
(Para birimi -Türk Liras› (TL))
Cari dönem

2008

Önceki dönem
2007 (yeniden
düzenlenmişNot 2)

10.587.667

44.663.062

9.283.000
1.050.750
3.299.697
(9.633)
(689.232)
1.472.937
8.349.888

9.585.282
1.043.436
1.020.560
118.277
(197.048)
2.821.647
816.964

33.345.074

59.872.180

(38.607.293)
(9.108.966)
(1.806.022)
41.227.130
813.014
(2.920.063)
(6.847.961)
(1.302.654)

(2.110.625)
(105.745)
(162.753)
1.849.174
(1.426.729)
(1.103.259)
(11.130.525)
(942.661)

14.792.259

44.739.057

12,13

(26.207.752)

(19.046.847)

5,24

2.566.823
(1.349.112)

1.593.669
435.632

(24.990.041)

(17.017.546)

587.917.990
(556.371.437)
2.424.000
(32.697.572)
(8.036.081)

107.452.859
(113.964.554)
(35.864.479)
(542.315)

Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit

(6.763.100)

(42.918.489)

Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim

(16.960.882)

(15.196.978)

Dipnot
referansları
İşletme faaliyetleri
Vergi öncesi dönem karı
Dönem karını işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımına getirmek
için yapılan düzeltmeler:
A m o rt is m an ve it f a gid er ler i
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Şüpheli alacak karşılık gideri
Stok değer düşüklüğü karşılığı gideri/(ters çevrilmesi)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satış karı
Borç karşılıkları
Faiz gideri

12 , 13 , 1 8
14,18
7,18
10
19
14
21

İşletme sermayesindeki değişimlerden önceki faaliyet karı
İşletme sermayesindeki değişimler:
Ticari ve diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Ticari ve diğer borçlar
Diğer duran varlıklar ve alacaklar
Borç karşılıkları ve diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatı

22
14

İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit
girişleri
Finansal yatırımlar ve diğer finansal yükümlülükler
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
Finansman faaliyetleri
Alınan krediler
Kredilerin geri ödemesi
Azınlık hissedarlar tarafından ödenen zarar telafi fonu
Ayrılan temettüler
Ödenen faiz

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

4

20.151.518

35.348.496

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

4

3.190.636

20.151.518

1.068.374

1.580.452

Ek bilgi:
Alınan faizler

‹liﬂikte 8 ile 58'inci sayfalar aras›nda sunulan muhasebe politikalar› ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolar›n tamamlay›c› parçalar›d›r.
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1. Grup'un organizasyonu ve faaliyet konusu
Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ. (ﬁirket - eski ad›yla Arslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve Su Kireci Fabrikalar› Anonim ﬁirketi)
1911 y›l›nda Dar›ca, Türkiye'de kurulmuﬂtur. ﬁirket'in faaliyetlerini yürüttü¤ü adresi Dar›ca Taﬂliman Mevkii-Kocaeli - ‹stanbul'dur.
ﬁirket'in kay›tl› oldu¤u adresi ise Çakmak Mahallesi Casper Plaza No:49 Kat 1 Ümraniye- ‹stanbul'dur.
ﬁirket'in fiili faaliyet konusu her çeﬂit yerli ve yabanc› standartlarda çimento, kireç, k›rmataﬂ, kum, haz›r beton, hafif agrega
ve benzeri yap› elemanlar› ve yap› malzemesinin üretim, ticaret, ithalat ve ihracat›n› yapmakt›r.
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihleri itibariyle konsolidasyona dahil edilen ba¤l› ortakl›klar›n faaliyet alanlar› ve iﬂtirak
yüzdeleri'nin detay› aﬂa¤›daki gibidir.

Bağlı ortaklığın adı

Faaliyet alanı

Lafarge Ereğli Çimento A.Ş.
(Lafarge Ereğli)

Her nevi çimento, kireç vesair her türlü
bağlayıcı maddeleri imal etmek ve bu amaçla
gereken fabrika ve tesisleri, öğütme ve
paketleme tesisleri ve cürufa dayalı çimento
imal eden tesisleri kurmak, işletmek
Hazır beton üretim, pompalama ve satışı ile
baskı beton uygulamaları yapmak
Sağlık, eğitim ve kültür konularında bağış
yapmak
Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı
elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega,
kum, taş, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak,
üretmek ve satmak.

Lafarge Beton A.Ş. (Lafarge
Beton)
Lafarge Sağlık Eğitim ve Kültür
Vakfı (Vakıf)
Assan İnş.San.Tic.A.Ş. (Assan)

Kurulduğu
ülke

31 Aralık
2008

31 Aralık
2007

Türkiye

%50,00

%50,00

Türkiye

%75,76

%75,76

Türkiye

%100,00

%100,00

Türkiye

%75,76

%75,76

Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ., Lafarge Ere¤li, Lafarge Beton, Vak›f ve Assan bundan böyle “Grup” olarak an›lacakt›r. Grup'un
ana orta¤› Lafarge SA'd›r.
Finansal tablolar yay›nlanmak üzere 25 ﬁubat 2009 tarihinde ﬁirket Yönetim Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r. Böyle bir niyet
olmamakla beraber, Genel Kurul'un, ﬁirket Yönetimi'nin ve baz› düzenleyici organlar›n yasal mevzuata göre düzenlenmiﬂ
finansal tablolar› yay›mland›ktan sonra de¤iﬂtirmeye yetkileri vard›r.
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2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar
2.1 Sunuma iliﬂkin temel esaslar
ﬁirket, muhasebe kay›tlar›n› ve yasal finansal tablolar›n› Türkiye'de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye
Bakanl›¤›'nca yay›mlanan Tek Düzen Hesap Plan› (THP) gereklerine göre Türk Liras› (TL) olarak tutmaktad›r. Finansal tablolar
ﬁirket'in yasal kay›tlar›na dayand›r›lm›ﬂ olup Sermaye Piyasas› Kurulu'nun tebli¤lerine uygun olarak ﬁirket'in durumunu lay›k›yla
arz edebilmek için bir tak›m düzeltme ve s›n›fland›rma de¤iﬂikliklerine tabi tutulmuﬂtur. Bu ba¤lamda ﬁirket finansal tablolar›n
haz›rlanmas›nda 31 Aral›k 2007'ye kadar Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK)'n›n Seri: XI, No: 25, “Sermaye Piyasas›nda Muhasebe
Standartlar› Hakk›nda Tebli¤i”i esas alm›ﬂt›r. Bu tebli¤ çerçevesinde, alternatif olarak Uluslararas› Muhasebe Standartlar› (IASB)
ve Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi (IASC) taraf›ndan ç›kar›lm›ﬂ olan muhasebe standartlar›n›n uygulanmas›n›n da
SPK Muhasebe Standartlar›'na uyulmuﬂ say›laca¤› belirtilmiﬂtir. ﬁirket, 31 Aral›k 2007'ye kadar bu alternatif uygulama çerçevesinde
finansal tablolar›n› haz›rlam›ﬂt›r. 9 Nisan 2008 tarihinde Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren SPK'n›n Seri: XI, No:
29, “Sermaye Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liﬂkin Esaslar Tebli¤i” (Tebli¤) uyar›nca ﬁirket cari dönem finansal tablolar›n›,
söz konusu Tebli¤'de öngörüldü¤ü üzere, Uluslararas› Muhasebe/ Finansal Raporlama ( UMS/UFRS) Standartlar›na uygun olarak
haz›rlam›ﬂt›r. Söz konusu tebli¤in ilk defa uygulanmas›n›n, zorunlu finansal tablo format›na uyum aç›s›ndan yap›lan yeniden
s›n›fland›rmalar d›ﬂ›nda, ﬁirket'in önceden raporlanan finansal tablolar›na bir etkisi bulunmamaktad›r.
Finansal tablolar makul de¤erleri ile taﬂ›nan finansal türev araçlar d›ﬂ›nda tarihsel maliyet esas›na göre haz›rlanm›ﬂt›r.
Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK taraf›ndan 9 Nisan 2008 tarihinde yay›mlanan Seri XI No:29 numaral› tebli¤inde belirlenen
ve uygulanmas› zorunlu k›l›nan formatlara uygun olarak sunulmuﬂtur.
Finansal tablolar›n SPK Muhasebe Standartlar›'na göre ﬁirket'in durumunu lay›k›yla arz edebilmesi için yap›lan düzeltmeler
genel olarak zamanlama farklar› üzerinden ertelenmiﬂ vergi ayr›lmas›, k›dem tazminat› karﬂ›l›klar›n›n aktüeryal bir metodla
yans›t›lmas›, maddi ve maddi olmayan varl›k amortismanlar›n›n ekonomik ömürlerine ve k›st esas›na göre ayr›lmas›, muhtelif
karﬂ›l›klar›n muhasebeleﬂmesi ve ticari alacak ve borçlar›n reeskonta tabi tutulmas›ndan oluﬂmaktad›r.

2007 y›l› mali tablolar›nda yap›lan s›n›fland›rmalar
31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle sunulan konsolide bilanço ve ayn› tarihte sona eren y›la ait gelir tablosunda SPK'n›n Seri: XI,
No: 29 say›l› Tebli¤i uyar›nca bir tak›m s›n›fland›rma de¤iﬂiklikleri yap›lm›ﬂt›r. Buna göre;
‹liﬂkili taraflardan alacak olarak gösterilen 1.527.716 TL tutar›ndaki alacaklar di¤er alacaklar içerisinde gösterilmiﬂtir.
Dönen varl›klar içinde ticari alacaklar olarak gösterilen 30.737 TL tutar›ndaki verilen depozito ve teminatlar duran varl›klar
içerisinde di¤er alacaklar olarak gösterilmiﬂtir.
Nakit ve nakit benzerleri içerisinde gösterilen 1.310.055 TL tutar›ndaki çekler di¤er ticari alacaklara s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
‹liﬂkili taraflara borçlar içerisinde gösterilen 7.728.113 TL tutar›ndaki bakiyenin 108.842 TL tutar›ndaki k›sm› ticari borçlar ve
geriye kalan 7.619.271 TL tutar›ndaki k›sm› da di¤er borçlar içerisinde gösterilmiﬂtir.
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31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle borç karﬂ›l›klar› içerisinde gösterilmiﬂ olan 1.720.087 TL tutar›ndaki dönem kar› vergi yükümlülü¤ü
bilançoda ayr› olarak gösterilmiﬂtir.
Di¤er finansal yükümlülükler içerisinde yans›t›lm›ﬂ olan ve toplam tutar› 2.543.527TL tutar›ndaki ödenecek vergi ve fonlar ,
sosyal güvenlik kesintileri ile gider tahakkuklar› ile di¤er yükümlülükler di¤er k›sa vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilmiﬂtir.
Ticari borçlar içinde yer alan 58.392 TL tutar›nda al›nan depozito ve teminatlar, di¤er borçlara s›n›fland›r›lm›ﬂ ve ayr›ca 877.052
TL tutar›ndaki al›nan avanslar da di¤er borçlara s›n›fland›r›lm›ﬂt›r.
‹liﬂkili taraflardan alacaklar içerisinde gösterilen 132.503 TL tutar›ndaki personelden alacaklar ile iliﬂkili taraflara borçlar içerisinde
gösterilen 717.904 TL tutar›ndaki personele borçlar , s›ras›yla di¤er dönen varl›klar ve di¤er k›sa vadeli yükümlülükler içerisinde
gösterilmiﬂtir.
Stoklar içerisinde gösterilen 592.074 TL tutar›ndaki sipariﬂ avanslar› di¤er dönen varl›klar içerisinde gösterilmiﬂtir. Ayr›ca maddi
duran varl›klar içerisinde gösterilen 2.288.796 TL tutar›ndaki maddi duran varl›k al›mlar› için verilen avanslar di¤er duran
varl›klar›n içerisinde gösterilmiﬂtir.
Borç karﬂ›l›klar› içerisinde gösterilen, 1.720.087 TL tutar›ndaki vergi yükümlülü¤ü, dönem kar› vergi yükümlülü¤ü içerisinde
gösterilmiﬂtir.
Bilançoda uzun vadeli borç karﬂ›l›klar› olarak gösterilen 2.743.257 TL tutar›ndaki k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›, çal›ﬂanlara sa¤lanan
faydalara iliﬂkin karﬂ›l›klar içerisinde gösterilmiﬂtir.
Az›nl›k paylar› özkaynaklar grubu alt›nda gösterilmiﬂ olup, ana ortakl›¤a ait özkaynaklar kalemlerinde s›n›fland›rmalar Tebli¤
uyar›nca de¤iﬂmiﬂtir.
31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren y›la ait gelir tablosunda toplam olarak gösterilmiﬂ olan 40.012.041 TL tutar›ndaki faaliyet
giderleri, 10.317.354 TL tutar›nda pazarlama, sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri, 28.670.951 TL tutar›nda genel yönetim giderleri ve
1.023.736 TL tutar›nda araﬂt›rma ve geliﬂtirme giderleri olarak ayr›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Ayr›ca net olarak gösterilmiﬂ olan 2,288,510 TL
tutar›ndaki finansman gideri, 4.782.567 TL tutar›nda finansal gelir ve 7.071.077 TL tutar›nda finansal gider olarak yans›t›lm›ﬂt›r.
Di¤er faaliyetlerden giderler ve zararlar içerisinde gösterilen 514.410 TL tutar›ndaki malzeme sat›ﬂ maliyeti ve 234.575 TL
tutar›ndaki sabit k›ymet sat›ﬂ zarar›, di¤er faaliyetlerden gelir ve karlar içerisinde gösterilen malzeme sat›ﬂ geliri ve sabit k›ymet
sat›ﬂ kar›ndan netlenerek yans›t›lm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren y›la ait gelir tablosunda finansal gelirler içinde komisyon geliri olarak gösterilmiﬂ olan
429.825 TL, sat›ﬂ gelirleri içerisinde di¤er gelir olarak yans›t›lm›ﬂt›r.
31 Aral›k 2007 tarihinde sona eren y›la ait gelir tablosundaki 180.278 TL tutar›ndaki esas faaliyetlerden di¤er gelirler, sat›ﬂlar›n
maliyeti içinde yans›t›lm›ﬂt›r.
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Geçmiﬂ y›l finansal tablolar›n›n yeniden düzenlenmesi
Grup yönetimi konsolide edilen bir ba¤l› ortakl›¤›na hissedarlar taraf›ndan sa¤lanan zarar telafi fonunun az›nl›k paylar›
üzerindeki etkisinin geçmiﬂ y›llarda hatal› olarak hesapland›¤›n› fark etmiﬂ ve geriye dönük olarak düzeltmiﬂtir. Bu düzeltmenin
finansal tablolara etkisi 31 Aral›k 2007 tarihi itibariyle raporlanan az›nl›k paylar›n› 7.628.937 TL (1 Ocak 2007 - 7.628.937 TL)
tutar›nda azaltmak ve geçmiﬂ y›l karlar›n› 102.051 TL (1 Ocak 2007 - 102.051 TL) tutar›nda art›rmak, iliﬂkili taraflara olan di¤er
borçlar› net tutar olan 7.526.886 TL (1 Ocak 2007 - 7.526.886 TL) kadar artt›rmak ﬂeklinde olmuﬂtur. Yeniden düzenlemenin,
sunulan dönemler itibariyle dönem net kar/zarar› üzerinde bir etkisi yoktur.

‹ﬂlevsel ve sunum para birimi
Grup'un iﬂlevsel ve sunum para birimi TL olarak kabul edilmiﬂtir.
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, Türkiye'nin yeni para birimi, eski para biriminden alt› s›f›r›n at›lmas›yla beraber, Yeni Türk
Liras› olarak kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle, “Yeni” referans› para biriminden kald›r›lm›ﬂt›r. Buna ba¤l›
olarak, Grup'un 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle haz›rlanan ekteki finansal tablolar› ve karﬂ›laﬂt›rma amac›yla sunulan geçmiﬂ
y›l rakamlar› Türk Liras› (TL) olarak sunulmuﬂtur (1TL=1YTL).
SPK'n›n 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 say›l› karar›na istinaden finansal tablolardaki tutarlar› yeniden ifade etme iﬂleminin
uygulanmas›n› gerektiren objektif koﬂullar›n gerçekleﬂmemiﬂ olmas› ve SPK'n›n varolan verilere dayanarak ileride de bu
koﬂullar›n gerçekleﬂme emarelerinin büyük ölçüde ortadan kalkt›¤›n› öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31 Aral›k
2004 tarihi itibariyle Uluslararas› Muhasebe Standard› (UMS) 29 uyar›nca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama)
yeniden ifade etme iﬂlemine tabi tutulmuﬂtur. Dolay›s›yla, 31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihli bilançolarda yer alan parasal
olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aral›k 2004 tarihine kadar olan giriﬂlerin 31 Aral›k 2004
tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluﬂan giriﬂlerin ise nominal de¤erlerden taﬂ›nmas›yla hesaplanm›ﬂt›r.

Konsolidasyon esaslar›
Konsolide mali tablolar ﬁirket ve ﬁirket'in ba¤l› ortakl›klar› taraf›ndan kontrol edilen ya da müﬂterek kontrol edilen iﬂletmelerin
mali tablolar›n› kapsar. Kontrol, bir iﬂletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amac›yla finansal ve operasyonel politikalar›
üzerinde kontrol gücünün olmas› ile sa¤lan›r.
Y›l içinde sat›n al›nan veya elden ç›kar›lan ba¤l› ortakl›klar›n sonuçlar›, sat›n al›m tarihinden sonra veya elden ç›karma tarihine
kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir.
Gerekli olmas› halinde, Grup'un izledi¤i muhasebe politikalar›yla ayn› olmas› amac›yla ba¤l› ortakl›klar›n mali tablolar›nda
muhasebe politikalar›yla ilgili düzeltmeler yap›lm›ﬂt›r.
Tüm Grup içi iﬂlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiﬂtir.
Konsolide ba¤l› ortakl›klar›n net varl›klar›ndaki ana ortakl›k d›ﬂ› paylar Grup'un özkayna¤›n›n içinde ayr› olarak belirtilir. Az›nl›k
paylar›, ilk iﬂletme birleﬂmelerinde oluﬂan bu paylar ile birleﬂme tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen de¤iﬂikliklerdeki
ana ortakl›k d›ﬂ› paylar›n toplam›ndan oluﬂur. Ana ortakl›k d›ﬂ› paylar›n oluﬂan zararlar› telafi etmek için zorunlu bir
yükümlülü¤ünün ve söz konusu zararlar› karﬂ›layabilmek için ilave yat›r›m yapabilme imkan›n›n oldu¤u durumlar haricinde,
ana ortakl›k d›ﬂ› paylar›n ba¤l› ortakl›¤›n özkayna¤›ndaki pay›n› aﬂan ana ortakl›k d›ﬂ› paylara ait zararlar, Grup'un paylar›na
da¤›t›l›r.
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Netleﬂtirme/mahsup
Finansal varl›k ve yükümlülükler, netleﬂtirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olunmas› ve söz konusu varl›k
ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ ödeme veya eﬂ zamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas› durumunda bilançoda
netleﬂtirilerek gösterilmektedir.
2.2 Muhasebe politikalar›ndaki de¤iﬂiklikler
1 Ocak 2008 tarihi itibariyle yürürlü¤e giren yeni standartlar, var olan standartlarda de¤iﬂiklik ve yorumlar aﬂa¤›da yer almaktad›r:
UFRYK 11, “UFRS 2 - Grup Hisse Senetleri ve Hisse Senetleri Geri Al›m Sözleﬂmeleri” (1 Mart 2007 tarihinde veya bu tarihten
sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
Bu yorum, iﬂletmenin sermaye araçlar›n› baﬂka bir taraftan veya ortaklar›ndan geri almay› seçti¤i veya almak zorunda oldu¤u
durumlar da dahil olmak üzere, iﬂletmenin çal›ﬂanlar›na iﬂletmenin sermaye araçlar› ile yapm›ﬂ oldu¤u ödemelerin hisse ile
ödeme ﬂeklinde muhasebeleﬂtirilmesini gerektirmektedir. Bu yorum iﬂtiraklerin, kendi çal›ﬂanlar›na ana ortakl›klar›n›n yapm›ﬂ
oldu¤u hisse bazl› ödemeleri de içermektedir.
UFRYK 12, “Hizmet ‹mtiyaz Anlaﬂmalar›” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
Kamu hizmeti veren (Hizmet ‹mtiyaz›) iﬂletmelerin kamu hizmet sözleﬂmelerinin esaslar›n› ve nas›l muhasebeleﬂtirilece¤ine
iliﬂkin yöntemlerini belirlemektedir. Operatörlerin altyap›lar›n› mülk, demirbaﬂ ve ekipman olarak muhasebeleﬂtirmek yerine
finansal varl›k ve/veya maddi olmayan varl›k olarak yans›tmalar› gerekti¤ini ifade eder.
UFRYK 14, “UMS 19- Tan›mlanm›ﬂ Fayda Varl›¤› Üzerindeki S›n›rlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri ve Birbirleriyle Olan Karﬂ›l›kl›
Etkileﬂimleri” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
UFRYK 14, UMS 19 'Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar” kapsam›nda varl›k olarak kay›tlara al›nan tan›mlanm›ﬂ faydan›n limiti aﬂan
k›sm›n›n belirlenmesi konusuna aç›kl›k getirmektedir. Ayr›ca bu yorum, asgari kaynak gereksinimlerinin 'Varl›k Tavan Testi'ne
olan etkilerini aç›klay›p, kullan›mda olan uygulamalar› standart hale getirmektedir.
UMS 39 ”Finansal Araçlar›n Kayda Al›nmas› ve De¤erlemesi” ve UFRS 7 “Finansal Araçlara ‹liﬂkin Aç›klamalar ve Finansal
Varl›klar›n S›n›fland›r›lmas›” (Revize) (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
31 Ekim 2008 tarihinde yay›mlanan revize edilmiﬂ UMS 39 ﬂirketlerin finansal varl›klar›n› (ilk kayda al›mda rayiç bedel de¤eri
gelir tablosuna yans›t›lan finansal varl›k olarak tan›mlananlar ve türev araçlar hariç) belli koﬂullar alt›nda sat›lmaya haz›r finansal
varl›klar veya vadeye kadar elde tutulacak finansal varl›klar olarak s›n›flamas›na izin vermektedir. Bu de¤iﬂiklik ayn› zamanda
Grup'un rayiç bedel de¤eri gelir tablosuna yans›t›lan türev olmayan al›m sat›m amaçl› finansal varl›klar›n› veya sat›lmaya haz›r
finansal varl›klar›n›, e¤er finansal varl›k kredi ve alacak tan›m›na uyuyorsa ve öngörülebilir gelecekte finansal varl›¤›n› elde
tutma niyeti ve yetene¤i varsa, kredilere ve alacaklara s›n›flamas›na izin vermektedir. ‹lgili de¤iﬂiklik, 1 Temmuz 2008 tarihinden
itibaren geçerlidir ve bu tarihten önce yap›lan s›n›fland›rmalara izin verilmemektedir.
Söz konusu yeni standartlar, var olan standartlarda de¤iﬂiklik ve yorumlar›n Grup'un faaliyetleri ile ilgili olmamalar› sebebi
ile finansal tablolar üzerinde etkileri bulunmamaktad›r.
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Finansal tablolar›n onaylanma tarihi itibariyle yay›mlanm›ﬂ, henüz yürürlü¤e girmemiﬂ ve ﬁirket taraf›ndan erken uygulama
yoluna gidilmemiﬂ standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen de¤iﬂiklikler ve yorumlar aﬂa¤›daki gibidir:
UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
De¤iﬂiklik, yürürlükte olan ve varl›k al›m› ile iliﬂkilendirilen borçlanma giderlerinin gelir tablosuna yans›t›labilirli¤ini öngören
uygulamay› sona erdirmektedir. ‹liﬂkilendirilen varl›¤›n elde edilmesi veya inﬂaas› için atfedilebilir olan borçlanma maliyetleri
aktifleﬂtirilmelidir. Standarda geçiﬂin gerekliliklerine uygun olarak, ﬁirket, de¤iﬂiklikleri ileriye dönük yapacakt›r. E¤er varsa,
iliﬂkilendirilen varl›klarda borçlanma maliyeti 1 Ocak 2009'dan itibaren aktifleﬂtirilecektir. Bu tarihe kadar giderleﬂen borçlanma
maliyetinde bir de¤iﬂiklik yap›lmayacakt›r. ﬁirket ilgili de¤iﬂikli¤in finansal tablolar›nda bir etkisi olmayaca¤›n› öngörmektedir.
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
UFRS 8, UMS 14 'Bölümsel Raporlama'n›n yerine geçmekte olup, bölümsel raporlamaya yönetimin bak›ﬂ aç›s› yöntemini
getirmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet bölümlerinin performans›n› de¤erlendirmekte ve kaynak da¤›l›m›na
karar vermek için kulland›¤› bilgileri içermektedir. Bu bilgiler bilanço ve gelir tablosunda yans›t›lan bilgilerden farkl› olabilir,
bu durumda iﬂletmeler ek bilgiler vermeli ve farklar›n mutabakat›n› belirtmelidirler. Grup 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren UFRS
8 uyar›nca faaliyet bölümlerine iliﬂkin bilgileri dipnotlar›nda yans›tacakt›r.
UFRYK 13, “Müﬂteri Ba¤l›l›k Programlar›”(1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için
geçerlidir).
Müﬂteri Ba¤l›l›k Uygulamalar› sat›ﬂ iﬂlemlerinin farkl› bir bileﬂeni ﬂeklinde muhasebeleﬂmelidir. Tahsil edilen bedelin rayiç
de¤erinin bir k›sm› müﬂteriye sa¤lanan menfaatlere da¤›t›larak, söz konusu menfaatler müﬂteri taraf›ndan kullan›ld›kça gelir
kaydedilmelidir. UFRYK 13'ün, Grup'un bu tarz bir uygulamas› olmamas› sebebiyle, Grup'un finansal tablolar›na etkisi olmayaca¤›
öngörülmekdedir.
UMS 1, “Finansal Tablolar›n Sunuluﬂu” (De¤iﬂiklik) (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri
için geçerlidir).
Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yarar›n› art›rmak amac›yla UMS 1 de¤iﬂikli¤e tabi tutulmuﬂtur. Özkaynaklar de¤iﬂim
tablosunun sadece hissedarlar ile yap›lan iﬂlemleri içermesi, Kar Zarar Tablosuna ek olarak, “Di¤er Kapsaml› Kar Zarar Tablosu”
ad›nda, tüm gelir ve harcama kalemlerini kar zarar olarak s›n›fland›racak yeni bir finansal tablonun yay›mlanmaya baﬂlamas›
ve yeni dönemlerde bir önceki döneme ait finansal tablolar›n yeniden yorumlanmas› veya yeni muhasebe politikalar›n›n geriye
dönük olarak üçüncü bir kolonda geçmiﬂ dönemlere ait etkilerinin yay›mlanmas› standartta yap›lan ana de¤iﬂikliklerdir. Grup,
finansal tablolar›n sunuluﬂuna iliﬂkin ilgili de¤iﬂiklikleri 2009'da yapacakt›r.
UFRS 2, “Hisse Bazl› Ödeme (De¤iﬂiklik) - Hakk›n Kazan›lmas› ve ‹ptal edilmesi”
(1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
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Standart iki konuya aç›kl›k getirmektedir: 'Hakediﬂ Koﬂulu'nun tan›mlanmas›, ve performans ve hizmet koﬂullar› haricindeki
koﬂullar için 'Haketmeme Koﬂulu' kavram›. Standart ayn› zamanda, gerek ﬁirket gerekse karﬂ› taraf (çal›ﬂan veya hizmet sa¤layan)
taraf›ndan iptal edilen ödüllerin ayn› ﬂekilde muhasebeleﬂtirilece¤ini ifade etmektedir. UFRS 2'nin Grup'un finansal tablolara
önemli bir etkisinin olmayaca¤› beklenmektedir.
UFRS 1, “Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›n›n ‹lk Uygulamas›” ve UMS 27 “ Konsolide ve Solo Finansal Tablolar” a
yap›lan de¤iﬂiklik (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir)
De¤iﬂiklik, UFRS'yi ilk defa uygulayan ﬂirketlerin aç›l›ﬂ bilançolar›nda ba¤l› ortakl›klardaki, müﬂtereken kontrol edilen iﬂletelerdeki
veya iﬂtiraklerdeki yat›r›mlar›n maliyetini UMS 27 'ye uygun olarak veya tahmini maliyet de¤erleriyle belirlenmelerine olanak
tan›maktad›r. UMS 27'ye yap›lan de¤iﬂiklik ba¤l› ortakl›k, müﬂtereken kontrol edilen iﬂletmeler veya iﬂtiraklerden elde edilen
temettünün solo finansal tablolarda gelir tablosunda yans›t›lmas›n› gerektirmektedir ve bu de¤iﬂiklik ileriye dönük olarak
uygulanacakt›r. Bu de¤iﬂiklikler ana ortakl›¤›n sadece solo finansal tablolar›n› etkilemektedir ve konsolide finansal tablolar
üzerinde bir etkisi yoktur.
UFRYK 15, “Gayr›menkul ‹nﬂaat Anlaﬂmalar›na ‹liﬂkin Yorum”
(1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir)
Bu yorum gayr›menkul inﬂaat anlaﬂmalar›n›n UMS 11 “ ‹nﬂaat Sözleﬂmeleri” veya “ UMS 18 “Has›lat” standartlar› kapsam›nda
ne ﬂekilde de¤erlendirilmesi gerekti¤ine ve dolay›s› ile bu inﬂaatlara iliﬂkin gelirin nas›l kayda al›n›ca¤›na iliﬂkin yönlendirme
içermektedir.
UFRYK 16, “Yurtd›ﬂ›ndaki ‹ﬂletmede Bulunan Net Yat›r›m›n Finansal Riskten Korunmas›na ‹liﬂkin Yorum”
(1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir)
Bu yorum yurtd›ﬂ›ndaki iﬂletmede bulunan yat›r›mlar›n finansal riskten korunmas› kapsam›nda yabanc› para risklerin ne ﬂekilde
belirlenmesi gerekti¤i, korunma enstrümanlar›n›n grubun içinde nerede tutulabilece¤i, ve net yat›r›m›n elden ç›kar›lmas›
durumunda kar zarara at›lacak olan kur fark› gelir ve giderinin ne ﬂekilde belirlenebilece¤ine iliﬂkin yönlendirmeler içermektedir.
Bu yorumun Grup'un finansal tablolar›na bir etkisi olmas› beklenmemektedir.
UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme - Kabul Edilebilir Korunan Riskler”
(1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir)
Bu de¤iﬂiklik bir korunma iﬂleminde tek tarafl› risklerin belirlenmesi ve enflasyonun belli ﬂartlar alt›nda korunan bir risk olarak
belirlenmesine iliﬂkindir. Grup bu tür korunma anlaﬂmalar›na girmedi¤i için bu standard›n bir etkisi olmas› beklenmemektedir.
UFRS 3, “‹ﬂletme Birleﬂmeleri” ve UMS 27 “Konsolide ve Solo Finansal Tablolar'a ‹liﬂkin Yap›lan Düzenlemeler”
(Revize) (1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
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Revize edilmiﬂ UFRS 3 ve revize edilmiﬂ UMS 27, 10 Ocak 2008 tarihinde UFRK taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r. Revize edilmiﬂ UFRS
3 (UFRS 3R) iﬂletme birleﬂmelerinin muhasebeleﬂtirilmesi, ﬂerefiyenin kay›tlara al›nmas› ile birleﬂmenin oldu¤u dönemin finansal
sonuçlar›n›n raporlanmas› hususlar›na çeﬂitli de¤iﬂiklikler getirmektedir. Söz konusu de¤iﬂiklikler, sat›n al›m ile iliﬂkilendirilen
maliyetlerin giderleﬂtirilmesini ve sat›n al›m s›ras›nda dikkate al›nan ﬂartl› durumlarda, raporlama dönemi sonras›nda meydana
gelen rayiç de¤er de¤iﬂikliklerinin ﬂerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate al›nmas›n› gerektirmektedir. Revize
edilmiﬂ UMS 27 (UMS 27R) ba¤l› ortakl›¤›n hisse sahipli¤inde meydana gelen de¤iﬂikliklerin sermaye hareketi olarak
de¤erlendirilmesi gerekti¤ini tan›mlamaktad›r. Böylelikle sözkonusu sermaye hareketinin ﬂerefiyeye veya kar zarara herhangi
bir etkisi olmayacakt›r. Ayr›ca, standart ba¤l› ortakl›k zararlar›n›n ve ba¤l› ortakl›k üzerinde kaybedilen kontrolün
muhasebeleﬂtirilmesi konusunda da de¤iﬂiklikler getirmektedir. Bu standart ileriye dönük olarak uygulanacakt›r.
UMS 32 ve UMS 1'de yap›lan de¤iﬂiklikler: “Tasfiyeden Kaynaklanan Sat›labilir Finansal Araçlar”
(1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra baﬂlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
UMS 32'ye getirilen de¤iﬂiklik tasfiyeden kaynaklanan sat›labilir finansal araçlar ile yükümlülüklerin, belirli kriterler yerine
getirildi¤i takdirde, sermaye arac› olarak s›n›fland›r›lmas›n› gerektirmektedir. UMS 1'e getirilen de¤iﬂiklik ise, sermaye arac›
olarak s›n›fland›r›lan sat›labilir finansal araçlar›n tan›mlanmas› ve aç›klanmas›n› gerektirmektedir.

UFRS'lerdeki iyileﬂtirmeler
May›s 2008'de Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Kurulu Standartlarla ilgili tutars›zl›klar› ortadan kald›rmak ve anlat›m› daha
aç›k hale getirmek üzerinde durulan ilk toplu de¤iﬂiklikleri yay›nlad›. Bunlar, her standart için çeﬂitli geçici hükümlerdir ve baz›
farkl›l›klar olmakla beraber genellikle 1 Ocak 2009'dan sonraki dönemler için geçerli olacakt›r.. Grup, belirtilen de¤iﬂiklikleri
erken uygulamaya almam›ﬂt›r ve bu de¤iﬂikliklerin finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olmayaca¤›n› öngörmektedir.
UMS 1 Finansal Tablolar›n Sunumu: Al›m sat›m amaçl› olarak s›n›fland›r›lan finansal varl›k ve yükümlülükler otomatik
olarak bilançoda cari veya k›sa vadeli olarak s›n›flanmaz.
UMS 16 Sabit K›ymetler: ”Net sat›ﬂ fiyat›” terimini “gerçe¤e uygun de¤er eksi sat›ﬂ maliyeti” ile de¤iﬂtirir.
UMS 23 Borçlanma Maliyetleri: Borçlanma maliyetinin tan›m›, borçlanma maliyetinin parçalar› olarak düﬂünülen iki tip
maddeyi de kapsayacak ﬂekilde revize edilmiﬂ, etkin faiz oran› kullan›larak UMS 39'a uyumlu olarak hesaplanan faiz gideri
ﬂeklinde tan›mlanm›ﬂt›r.
UMS 28 ‹ﬂtiraklerdeki Yat›r›mlar: E¤er bir iﬂtirak UMS 39'a uygun olarak gerçe¤e uygun de¤erinden muhasebeleﬂtirildiyse,
sadece UMS 28'in gerektirdi¤i, iﬂtiraklerin fonlar›n› ana ﬂirkete aktarmas›nda herhangi bir önemli s›n›rlama olup olmad›¤›n›n
aç›klanmas›n› gerektirir.
De¤er düﬂüklü¤ü analizi aç›s›ndan bir iﬂtirakteki yat›r›m, tek bir varl›k olarak de¤erlendirilir. Dolay›s› ile yat›r›m tutar›n›n
içinde yer alan ﬂerefiye için ayr›ca de¤er düﬂüklü¤ü analizi yap›lmaz.
UMS 31 Ortak Giriﬂim Paylar›n›n Mali Raporlamas›: E¤er ortak giriﬂim, UMS 39' a uygun olarak, gerçe¤e uygun de¤erden
muhasebeleﬂtirilmiﬂse, UMS 31 sadece giriﬂimcilerin ve giriﬂimin taahhütlerinin aç›klanmas›n› ve aktif, pasif, gelir ve giderlerin
özet bir ﬂekilde aç›klanmas›n› gerektirir.
UMS 36 Varl›klarda De¤er Düﬂüklü¤ü: “Gerçe¤e uygun de¤er eksi sat›ﬂ maliyeti” de¤erini hesaplamak için iskonto edilmiﬂ
nakit ak›ﬂlar› kullan›ld›¤›nda kullan›lan iskonto oran› ile ilgili, “kullan›lan de¤er” hesaplamas›nda gerekli olan ek aç›klamalarla
tutarl› olan ek aç›klamalar gerekmektedir.
UMS 38 Maddi Olmayan Varl›klar: Promosyon aktiviteleri ve reklam harcamalar› , ﬂirketin ürünlere ulaﬂma hakk› oldu¤unda
veya hizmeti ald›¤›nda gider olarak kaydedilir.
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UFRS 7 Finansal Araçlar: Dipnotlar: ”Toplam faiz gelirinin” finansal maliyetlerin bir parças› olarak an›lmas›n›n kald›r›lmas›.
UMS 8 Muhasebe Politikalar›, Muhasebesel Tahmin ve Hatalardaki De¤iﬂimler: Muhasebe politikalar›n› belirlerken, UFRS'nin
vazgeçilmez bir parças› olan uygulama rehberlerinin kullan›lmas› zorunludur.
UMS 10 Raporlamadan Sonraki Olaylar: Raporlama döneminin bitiﬂinden sonra aç›klanan temettüler yükümlülük olarak
yans›t›lmaz.
UMS 16 Sabit K›ymetler: Kiralama amac›yla bulundurulan sabit k›ymetler, genel olarak kiralamadan sonra sat›l›rsa kira süresi
doldu¤unda va sat›ﬂ amaçl› tutuldu¤unda envantere transfer edilir.
UMS 18 Has›lat: UMS 39'da tan›mland›¤› üzere, “direkt maliyet” teriminin “iﬂlem maliyetiyle” de¤iﬂtirilmesi.
UMS 19 Çal›ﬂanlara Sa¤lanan Faydalar: Geçmiﬂ hizmet maliyetleri, plan varl›klar›ndan getiri ve k›sa ve uzun vadede çal›ﬂanlara
sa¤lanan fayda tan›mlar›n› revize eder. Planlarda yap›lan de¤iﬂiklikler gelecekteki hizmetlerle iliﬂkili faydalarda azalmaya
sebep olur ise k›s›nt› olarak kaydedilir. Muhtemel borçlar›n kayd›yla ilgili referans UMS 37 ile tutarl›l›k göstermesi aç›s›ndan
silinmiﬂtir.
UMS 20 Devlet Yard›mlar›n›n Muhasebeleﬂtirilmesi ve Devlet Desteklerinin Kamuya Aç›klanmas›: ‹leride verilecek, s›f›r veya
düﬂük faiz oranl› kredilere, faiz yüklenmesi gerekir. Al›nan ve iskonto edilen tutar aras›ndaki fark devlet yard›m› olarak
kabul edilir. Bununla birlikte, çeﬂitli terimler di¤er UFRS ile tutarl› olmas› için revize edilmiﬂtir.
UMS 27 Konsolide ve Solo Finansal Tablolar: Bir ana ortakl›k ba¤l› ortakl›¤›n de¤erlemesini UMS 39'a uyumlu olarak gerçe¤e
uygun de¤erden yaparsa, bu de¤erlemeyi ilgili ortakl›k sat›lacak varl›k olarak s›n›fland›r›ld›¤›nda da devam ettirir.
UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama: Tarihi maliyetten de¤erlenecek aktif ve pasiflere iliﬂkin
istisnalar referans› revize edilmiﬂ, ve sabit k›ymet bir örnek olarak verilmiﬂtir. Ayr›ca baz› terimler di¤er UFRS ile tutarl›l›k
için revize edilmiﬂtir.
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama: E¤er kurum UMS 33 kapsam› içindeyse, hisse baﬂ›na kazanç, ara dönem finansal
raporlarda da aç›klan›r.
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleﬂtirme ve Ölçme: Türev ürünlerin durumlar›nda oluﬂan de¤iﬂim bir yeniden s›n›flama
de¤ildir ve dolay›s›yla ilk kayda al›mdan sonra gerçe¤e uygun de¤eri kar veya zararda yans›t›lan s›n›f›ndan ç›kart›labilir veya
tekrar geri konabilir. Bir enstrüman›n korunma amaçl› olarak s›n›fland›r›lmas›na karar vermek için UMS 39'daki “bölüm”
referans› kald›r›lm›ﬂt›r. Gerçe¤e uygun de¤er korunma muhasebeleﬂtirmesinin durdurulmas›nda bir borç enstrüman›n›
yeniden ölçmek için revize edilmiﬂ etkin faiz oran›n›n kullan›lmas› gerekmektedir.
UMS 40 Yat›r›m Amaçl› Gayrimenkuller: Gelecekte yat›r›m amaçl› olarak kullan›lmak üzere yap›lan, geliﬂtirme ve yat›r›mlar
yat›r›m amaçl› gayr›menkul olarak s›n›flan›r. Gerçe¤e uygun de¤er güvenilir bir biçimde hesaplanamaz ise, devam etmekte
olan yat›r›m gerçe¤e uygun de¤eri hesaplanabilir hale gelene kadar ya da tamamlanana kadar maliyet de¤erinden taﬂ›n›r.
Ayr›ca, muhasebe politikalar›ndaki gönüllü de¤iﬂikliklerin UMS 8 ile tutarl› olmas› için gereken koﬂullar revize edilmiﬂ ve
kira yoluyla edinilen yat›r›m amaçl› gayr›menkulün de¤erinin ilgili yükümlülükteki art›ﬂ kadar artmas› gerekti¤i aç›klanm›ﬂt›r.
UMS 41 Tar›m: Vergi öncesi iskonto oran›n›n gerçe¤e uygun de¤er belirlenmesinde kullan›lmas›yla ilgili referans kald›r›lm›ﬂt›r.
Ek dönüﬂümler sonucu oluﬂan nakit ak›ﬂlar›n›n gerçe¤e uygun de¤er hesaplamas›nda kullan›lmas›n› yasaklayan madde
kald›r›lm›ﬂt›r. Ek olarak,”sat›ﬂ noktas› maliyetleri” teriminin yerine “sat›ﬂ maliyetleri” terimi getirilmiﬂtir.
UFRS 5 Sat›ﬂ Amaçl› Elde Tutulan Duran Varl›klar ve Durdurulan Faaliyetler: Ba¤l› ortakl›¤›ndaki kontrolü kaybedecek ﬂekilde
bir sat›ﬂ plan› olan bir iﬂletme, sat›ﬂ sonras› eski ba¤l› ortakl›¤›nda pay› kalmas› halinde bile bu ba¤l› ortakl›¤›n tüm varl›k
ve yükümlülüklerini sat›ﬂ amaçl› olarak s›n›fland›rmas› gerekmektedir.
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2.3 Önemli muhasebe de¤erlendirme, tahmin ve varsay›mlar›
Finansal tablolar›n haz›rlanmas›nda ﬁirket yönetiminin, raporlanan varl›k ve yükümlülük tutarlar›n› etkileyecek, bilanço tarihi
itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlar›n› belirleyen
varsay›mlar ve tahminler yapmas› gerekmektedir. Gerçekleﬂmiﬂ sonuçlar tahminlerden farkl› olabilmektedir. Tahminler düzenli
olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yap›lmakta ve gerçekleﬂtikleri dönemde gelir tablosuna yans›t›lmaktad›rlar.
Finansal tablolara yans›t›lan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya
ileride gerçekleﬂebilecek tahminlerin esas kaynaklar› göz önünde bulundurularak yap›lan varsay›mlar ve de¤erlendirmeler
aﬂa¤›daki gibidir :
a-) K›dem tazminat› yükümlülü¤ü, iskonto oranlar›, gelecekteki maaﬂ art›ﬂlar› ve çal›ﬂanlar›n ayr›lma oranlar›n› içeren birtak›m
varsay›mlara dayal› aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir.Bu planlar›n uzun vadeli olmas› sebebiyle, söz konusu
varsay›mlar önemli belirsizlikler içerir. 31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalara iliﬂkin
karﬂ›l›klar hesab›nda yans›t›lan k›dem tazminat› yükümlülükleri s›ras›yla 2.491.353 TL ve 2.743.257 TL'dir.
b-) ﬁüpheli alacak karﬂ›l›klar› , Grup yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari ekonomik koﬂullar çerçevesinde
tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararlar› karﬂ›layaca¤›na inand›¤› tutarlar› yans›tmaktad›r.Alacaklar›n
de¤er düﬂüklü¤üne u¤ray›p u¤ramad›¤› de¤erlendirilirken iliﬂkili kuruluﬂ ve anahtar müﬂteriler d›ﬂ›nda kalan borçlular›n
geçmiﬂ performanslar› piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tablolar›n onaylanma tarihine kadar olan
performanslar› ile yeniden görüﬂülen koﬂullar da dikkate al›nmaktad›r. Ayr›ca karﬂ›l›k tutar› belirlenirken bilanço tarihi
itibariyle elde bulunan teminatlar›n d›ﬂ›nda yine finansal tablolar›n onaylanma tarihine kadar geçen süre zarf›nda edinilen
teminatlar da göz önünde bulundurulmaktad›r. ‹lgili bilanço tarihi itibariyle ﬂüpheli alacak karﬂ›l›klar› Not 7' de aç›klanm›ﬂt›r.
c-) Grup yönetimi özellikle bina ve makina ekipmanlar›n faydal› ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin
tecrübeleri do¤rultusunda önemli varsay›mlarda bulunmuﬂtur.
d-) Dava karﬂ›l›klar› ayr›l›rken, ilgili davalar›n kaybedilme olas›l›¤› ve kaybedildi¤i taktirde katlan›lacak olan sonuçlar Grup
hukuk müﬂavirlerinin görüﬂleri do¤rultusunda de¤erlendirilmekte ve Grup Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi
tahminlerini yap›p gerekli gördü¤ü karﬂ›l›¤› ay›rmaktad›r (Not 14).
e-) Stok de¤er düﬂüklü¤ü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak incelenmekte, teknik personelin görüﬂleri do¤rultusunda
kullan›labilirli¤i belirlenmekte ve kullan›lamayacak oldu¤u tahmin edilen kalemler için karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r. Stoklar›n net
gerçekleﬂebilir de¤erinin belirlenmesinde de liste sat›ﬂ fiyatlar› ve y›l içinde verilen ortalama iskonto oranlar›na iliﬂkin veriler
kullan›lmakta ve katlan›lacak sat›ﬂ giderlerine iliﬂkin tahminler yap›lmaktad›r. Bu çal›ﬂmalar sonucunda net gerçekleﬂebilir
de¤eri maliyet de¤erinin alt›nda olan stoklar için karﬂ›l›k ayr›lmaktad›r. (Not 10).
f-) Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiﬂ zararlardan
faydalanman›n kuvvetle muhtemel olmas› durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan ertelenmiﬂ vergi varl›klar›n
tutar› belirlenirken gelecekte oluﬂabilecek olan vergilendirilebilir karlara iliﬂkin önemli tahminler ve de¤erlendirmeler
yapmak gerekmektedir. Not 22 de belirtildi¤i üzere Grup'un konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar›n›n, 18.208.169 TL (31 Aral›k
2007-TL 9.514.478) tutar›nda taﬂ›nan vergi zararlar› bulunmaktad›r ve bu ba¤l› ortakl›klar›n taﬂ›nan zararlardan ileride
yararlan›labilecek tutarda vergilendirilebilir kar yaratma olas›l›¤› göz önünde bulundurularak söz konusu zararlar üzerinden
ertelenmiﬂ vergi varl›¤› kaydedilmemiﬂtir.
g-) Grup finansal olmayan varl›klar›na iliﬂkin de¤er düﬂüklü¤ü analizini indirgenmiﬂ nakit ak›mlar› ve arsalar için ba¤›ms›z
de¤erleme çal›ﬂmalar› kullanarak yapmaktad›r. Bu analizlerde Grup'un gelecekteki faaliyetlerine ve kullan›lan iskonto
oranlar›na iliﬂkin muhtelif varsay›mlar bulunmaktad›r. Yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda Grup Yönetimi finansal olmayan
varl›klar›nda herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ü olmad›¤› sonucuna varm›ﬂt›r.
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ﬁirket, ayr›ca Lafarge Ere¤li'de %50 oran›nda pay› oldu¤u halde Lafarge Ere¤li'nin faaliyeti, yat›r›mlar› ve finansman› ile ilgili
tüm önemli kararlar› almas›, yönetim kurulunun ﬁirket üst düzey yönetiminden oluﬂmas› sebebiyle, Lafarge Ere¤li üzerinde
kontrolü oldu¤u de¤erlendirmesini yapm›ﬂ ve Lafarge Ere¤li'nin finansal tablolar›n› konsolide etmiﬂtir.
2.4 Uygulanan de¤erleme ilkeleri / muhasebe politikalar›

Has›lat
Gelirler, tahsil edilmiﬂ veya edilecek olan alacak tutar›n›n gerçe¤e uygun de¤eri üzerinden ölçülür. Tahmini müﬂteri iadeleri,
indirimler ve karﬂ›l›klar söz konusu tutardan düﬂülmektedir. KDV gibi sat›ﬂ vergileri has›lat›n içinde yer almaz.
Mallar›n sat›ﬂ›
Mallar›n sat›ﬂ›ndan elde edilen gelir, aﬂa¤›daki ﬂartlar›n tamam› yerine getirildi¤inde muhasebeleﬂtirilir:
Grup'un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazan›mlar› al›c›ya devretmesi,
Grup'un mülkiyetle iliﬂkilendirilen ve süregelen bir idari kat›l›m›n›n ve sat›lan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmamas›,
Gelir tutar›n›n güvenilir bir ﬂekilde ölçülmesi,
‹ﬂlemle iliﬂkili ekonomik faydalar›n iﬂletmeye ak›ﬂ›n›n olas› olmas›, ve
‹ﬂlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir ﬂekilde ölçülmesi.
Faiz geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varl›ktan elde edilecek tahmini nakit giriﬂlerini
söz konusu varl›¤›n kay›tl› de¤erine indirgeyen efektif faiz oran› nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Temettü geliri
Hisse senedi yat›r›mlar›ndan elde edilen temettü geliri, hissedarlar›n temettü alma hakk› do¤du¤u zaman kayda al›n›r.
Kira geliri
Faaliyet kiralamalar›ndan elde edilen kira gelirleri kira dönemi boyunca do¤rusal olarak gelir kaydedilir.

Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleﬂebilir de¤erin düﬂük olan› ile de¤erlenmektedir. Sabit ve de¤iﬂken genel üretim giderlerinin
bir k›sm›n› da içeren maliyetler stoklar›n ba¤l› bulundu¤u s›n›fa uygun olan yönteme göre de¤erlenir. Yedek parça ve hammadde
stoklar› hareketli a¤›rl›kl› ortalama, mamul ve yar› mamul stoklar› ise a¤›rl›kl› ortalama metoduna göre de¤erlenir.Net
gerçekleﬂebilir de¤er, ola¤an ticari faaliyet içerisinde oluﬂan tahmini sat›ﬂ fiyat›ndan tahmini tamamlanma maliyeti ile sat›ﬂ›
gerçekleﬂtirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplam›n›n indirilmesiyle elde edilir.

Maddi duran varl›klar
Maddi duran varl›klar, maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortisman ve birikmiﬂ de¤er düﬂüklükleri düﬂüldükten sonraki tutar
üzerinden gösterilirler. Maliyet , ithalat vergileri ve geri ödenmeyen al›m vergilerini içeren al›ﬂ fiyat› ile birlikte ilgili varl›¤›n
kullan›ma haz›r hale getirilmesi için katlan›lan maliyetleri içerir. Maddi duran varl›klar›n kullan›ma geçmesinden sonra ortaya
ç›kan tamir, bak›m ve onar›m gibi harcamalar gerçekleﬂtikleri dönemde gider olarak kaydedilmektedir. Yap›lan harcamalar
aktifleﬂtirme kriterlerinin yerine getirilmesi halinde maddi duran varl›klar›n üzerine aktifleﬂtirilmektedir.
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Arazi ve yap›lmakta olan yat›r›mlar d›ﬂ›nda, maddi duran varl›klar›n maliyet tutarlar›, beklenen faydal› ömürlerine göre do¤rusal
amortisman yöntemi kullan›larak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal› ömür, kal›nt› de¤er ve amortisman yöntemi,
tahminlerde ortaya ç›kan de¤iﬂikliklerin olas› etkileri için her y›l gözden geçirilir ve tahminlerde bir de¤iﬂiklik varsa ileriye
dönük olarak muhasebeleﬂtirilir.
Maddi duran varl›klar›n elden ç›kar›lmas› ya da bir maddi duran varl›¤›n hizmetten al›nmas› sonucu oluﬂan kazanç veya kay›p
sat›ﬂ has›lat› ile varl›¤›n defter de¤eri aras›ndaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
Maddi varl›klara ait amortisman süreleri aﬂa¤›daki gibidir:
Ekonomik ömür
Yeralt› ve yerüstü düzenleri

10-30 y›l

Binalar

10-30 y›l

Tesis, makine ve cihazlar
Taﬂ›tlar

5-30 y›l
5-8 y›l

Demirbaﬂ

5-20 y›l

Özel maliyetler

5-15 y›l

Kiralama iﬂlemleri
Kirac› durumunda Grup
Mülkiyete ait risk ve kazan›mlar›n önemli bir k›sm›n›n kirac›ya ait oldu¤u kiralama iﬂlemleri, finansal kiralama olarak
s›n›fland›r›l›rken di¤er kiralamalar faaliyet kiralamas› olarak s›n›fland›r›l›r.
Finansal kiralamayla elde edilen varl›klar, kiralama tarihindeki varl›¤›n makul de¤eri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü
de¤erinden düﬂük olan› kullan›larak aktifleﬂtirilir. Kiralayana karﬂ› olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülü¤ü
olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlü¤ündeki azal›ﬂ› sa¤layan ana para
ödemesi olarak ayr›l›r ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmas›n› sa¤lar.
Faaliyet kiralamalar› için yap›lan ödemeler (kiralayandan kira iﬂleminin gerçekleﬂebilmesi için al›nan veya al›nacak olan teﬂvikler
de kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca do¤rusal yöntem ile gelir
tablosuna kaydedilir.
Kiraya veren olarak Grup
Faaliyet kiralama gelirleri, kiraya verilen beton santrallerinde gerçekleﬂen üretim üzerinden m3 baﬂ›na belirlenmiﬂ fiyat ile
hesaplanarak gelir tablosuna kaydedilir.
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2. Finansal tablolar›n sunumuna iliﬂkin esaslar (devam›)
Maddi olmayan duran varl›klar
Sat›n al›nan maddi olmayan duran varl›klar
Sat›n al›nan maddi olmayan duran varl›klar, maliyet de¤erlerinden birikmiﬂ amortisman ve birikmiﬂ de¤er düﬂüklükleri
düﬂüldükten sonraki tutar›yla gösterilirler. Bu varl›klar beklenen faydal› ömürlerine göre do¤rusal amortisman yöntemi
kullan›larak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal› ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya ç›kan de¤iﬂikliklerin
olas› etkilerini tespit etmek amac›yla her y›l gözden geçirilir ve tahminlerdeki de¤iﬂiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleﬂtirilir.
Bilgisayar yaz›l›m›
Sat›n al›nan bilgisayar yaz›l›mlar›, sat›n al›m› s›ras›nda ve sat›n almadan kullan›ma haz›r olana kadar geçen sürede oluﬂan
maliyetler üzerinden aktifleﬂtirilir. Söz konusu maliyetler, faydal› ömürlerine göre amortismana tabi tutulur.
Bilgisayar yaz›l›mlar›n› geliﬂtirmek ve sürdürmekle iliﬂkili maliyetler, oluﬂtuklar› dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Kontrolü Grup'un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yaz›l›m ürünleri ile direk iliﬂkilendirilebilen ve bir y›ldan fazla süre
ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sa¤layacak harcamalar maddi olmayan duran varl›k olarak de¤erlendirilir. Maliyetler,
yaz›l›m› geliﬂtiren çal›ﬂanlar›n maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir k›sm›n› da içermektedir. Duran varl›k olarak
de¤erlendirilen bilgisayar yaz›l›m maliyetleri, faydal› ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulurlar (5 y›l› geçmemek kayd›yla).
Maddi olmayan duran varl›klar için kullan›lan itfa süreleri aﬂa¤›daki gibidir:
Ekonomik ömür
Haklar

5-10 y›l

Bilgisayar yaz›l›mlar›

5-15 y›l

Varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü
‹tfaya tabi olan varl›klar için defter de¤erinin geri kazan›lmas›n›n mümkün olmad›¤› durum ya da olaylar›n ortaya ç›kmas›
halinde de¤er düﬂüklü¤ü testi uygulan›r. Varl›¤›n defter de¤erinin geri kazan›labilir tutar›n› aﬂmas› durumunda de¤er düﬂüklü¤ü
karﬂ›l›¤› kaydedilir. Geri kazan›labilir tutar, sat›ﬂ maliyetleri düﬂüldükten sonra elde edilen gerçe¤e uygun de¤er veya kullan›mdaki
de¤erin büyük olan›d›r. De¤er düﬂüklü¤ünün de¤erlendirilmesi için varl›klar ayr› tan›mlanabilir nakit ak›mlar›n›n oldu¤u en
düﬂük seviyede gruplan›r (nakit üreten birimler). Finansal olmayan varl›klar her raporlama tarihinde de¤er düﬂüklü¤ünün olas›
göstergeleri aç›s›ndan gözden geçirilir.

Borçlanma maliyetleri
Borçlanma maliyetleri oluﬂtuklar› dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
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Finansal araçlar
Finansal varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar sat›lmaya haz›r olarak tan›mlanan veya a) kredi ve alacak b) vadesine kadar elde tutulacak
finansal varl›k veya c) gerçe¤e uygun de¤er fark› kar/zarara yans›t›lan finansal varl›k olarak s›n›fland›r›lmayan türev olmayan
finansal varl›klardan oluﬂmaktad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar kay›tlara al›nd›ktan sonra güvenilir bir ﬂekilde ölçülebiliyor
olmas› koﬂuluyla gerçe¤e uygun de¤erleriyle de¤erlenmektedir. Gerçe¤e uygun de¤eri güvenilir bir ﬂekilde ölçülemeyen ve
aktif bir piyasas› olmayan özkayna¤a dayal› finansal varl›klar maliyet de¤eriyle gösterilmektedir. Sat›lmaya haz›r özkayna¤a
dayal› finansal varl›klara iliﬂkin kar paylar›na ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varl›klar›n makul de¤erinde
meydana gelen de¤iﬂiklikler özkaynak hesaplar› içinde gösterilmektedir. ‹lgili varl›¤›n elden ç›kar›lmas› veya de¤er düﬂüklü¤ü
olmas› durumunda özkaynak hesaplar›ndaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada iﬂlem görmeyen ticari ve di¤er alacaklar ve krediler bu kategoride s›n›fland›r›l›r.
Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullan›larak iskonto edilmiﬂ maliyeti üzerinden de¤er düﬂüklü¤ü düﬂülerek gösterilir.
Finansal varl›klarda de¤er düﬂüklü¤ü
Gerçe¤e uygun de¤er fark› kâr veya zarara yans›t›lan finansal varl›klar d›ﬂ›ndaki finansal varl›k veya finansal varl›k gruplar›,
her bilanço tarihinde de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›klar›na iliﬂkin göstergelerin bulunup bulunmad›¤›na dair de¤erlendirmeye tabi
tutulur. Finansal varl›¤›n ilk muhasebeleﬂtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olay›n meydana gelmesi ve söz konusu olay›n
ilgili finansal varl›k veya varl›k grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak›mlar› üzerindeki olumsuz
etkisi sonucunda ilgili finansal varl›¤›n de¤er düﬂüklü¤üne u¤rad›¤›na iliﬂkin tarafs›z bir göstergenin bulunmas› durumunda
de¤er düﬂüklü¤ü zarar› oluﬂur. Kredi ve alacaklar için de¤er düﬂüklü¤ü tutar› gelecekte beklenen tahmini nakit ak›mlar›n›n
finansal varl›¤›n etkin faiz oran› üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü de¤eri ile defter de¤eri aras›ndaki farkt›r.
Grup alacaklar›n› ayr› ayr› takip etmekte ve toplu bir karﬂ›l›k ay›rmamaktad›r.
Bir karﬂ›l›k hesab›n›n kullan›lmas› yoluyla defter de¤erinin azalt›ld›¤› ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varl›klarda, de¤er
düﬂüklü¤ü do¤rudan ilgili finansal varl›¤›n kay›tl› de¤erinden düﬂülür. Ticari alaca¤›n tahsil edilememesi durumunda söz konusu
tutar karﬂ›l›k hesab›ndan düﬂülerek silinir. Karﬂ›l›k hesab›ndaki de¤iﬂimler gelir tablosunda muhasebeleﬂtirilir.
Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar› haricinde, de¤er düﬂüklü¤ü zarar› sonraki dönemde azal›rsa ve azal›ﬂ de¤er düﬂüklü¤ü
zarar›n›n muhasebeleﬂtirilmesi sonras›nda meydana gelen bir olayla iliﬂkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleﬂtirilen de¤er
düﬂüklü¤ü zarar›, de¤er düﬂüklü¤ünün iptal edilece¤i tarihte yat›r›m›n de¤er düﬂüklü¤ü hiçbir zaman muhasabeleﬂtirilmemiﬂ
olmas› durumunda ulaﬂaca¤› itfa edilmiﬂ maliyet tutar›n› aﬂmayacak ﬂekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Sat›lmaya haz›r özkaynak araçlar›n›n gerçe¤e uygun de¤erinde de¤er düﬂüklü¤ü sonras›nda meydana gelen art›ﬂ, do¤rudan
özkaynaklarda muhasebeleﬂtirilir.
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Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha
az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iﬂikli¤i riski taﬂ›mayan yüksek likiditeye sahip di¤er k›sa
vadeli yat›r›mlard›r.

Finansal yükümlülükler
Grup'un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlar›, sözleﬂmeye ba¤l› düzenlemelere, finansal bir yükümlülü¤ün ve özkayna¤a
dayal› bir arac›n tan›mlanma esas›na göre s›n›fland›r›l›r. Grup'un tüm borçlar› düﬂüldükten sonra kalan varl›klar›ndaki hakk›
temsil eden sözleﬂme özkayna¤a dayal› finansal araçt›r.
Finansal yükümlülükler baﬂlang›çta iﬂlem maliyetlerinden ar›nd›r›lm›ﬂ gerçe¤e uygun de¤erleriyle muhasebeleﬂtirilir ve sonraki
dönemlerde etkin faiz oran› üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullan›larak itfa edilmiﬂ maliyet
bedelinden taﬂ›n›r.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülü¤ün itfa edilmiﬂ maliyetlerinin hesaplanmas› ve ilgili faiz giderinin iliﬂkili oldu¤u döneme
da¤›t›lmas› yöntemidir. Etkin faiz oran›; finansal arac›n beklenen ömrü boyunca veya uygun olmas› halinde daha k›sa bir zaman
dilimi süresince gelecekte yap›lacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülü¤ün net bugünkü de¤erine
indirgeyen orand›r.

Türev finansal araçlar
Türev finansal araçlar, sözleﬂme tarihindeki gerçe¤e uygun de¤er ile kay›tlara al›n›r ve sonraki raporlama dönemlerinde gerçe¤e
uygun de¤erleri ile yeniden hesaplan›rlar. Grup, türev finansal araçlar› riskten korunma arac› olarak belirlememiﬂtir ve buna
ba¤l› olarak bu türevlerin rayiç de¤erlerindeki de¤iﬂim ilgili y›l›n gelir gideri ile iliﬂkilendirilmiﬂtir.

Finansal varl›k ve yükümlülüklerin kayda al›nmas› ve ç›kar›lmas›
Bütün normal finansal varl›k al›m ve sat›mlar› iﬂlem tarihinde, yani Grup'un varl›¤› almay› veya satmay› taahhüt etti¤i tarihte
kay›tlara yans›t›l›r. Söz konusu al›m ve sat›mlar genellikle piyasada oluﬂan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman
dilimi içerisinde finansal varl›¤›n teslimini gerektiren al›m sat›mlard›r.
Bir finansal varl›k (ya da finansal varl›¤›n veya benzer finansal varl›klardan oluﬂan grubun bir k›sm›);
Varl›ktan nakit ak›m› elde etme hakk›na iliﬂkin sürenin bitmiﬂ olmas› durumunda ;
Grup'un varl›ktan nakit ak›m› elde etme hakk› olmakla birlikte, üçüncü kiﬂilere direkt devretme zorunlulu¤u olan bir anlaﬂma
kapsam›nda çok fazla zaman geçirmeden tamam›n› ödeme yükümlülü¤ü olmas› durumunda;
Grup'un finansal varl›ktan nakit ak›mlar›n› elde etme hakk›n› devretmesi ve (a) varl›k ile ilgili tüm risk veya ödüllerin
devredilmiﬂ veya (b) tüm hak ya da ödüllerin transfer edilmemiﬂ olmas›na ra¤men, varl›k üzerindeki tüm kontrolleri transfer
etmiﬂ olmas› durumunda kay›tlardan ç›kar›l›r.
Grup'un varl›ktan nakit ak›m› elde etmesi hakk›n› devretmesi bununla birlikte tüm risk ya da menfaatlerin transfer edilmemesi
veya üzerindeki kontrolü devretmemesi durumunda, varl›k, Grup'un varl›k ile devam eden iliﬂkisine ba¤l› olarak finansal
tablolarda taﬂ›n›r.
Finansal yükümlülükler, bu yükümlülüklerden do¤an borçlar›n ortadan kalkmas›, iptal edilmesi ve süresinin dolmas› durumlar›nda
kay›tlardan ç›kart›l›r.
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Kur de¤iﬂiminin etkileri
Grup'un her iﬂletmesinin kendi mali tablolar› faaliyette bulunduklar› temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (iﬂlevsel
para birimi) ile sunulmuﬂtur. Konsolidasyon kapsam›ndaki tüm ﬂirketlerin iﬂlevsel para birimi TL'dir.
Her bir iﬂletmenin finansal tablolar›n›n haz›rlanmas› s›ras›nda, yabanc› para cinsinden (TL d›ﬂ›ndaki para birimleri) gerçekleﬂen
iﬂlemler, iﬂlem tarihindeki kurlar esas al›nmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan döviz cinsinden parasal varl›k ve
yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullan›larak Türk Liras›'na çevrilmektedir. Gerçe¤e uygun de¤eri ile izlenmekte
olan parasal olmayan kalemlerden yabanc› para cinsinden kaydedilmiﬂ olanlar, gerçe¤e uygun de¤erin belirlendi¤i tarihteki
kurlar esas al›nmak suretiyle TL'ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabanc› para birimindeki parasal olmayan
kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farklar›, oluﬂtuklar› dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleﬂtirilirler.
31.12.2008 tarihi itibariyle Euro kuru 2,1408 TL (2007 - 1,7102 TL); Dolar kuru ise 1,5123 TL (2007 - 1,1647 TL) olarak gerçekleﬂmiﬂtir.

Hisse baﬂ›na kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baﬂ›na kazanç, ana ortakl›k hissedarlar›na ait net kar›n, y›l boyunca piyasada bulunan
hisse senetlerinin a¤›rl›kl› ortalama say›s›na bölünmesi ile bulunmuﬂtur.
Türkiye'de ﬂirketler sermayelerini halihaz›rda bulunan hissedarlar›na, geçmiﬂ y›l kazançlar›ndan ve enflasyon düzeltmesi farklar›
hesab›ndan da¤›tt›klar› “bedelsiz hisse” yolu ile art›rabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” da¤›t›mlar›, hisse baﬂ›na kazanç
hesaplamalar›nda, ihraç edilmiﬂ hisse gibi de¤erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullan›lan a¤›rl›kl› ortalama hisse
say›s›, söz konusu hisse senedi da¤›t›mlar›n›n geçmiﬂe dönük etkileri de dikkate al›narak bulunur.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara iliﬂkin herhangi bir duyuru veya di¤er seçilmiﬂ finansal bilgilerin kamuya aç›klanmas›ndan
sonra ortaya ç›km›ﬂ olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yay›m› için yetkilendirilme tarihi aras›ndaki tüm olaylar› kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar›n ortaya ç›kmas› durumunda, mali tablolara al›nan tutarlar› bu
yeni duruma uygun ﬂekilde düzeltir.

Karﬂ›l›klar
Geçmiﬂ olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü¤ün bulunmas›, yükümlülü¤ün yerine getirilmesinin muhtemel olmas›
ve söz konusu yükümlülük tutar›n›n güvenilir bir ﬂekilde tahmin edilebilir olmas› durumunda mali tablolarda karﬂ›l›k ayr›l›r.
Karﬂ›l›k olarak ayr›lan tutar, yükümlülü¤e iliﬂkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibar›yla
yükümlülü¤ün yerine getirilmesi için yap›lacak harcaman›n tahmin edilmesi yoluyla hesaplan›r. Karﬂ›l›¤›n, mevcut yükümlülü¤ün
karﬂ›lanmas› için gerekli tahmini nakit ak›mlar›n› kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karﬂ›l›¤›n defter de¤eri, ilgili
nakit ak›mlar›n›n bugünkü de¤erine eﬂittir.
Karﬂ›l›¤›n ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydan›n bir k›sm› ya da tamam›n›n üçüncü taraflarca karﬂ›lanmas›n›n beklendi¤i
durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutar›n tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olmas› ve güvenilir bir ﬂekilde ölçülmesi
halinde varl›k olarak muhasebeleﬂtirilir.
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Muhasebe politikalar›, muhasebe tahminlerinde de¤iﬂiklik ve hatalar
Muhasebe politikalar›nda yap›lan önemli de¤iﬂiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar› geriye dönük olarak uygulan›r
ve önceki dönem mali tablolar› yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki de¤iﬂiklikler, yaln›zca bir döneme iliﬂkin ise,
de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› cari dönemde, gelecek dönemlere iliﬂkin ise, hem de¤iﬂikli¤in yap›ld›¤› dönemde hem de gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak uygulan›r.

‹liﬂkili taraflar
Aﬂa¤›daki kriterlerden birinin varl›¤›nda, taraf Grup ile iliﬂkili say›l›r:
(a) Söz konusu taraf›n, do¤rudan ya da dolayl› olarak bir veya birden fazla arac› yoluyla:
(i) Grup'u kontrol etmesi, Grup taraf›ndan kontrol edilmesi ya da Grup ile ortak kontrol alt›nda bulunmas›
(ana ortakl›klar, ba¤l› ortakl›klar ve ayn› iﬂ dal›ndaki ba¤l› ortakl›klar dahil olmak üzere);
(ii) Grup üzerinde önemli etkisinin olmas›n› sa¤layacak pay›n›n olmas›; veya
(ii) Grup üzerinde ortak kontrole sahip olmas›;
(b) Taraf›n, Grup'un bir iﬂtiraki olmas›;
(c) Taraf›n, Grup'un ortak giriﬂimci oldu¤u bir iﬂ ortakl›¤› olmas›;
(d) Taraf›n, Grup'un veya ana ortakl›¤›n›n kilit yönetici personelinin bir üyesi olmas›;
(e) Taraf›n, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yak›n bir aile üyesi olmas›;
(f) Taraf›n; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki alt›nda veya (d) ya da (e)'de bahsedilen herhangi bir bireyin
do¤rudan ya da dolayl› olarak önemli oy hakk›na sahip oldu¤u bir iﬂletme olmas›; veya
(g) Taraf›n, iﬂletmenin ya da iﬂletme ile iliﬂkili taraf olan bir iﬂletmenin çal›ﬂanlar›na iﬂten ayr›lma sonras›nda sa¤lanan fayda
planlar› olmas›, gerekir.
‹liﬂkili taraflarla yap›lan iﬂlem, iliﬂkili taraflar aras›nda kaynaklar›n›n, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karﬂ›l›¤› olup
olmad›¤›na bak›lmaks›z›n transferidir.

Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas›
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri aç›klanmas› zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya co¤rafi bölümdür. Endüstriyel
bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle iliﬂkili mal veya hizmet grubunu sa¤lama veya risk ve fayda aç›s›ndan
Grup'un di¤er bölümlerinden farkl› özelliklere sahip bölümlerdir. Co¤rafi bölümler, Grup'un belirli bir ekonomik çevrede mal
veya hizmet temin eden ve risk ve fayda aç›s›ndan baﬂka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren di¤er bölümlerden
farkl› özelliklere sahip bölümlerdir.
Bir endüstriyel bölümün veya co¤rafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, bölüm has›lat›n›n
büyük bir ço¤unlu¤unun grup d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan sat›ﬂlardan kazan›lmas› ve grup d›ﬂ› müﬂterilere yap›lan sat›ﬂlardan ve
di¤er bölümler ile gerçekleﬂtirilen iﬂlemlerden elde edilen bölüm has›lat›n›n, tüm bölümlere iliﬂkin iç ve d›ﬂ toplam has›lat›n
en az %10'unu oluﬂturmas› veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun kar elde edilen bölümlerin toplam sonuçlar›
ve zarar eden bölümlerin toplam sonuçlar›n›n mutlak anlamda büyük olan›n›n en az %10'una isabet etmesi veya bölüm
varl›klar›n›n, tüm bölümlerin toplam varl›klar›n›n en az %10'unu oluﬂturmas›d›r.
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Grup'un risk ve fayda oranlar›n›n özellikle üretti¤i mal ve hizmetlerdeki farkl›l›klardan etkilenmesi sebebiyle, bölüm bilgilerinin
raporlanmas›na yönelik birinci format olarak endüstriyel bölümler belirlenmiﬂtir. Co¤rafi bölümler baz›ndaki bilgiler, Grup'un
faaliyetlerinin, konsolide mali tablolar genelinde ve parasal önemsellik kavram›nda, Türkiye (Marmara) d›ﬂ›ndaki co¤rafi
bölümler aç›s›ndan raporlanabilir bölüm özelli¤i göstermedi¤inden dolay› konsolide mali tablolarda yer verilmemiﬂtir.

Kurum kazanc› üzerinden hesaplanan vergiler
Türk Vergi Mevzuat›, ana ﬂirket ve onun ba¤l› ortakl›klar›n›n konsolide vergi beyannamesi haz›rlamas›na izin vermedi¤inden,
ekli konsolide mali tablolarda da yans›t›ld›¤› üzere, vergi karﬂ›l›klar› her bir iﬂletme baz›nda ayr› olarak hesaplanm›ﬂt›r.
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiﬂ vergi gelir/giderinin toplam›ndan oluﬂur.
Cari vergi
Cari y›l vergi yükümlülü¤ü, dönem kar›n›n vergiye tabi olan k›sm› üzerinden hesaplan›r. Vergiye tabi kâr, di¤er y›llarda
vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri
hariç tutmas› nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farkl›l›k gösterir. Grup'un cari vergi yükümlülü¤ü bilanço tarihi
itibar›yla yasallaﬂm›ﬂ ya da önemli ölçüde yasallaﬂm›ﬂ vergi oran› kullan›larak hesaplanm›ﬂt›r.
Ertelenmiﬂ vergi
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü veya varl›¤›, varl›klar›n ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarlar› ile yasal vergi
matrah› hesab›nda dikkate al›nan tutarlar› aras›ndaki geçici farkl›l›klar›n bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaﬂm›ﬂ
vergi oranlar› dikkate al›narak hesaplanmas›yla belirlenmektedir. Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici
farklar›n tümü için hesaplan›rken, indirilebilir geçici farklardan ve taﬂ›nan vergi zararlar›ndan oluﬂan ertelenmiﬂ vergi varl›klar›,
gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ﬂart›yla
hesaplanmaktad›r. Bahse konu varl›k ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zarar› etkilemeyen iﬂleme iliﬂkin geçici fark, ﬂerefiye
veya di¤er varl›k ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara al›nmas›ndan (iﬂletme birleﬂmeleri d›ﬂ›nda) kaynaklan›yorsa
muhasebeleﬂtirilmez.
Ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri, Grup'un geçici farkl›l›klar›n ortadan kalkmas›n› kontrol edebildi¤i ve yak›n gelecekte bu fark›n
ortadan kalkma olas›l›¤›n›n düﬂük oldu¤u durumlar haricinde, ba¤l› ortakl›k ve iﬂtiraklerdeki yat›r›mlar ve iﬂ ortakl›klar›ndaki
paylar ile iliﬂkilendirilen vergilen indirilebilir geçici farklar›n tümü için hesaplan›r. Bu tür yat›r›m ve paylar ile iliﬂkilendirilen
vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiﬂ vergi varl›klar›, yak›n gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek
suretiyle söz konusu farklardan yararlanman›n kuvvetle muhtemel olmas› ve gelecekte ilgili farklar›n ortadan kalkmas›n›n
muhtemel olmas› ﬂartlar›yla hesaplanmaktad›r.
Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri, her bilanço tarihi itibar›yla gözden geçirilir. Ertelenmiﬂ vergi varl›¤›n›n kay›tl› de¤eri,
bir k›sm›n›n veya tamam›n›n sa¤layaca¤› faydan›n elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel
olmad›¤› ölçüde azalt›l›r.
Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri varl›klar›n gerçekleﬂece¤i veya yükümlülüklerin yerine getirilece¤i dönemde geçerli
olmas› beklenen ve bilanço tarihi itibar›yla yasallaﬂm›ﬂ veya önemli ölçüde yasallaﬂm›ﬂ vergi oranlar› (vergi düzenlemeleri)
üzerinden hesaplan›r. Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülüklerinin hesaplanmas› s›ras›nda, Grup'un bilanço tarihi itibar›yla
varl›klar›n›n defter de¤erini geri kazanmas› ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti¤i yöntemlerin vergi sonuçlar›
dikkate al›n›r.
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Ertelenmiﬂ vergi varl›klar› ve yükümlülükleri, cari vergi varl›klar›yla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir
hakk›n olmas› veya söz konusu varl›k ve yükümlülüklerin ayn› vergi mercii taraf›ndan toplanan gelir vergisiyle iliﬂkilendirilmesi
ya da Grup'un cari vergi varl›k ve yükümlülüklerini netleﬂtirmek suretiyle ödeme niyetinin olmas› durumunda mahsup edilir.

Dönem cari ve ertelenmiﬂ vergisi
Do¤rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleﬂtirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere iliﬂkin ertelenmiﬂ
vergi de do¤rudan özkaynakta muhasebeleﬂtirilir) ile iliﬂkilendirilen ya da iﬂletme birleﬂmelerinin ilk kayda al›m›ndan
kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiﬂ vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleﬂtirilir.

Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalar / k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
a) Tan›mlanan fayda plan›:
Grup, mevcut iﬂ kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iﬂten ayr›lan veya istifa ve kötü
davran›ﬂ d›ﬂ›ndaki nedenlerle iﬂine son verilen personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür.
Not 14'de daha detayl› belirtildi¤i üzere, Grup, konsolide finansal tablolarda yer alan k›dem tazminat› karﬂ›l›¤›n›, ba¤›ms›z
bir aktüer taraf›ndan yap›lan aktüer çal›ﬂmas›na dayanarak “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak yans›tm›ﬂt›r. K›dem tazminat›
yükümlülü¤ü, profesyonel aktüer taraf›ndan tahmin edilen faiz oran› ile iskonto edilerek hesaplanm›ﬂt›r. Bu hesaplamalar
sonucu ortaya ç›kan aktüeryel kazanç ve kay›plar gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r.
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 tarihli bilançolarda k›dem tazminat› karﬂ›l›klar› uzun vadeli yükümlülükler alt›nda ayr› bir
kalem olarak gösterilmiﬂtir.

b) Tan›mlanan katk› planlar›:
Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup'un bu primleri ödedi¤i sürece
baﬂka yükümlülü¤ü kalmamaktad›r. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yans›t›lmaktad›r.

Nakit ak›m tablosu
Nakit ak›m tablosunda, döneme iliﬂkin nakit ak›mlar› iﬂletme, yat›r›m ve finansman faaliyetlerine dayal› bir biçimde s›n›fland›r›larak
raporlan›r.
‹ﬂletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak›mlar›, Grup'un çimento, beton ve agrega sat›ﬂ› faaliyetlerinden kaynaklanan
nakit ak›mlar›n› gösterir.
Yat›r›m faaliyetleriyle ilgili nakit ak›mlar›, Grup'un yat›r›m faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan yat›r›mlar ve finansal
yat›r›mlar) kulland›¤› ve elde etti¤i nakit ak›mlar›n› gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliﬂkin nakit ak›mlar›, Grup'un finansman faaliyetlerinde kulland›¤› kaynaklar› ve bu kaynaklar›n geri
ödemelerini gösterir.
Haz›r de¤erler, nakit para, vadesiz mevduat ve sat›n al›m tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen
nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda de¤er de¤iﬂikli¤i riskini taﬂ›mayan yüksek likiditeye sahip di¤er k›sa vadeli
yat›r›mlard›r.
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Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, özkaynaklar olarak s›n›fland›r›l›r. Adi hisseler üzerinden da¤›t›lan temettüler, beyan edildi¤i dönemde birikmiﬂ
kardan indirilerek kaydedilir.

ﬁarta ba¤l› yükümlülükler ve ﬂarta ba¤l› varl›klar
ﬁarta ba¤l› yükümlülükler, kaynak aktar›m›n› gerektiren durum yüksek bir olas›l›k taﬂ›m›yor ise finansal tablolarda yans›t›lmay›p
dipnotlarda aç›klanmaktad›r. ﬁarta ba¤l› varl›klar ise finansal tablolara yans›t›lmay›p ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek
oldu¤u takdirde dipnotlarda aç›klan›r.

3. Bölümlere göre raporlama

Çimento

Hazır beton

Diğer

Şirketler arası
eliminasyon

Gelir
tablosu

169.483.860

86.009.012

115.227

(28.714.001)

226.894.098

Vergi öncesi kar

21.773.181

(11.290.833)

108.916

(3.597)

10.587.667

Bölüm varlıkları

310.581.285

60.623.681

173.402

(77.046.980)

294.331.388

Bölüm yükümlülükleri

135.073.264

72.858.945

159

Sabit kıymet alımları

23.401.929

2.805.823

-

-

26.207.752

Amortisman gideri

(6.467.576)

(2.814.468)

-

(956)

(9.283.000)

31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıl

Satış gelirleri

(67.806.100) (140.126.268)

Çimento

Hazır beton

Diğer

Şirketlerarası
eliminasyon

Gelir
tablosu

173.338.440

101.325.522

-

(30.380.645)

244.283.317

Vergi öncesi kar

46.758.392

(1.913.617)

(159.149)

(22.564)

44.663.062

Bölüm varlıkları

250.207.123

62.855.972

64.986

(63.826.864)

249.301.217

Bölüm yükümlülükleri

50.847.399

64.041.650

658

(43.589.581)

71.300.126

Sabit kıymet alımları

14.907.835

4.203.608

-

(64.596)

19.046.847

Amortisman gideri

(6.690.170)

(2.894.075)

-

(1.037)

(9.585.282)

31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıl
Satış gelirleri
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4. Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat

Vade
19.01.2009
02.01.2009
12.01.2009

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

13.882
3.176.754
833.046
2.343.708

25.495
20.126.023
1.903.219
18.222.804

3.190.636

20.151.518

Döviz
miktarı

Döviz
tipi

Faiz
oranı (%)

31 Aralık 2008

948.071
403.000

USD
EURO
TL

2,25-3,50
2,00
15,00

1.433.768
862.742
47.198
2.343.708

Vade
02.01–29.01.2008
02.01–07.01.2008

Döviz
miktarı

Döviz
tipi

Faiz
oranı (%)

31 Aralık 2007

2.093.841
-

USD
TL

2,25-4,50
1 5 ,7 5 - 1 8 , 2 5

2.438.697
1 5 .7 8 4 .1 0 7
18.222.804

5. Finansal yat›r›mlar

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Zonguldak Mad.Mermer San.Tic.A.Ş.
Dalsan Alçı San.Tic. A.Ş. (Dalsan)
Damsan Makina San. ve Tic. A.Ş. (Damsan)
Lafarge Alümünat Ürünleri Dış Ticaret A.Ş.
(Alümünat)
Lafarge Van Çimento A.Ş.

Pay
%

31 Aralık
2008

Pay
%

31 Aralık
2007

< %1
< %1
%2,72

1.564
1
1

< %1
< %1
%2,72

1.564
1
1

< %1
< %1

8
1.704

< %1
-

8
1.574

3.278
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklar
Birtaş Birlik İnşaat Tic.A.Ş.
Marmara Madencilik Ltd. Şti.
Bağlı ortaklık değer düşüklüğü karşılığı

%99,99
%98,99
-

1.232.559
1.382.300
(2.614.859)
-

ﬁirket'in finansal türev enstrümanlar›na iliﬂkin bilgiler Not 24' te aç›klanm›ﬂt›r.
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6. Finansal borçlar (net)

Banka kredileri

Vade
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri:
01.01.2009
24.04.2009
11.02.2009
02.01.2009
Günlük

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

39.082.698

7.222.338

39.082.698

7.222.338

Döviz
tipi

Faiz
oranı

31 Aralık
2008

TL
TL
TL
TL
TL

16,75
26,0
24,3
16,8
-

13.112.000
5.261.625
10.360.719
10.009.800
338.554
39.082.698

Vade
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri:
02.01.2008
29.05.2008
Günlük

Döviz
tipi

Faiz
oranı

31 Aralık
2007

TL
TL
TL

%16,1
%20,0
-

4.001.879
2.816.458
404.001
7.222.338

7. Ticari alacaklar ve borçlar (net)
Ticari alacaklar

Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

56.297.183
32.386.134
(9.009.649)

49.857.829
13.901.765
(5.931.434)

79.673.668

57.828.160

Müﬂterilerden alacaklar için al›nm›ﬂ teminatlar toplam› 17.647.621 TL (31 Aral›k 2007 - 22.266.796 TL) olup 1.072.019 TL
tutar›ndaki k›sm› do¤rudan borçland›rma sistemi kapsam›nda bankalar taraf›ndan aç›lm›ﬂ limitleri içermektedir.
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Alacaklar piyasadaki faiz oranlar›na uygun olarak reeskonta tabi tutulmaktad›r. 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle bilançoda yer
alan TL ticari alacaklar›n iskontosu için uygulanan faiz oran› %16,30 (31 Aral›k 2007 - %20), USD ticari alacaklar›n iskontosu
için uygulanan faiz oran› %2,00 (31 Aral›k 2007 - %4,60) ve EUR ticari alacaklar›n iskontosu için uygulanan faiz oran› %3,06
(31 Aral›k 2007 - %4,28)'d›r.
ﬁüpheli alacaklar karﬂ›l›¤›n›n hareketi aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Tahsilatlar

(5.931.434)
(3.299.697)
221.482

(5.593.280)
(1.020.560)
682.406

Kapanış bakiyesi

(9.009.649)

(5.931.434)

31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 33.165.715 TL (31 Aral›k 2007 - 17.645.617 TL) tutar›ndaki ticari alacaklar vade tarihinde tahsil
edilememiﬂtir.
Vadesi geçen ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ olan alacaklar›n yaﬂland›rmas› aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aralık 2008
31 Aralık 2007

Toplam

< 30
gün

30-60
gün

33.165.715
17.645.617

8.033.758
5.462.656

5.354.139
4.420.646

Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne
uğramamış alacaklar
60-90
90-120
>120
gün
gün
gün
5.444.241
3.013.390

4.229.515
2.854.376

10.104.062
1.894.549

Global ekonomik krizin Türkiye'de (ve özellikle inﬂaat sektöründe) 2008'in son çeyre¤inden itibaren hissedilen etkileri sonucunda
vadesi geçmiﬂ alacaklar›n toplam alacaklar içindeki pay› önemli ölçüde artm›ﬂt›r. Yönetim ve kredi komitesi müﬂterilerle olan
ticari iliﬂkileri sürekli olarak gözden geçirmekte ve de¤erlendirmekte, ve alacaklar› düzenli olarak takip etmektedir. Yönetim
taraf›ndan gerekli görüldü¤ünde ek teminatlar al›nmakta ve/veya tahsilat koﬂullar› yeniden görüﬂülmektedir. 31 Aral›k 2008
tarihi itibariyle yapm›ﬂ oldu¤u de¤erlendirmeler neticesinde, yönetim yukar›daki tabloda yer alan vadesi geçmiﬂ alacaklar›n
de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramad›¤› sonucuna varm›ﬂ ve dolay›s›yla iliﬂikteki finansal tablolarda bu alacaklara iliﬂkin bir karﬂ›l›k
ay›rmam›ﬂt›r. Grup yönetiminin alacaklar›n›n de¤er düﬂüklü¤üne u¤ray›p u¤ramad›¤›n› de¤erlendirirken ve gerekli oldu¤u
durumda karﬂ›l›k tutar›n› belirlerken kulland›¤› temel varsay›mlar “Önemli Muhasebe De¤erlendirme, Tahmin ve Varsay›mlar›“
k›sm›nda aç›klanm›ﬂt›r.

Ticari borçlar

Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Borç senetleri
Diğer ticari borçlar
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31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

27.735.922
24.720
222

26.115.909
49.734
142

27.760.864

26.165.785
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8. ‹liﬂkili taraflarla bakiyeler ve iﬂlemler

Alacaklar kısa vadeli
Ticari
Ticari
olmayan

31 Aralık 2008
Borçlar kısa vadeli
Ticari
Ticari
olmayan

İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Lafarge SA (1)
Birtaş Birlik İnş.San ve Tic.A.Ş. (3)(*)
Lafarge South Africa (2)
Lafarge Aggregates (2)
Agretaş Agrega İnş.San.Tic.A.Ş. (Agretaş) (4)
Lafarge Centre Technique Europe (2)
Lafarge Centre Technique Inter (2)
Lafarge Serives Groupe BP 70 (2)
Lafarge Van Çimento A.Ş. (2) (*)
Lafarge Cement Division (2)
Diğer
Ortaklara temettü borcu (4)

-

79.761
556.528
45.502
74.890
55.894
31.263
13.915
12.402.331
10.102
49.286
-

88.549
-

219.727
11.207
37.480.491
25.269
21.456
78.547
447.790

-

13.319.472

88.549

38.284.487

Alacaklar kısa vadeli
Ticari
Ticari
olmayan

31 Aralık 2007
Borçlar kısa vadeli
Ticari
Ticari
olmayan

İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Lafarge SA (1)
Marmara Madencilik San.Tic. Ltd.Şti.(3)(*)
Lafarge Çatı Çözümleri A.Ş.(2)
Cementia Trading (2)
Lafarge Shui On ATC BO (2)
Birtaş Birlik İnş.San ve Tic.A.Ş(3)(*)
Lafarge South Africa (2)
Agretaş Agrega İnş.San.Tic.A.Ş. (4)
Lafarge Centre Technique Europe (2)
Asmad Alçı Şti. Ltd. (2)
Dalsan Alçı San.Tic. A.Ş. (2)
Lafarge Agregates (2)
Lafarge ITEC Sp.zoo (2)
Diğer
Ortaklara temettü borcu (4)

(1)
(2)
(3)
(4)

-

181.307
293.157
60.470
218.908
127.616
391.928
43.181
9.838
57.825
9.095
1.888
-

108.842
-

616.514
2.446
8.676
5.851.226
58.917
30.784
14.775
318.029

-

1.395.213

108.842

6.901.367

Ana Ortak
Ana Orta¤›n iﬂtiraki
Konsolide edilmeyen ba¤l› ortakl›k
Ortak

(*) Grup, Lafarge Van Çimento A.ﬁ, Birtaﬂ Birlik ‹nﬂ.San ve Tic.A.ﬁ ve Marmara Madencilik San.Tic. Ltd.ﬁti.'den alacaklar›n› avans hesab›nda takip etmekte ve bir
vade belirlememektedir.Dolay›s›yla,söz konusu bakiyeler aﬂa¤›daki iliﬂkili taraflardan vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ alacaklar tablosunda
yer almamaktad›r.
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
Grup'un yukar›da belirtilen bakiyelerin d›ﬂ›nda Agretaﬂ'a 15.102.886 TL (31 Aral›k 2007- 7.526.886 TL) tutar›nda borcu
bulunmaktad›r. Söz konusu borç, ﬁirket'in konsolide edilen ba¤l› ortakl›¤› olan Lafarge Beton'a hissedarlar taraf›ndan konulan
zarar telafi fonunun ﬁirket pay›na düﬂen k›sm›n› yans›tmakta olup uzun vadeli di¤er borçlar alt›nda gösterilmiﬂtir.
2008 y›l› içerisinde , Lafarge Van Çimento'dan olan alacaklar için Grup ortalama %18,75 faiz uygulam›ﬂ olup, Agretaﬂ'a olan
borçlar için de ortalama %18,75 (31 Aral›k 2007 - %15,12) oran›nda faiz yüklenmiﬂtir. Bu alacak ve borçlar TL cinsinden olup
temel olarak finansman amaçl›d›r ve belirlenmiﬂ bir ödeme vadesi bulunmamaktad›r.‹liﬂkili taraflar ile olan bakiyeler teminats›zd›r.
‹liﬂkili taraflardan vadesi geçmiﬂ ancak de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ alacaklar aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
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Toplam

< 30 gün

250.040
239.400

350
25.255

Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar
30-60 gün
60-90 gün
90-120 gün
>120 gün
690
39.614

19.266
-

72.323
29.264

157.411
145.267

Not

3.739.693

799.643

Not

3.739.693
-

76.694
673.392
49.557

Verilen
faizler
21

393.424
393.424

63.722

Verilen faizler
21

54.105

54.105
-

38.939
24.783
-

Alınan
faizler
20

963.008

963.008
-

Kira
gideri
18

3.000

3.000
-

Kira
geliri
19

191.306

186.528
4.778

Bilgi
işlem
geliri
19

26.100

21.300
4.800

558.238

246.122
18.667
293.449

39.205

39.205
-

Bilgi işlem
gideri
18

310.355

132.699
126.710
48.946
2.000

Yönetim
hizmet
geliri
19

Bilgi işlem
geliri
19

220.355

150.090
36.379
33.886

Bilgi
işlem
gideri
18

Yurtdışı
personel
hizmet
geliri
19

131.981

89.281
40.700
2.000

Yönetim
hizmet geliri
19

4.671.304

4.671.304
-

İsim
hakkı
gideri
18

1.725.883

1.470.412
79.817
165.283
10.371
-

Yurtdışı personel
hizmet geliri
19

5.925

5.925
-

Hammadde
yardımcı
malz. satış
geliri
19

88.375

14.175
27.252
32.756
14.192

Diğer sair
gelirler
19

4.509.476

291.423
4.147.340
70.713

Hammadde
yardimci
malz.
alimlari
18

125.932

38.857
54.173
32.902

Diğer
sair
giderler
19

2.363.146

2.363.146
-

Mamul
satiş
gelirleri
17

3.787.687

3.787.687
-

135.849

135.849
-

1 Ocak-31 Aralık 2007
İsim hakkı
Ticari hizmet
gideri
gideri
18
18

638.616

165.396
473.220
-

Yönetim
hizmet
bedelleri
18

1 Ocak-31 Aralık 2008

Grup, ilgili anlaﬂmada belirlendi¤i ﬂekliyle net çimento sat›ﬂ has›lat› üzerinden %3 (2007 - % 2) ve net beton sat›ﬂ› üzerinden %0,5 (2007- %0,5) oran›nda isim hakk› giderini Lafarge SA'ya ödemektedir.

(1) Ana Ortak
(2) Ana Orta¤›n iﬂtiraki
(3) Konsolide edilmeyen ba¤l› ortakl›k
(4) Ortak

Agretaş Agrega İnş. San. ve Tic. A.Ş. (4)
Marmara Madencilik Ltd. Şti. (3)
Birtaş Birlik İnş.A.Ş (3)
Lafarge Çatı Çözümleri A.Ş (2)
Lafarge SA (1)
Asmad (2)
Lafarge South Africa(2)
Lafarge SHUI (2)
Lafarge Centre Technique Europe (2)
Cementia Trading (2)
Diğer

İlişkili taraflarla olan işlemler

Agretaş Agrega İnş. San. Ve Tic. A.Ş (4)
Marmara Madencilik Ltd. Şti. (3)
Lafarge Beton SA (2)
Lafarge SA (1)
Lafarge South Africa (2)
Lafarge Van Çimento (2)
Asmad Alçı Şti. Ltd. (Asmad) (2)
Cementia Trading (2)
Diğer

İlişkili taraflarla olan işlemler

Alınan
faizler
20

Sabit
kıymet
satış
hasılatı
19

‹L‹ﬁK‹L‹ TARAFLARLA BAK‹YELER VE ‹ﬁLEMLER
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
Üst düzey yöneticilere sa¤lanan faydalar:
Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere (Baﬂkan, Baﬂkan Yard›mc›s› ve di¤er 7 üst düzey yöneticiye (2007-10) sa¤lanan faydalar
aﬂa¤›daki gibidir:

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Kıdem tazminatı
Diğer uzun vadeli faydalar

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

3.756.458
23.435
615.040

2.572.239
21.481
1.865.430

4 .3 9 4 . 9 3 3

4.459.150

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

2.626.435
56.587
26.752
108

850.056
184.624
96.590
28.139
12.644

2.709.882

1.172.053

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

95.550

60.304

95.550

60.304

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1.556.803
71.865

877.052
58.392

1.628.668

935.444

9. Di¤er alacaklar ve borçlar

Diğer alacaklar
Devreden KDV
Diğer çeşitli alacaklar
İş avansları
Peşin ödenen vergiler ve fonlar
Diğer çeşitli alacaklar

Uzun vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

Diğer borçlar
Alınan sipariş avansları
Alınan depozito ve teminatlar

Al›nan sipariﬂ avanslar›n› müﬂterilerden peﬂin olarak al›nan avanslar oluﬂturmaktad›r.
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))

10. Stoklar
31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

18.411.795
3.010.889
1.080.091
264.083
(179.007)

9.571.959
2.467.756
1.282.968
335.209
(188.640)

22.587.851

13.469.252

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

Açılış bakiyesi
Dönem gideri
İptal edilen karşılık

(188.640)
9.633

(70.363)
(136.254)
17.977

Kapanış bakiyesi

(179.007)

(188.640)

İlk madde ve malzeme
Yarı mamuller
Mamuller
Ticari mallar
Stok değer düşüklüğü karşılığı (-)

Stok de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›n›n hareketi aﬂa¤›daki gibidir:

11. Di¤er dönen/duran varl›klar ve k›sa/uzun vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

2.085.175
1.321.234
363.553

1.175.280
64.083
592.074
132.503

3.769.962

1.963.940

90.219
1.357.372

7.055
2.288.796

1.447.591

2.295.851

1.151.258
500.576
32.658
77.702
184.210

1.807.484
597.803
115.170
717.904
23.070

1.946.404

3.261.431

Diğer dönen varlıklar
Gelecek aylara ait giderler
Gelir tahakkukları
Verilen sipariş avansları
Personelden alacaklar

Diğer duran varlıklar
Gelecek yıllara ait giderler
Verilen sabit kıymet avansları

Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Gider tahakkukları
Personele borçlar
Diğer yükümlülükler
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35.063.514

-

31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi

31 Aralık 2008 itibariyle net defter değeri

-

35.063.514

31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

35.033.514
30.000
-

Arazi ve
arsalar

Maliyet değeri
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer

12. Maddi varl›klar (net)

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))

6.403.615

(18.522.206)

(17.690.503)
(1.168.789)
337.086

24.925.821

24.619.577
235.929
(348.623)
418.938

Yeraltı ve
yerüstü
düzenleri

9.802.747

(39.872.464)

(39.294.707)
(577.757)
-

49.675.211

48.824.976
333.168
517.067

Binalar

77.003.053

(191.215.464)

(186.332.761)
(5.009.374)
126.671

268.218.517

263.388.906
813.340
(565.487)
4.581.758

Tesis, makine ve
cihazlar

7.259.561

(10.074.741)

(12.424.904)
(1.109.717)
3.459.880

17.334.302

21.224.977
668.840
(4.559.515)
-

Taşıtlar

1.639.164

(6.387.881)

(6.087.131)
(413.703)
112.953

8.027.045

7.812.737
264.863
(137.148)
86.593

Demirbaşlar

1.176.376

(3.036.514)

(2.794.488)
(245.039)
3.013

4.212.890

4.201.038
14.865
(3.013)
-

Özel
maliyetler

22.175.664

-

-

22.175.664

4.476.143
23.712.288
(267.750)
(5.745.017)

Yapılmakta
olan yatırımlar
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160.523.694

(269.109.270)

(264.624.494)
(8.524.379)
4.039.603

429.632.964

409.581.868
26.073.293
(5.881.536)
(140.661)

Toplam

6.929.074

35.033.514

9.530.269

(39.294.707)

(38.794.055)
(530.498)
29.846

48.824.976

48.356.373
11 5.25 0
(182.922)
536.275

Binalar

77.056.145

(186.332.761)

(182.870.249)
(4.960.652)
1.498.140

263.388.906

255.676.229
1 .9 8 9 .1 93
(1.972.770)
7.696.254

Tesis, makine ve
cihazlar

8.800.073

(12.424.904)

(13.896.256)
(1.300.577)
2.771.929

21.224.977

23.137.758
1.303.334
(3.216.115)
-

Taşıtlar

1.725.606

(6.087.131)

(5.966.818)
(337.774)
217.461

7.812.737

6.934.495
442.758
(231.753)
667.237

Demirbaşlar

1.406.550

(2.794.488)

(3.163.364)
(274.727)
643.603

4.201.038

4.128.103
847.945
(775.010)
-

Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Özel maliyetler

31 Aralık 2007
10.934.748
33.131.051
133.872.285
4.638.779
5.203.899
2.147.664
189.928.426

31 Aralık 2008
14.362.874
33.581.048
141.612.650
3.374.127
5.491.758
2.164.323
200.586.780

4.476.143

-

-

4.476.143

3.821.138
12.742.710
(70.150)
(12.017.555)

Özel Yapılmakta olan
maliyetler
yatırımlar

31 Aral›k 2008 ve 2007 itibariyle hala kullan›lmakta olan tamam›yla amorti olmuﬂ maddi duran varl›klar›n maliyet bedelleri aﬂa¤›daki gibidir.

31 Aralık 2007 itibariyle net defter değeri

(17.690.503)

-

31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi

(16.685.226)
(1.220.298)
215.021

24.619.577

-

35.033.514

31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi

23.406.461
1. 19 5 .6 5 1
(314.273)
331.738

Yeraltı ve yerüstü
düzenleri

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2007 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

33.111.915
1.921.599

Maliyet değeri
1 Ocak 2007 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer

Arazi ve
arsalar

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))

31 ARALIK 2008 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR

144.957.374

(264.624.494)

(261.375.968)
(8.624.526)
5.376.000

409.581.868

398.572.472
18.636.841
(6.762.993)
(864.452)

Toplam
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))

13. Maddi olmayan varl›klar (net)

Haklar

Bilgisayar
yazılımları

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer

7.098.372
373
-

9.805.090
134.086
(42.726)
140.661

16.903.462
134.459
(42.726)
140.661

31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi

7.098.745

10.037.111

17.135.856

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

(2.861.590)
(350.523)
-

(8.035.894)
(408.098)
7.068

(10.897.484)
(758.621)
7.068

31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi

(3.212.113)

(8.436.924)

(11.649.037)

3.886.632

1.600.187

5.486.819

Haklar

Bilgisayar
yazılımları

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2007 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer

7.096.995
1.377
-

8.606.368
4 0 8 . 62 9
( 74. 359)
864.452

15.703.363
410.006
(74.359)
864.452

31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi

7.098.372

9.805.090

16.903.462

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2007 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

( 2 . 33 8 . 0 08 )
(523.582)
-

(7 . 6 6 3 . 4 6 4 )
(437.174)
64.744

( 1 0 . 0 0 1 . 47 2 )
(960.756)
64.744

31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi

(2.861.590)

(8.035.894)

(10.897.484)

4.236.782

1.769.196

6.005.978

31 Aralık 2008 itibariyle net defter değeri

31 Aralık 2007 itibariyle net defter değeri

31 Aral›k 2008 ve 2007 itibariyle hala kullan›lmakta olan tamam›yla amorti olmuﬂ maddi olmayan duran varl›klar›n maliyet
bedelleri aﬂa¤›daki gibidir.

Haklar
Bilgisayar yazılımları
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31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1.814.575
7.622.102

1.814.315
7.013.891

9.436.677

8.828.206
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KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))

14. Borç karﬂ›l›klar›

a-) Kısa vadeli karşılıklar:
Dava karşılığı
İkramiye karşılığı
Diğer

b-) Uzun vadeli karşılıklar:
Ecrimisil gider karşılığı
Diğer

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1.504.978
929.169
2.332.234

2.985.487
1.248.528
1.265.804

4.766.381

5.499.819

2.224.387
182.458

1.663.988
141.518

2.406.845

1.805.506

31 Aral›k 2008 itibariyle dava karﬂ›l›klar› , çeﬂitli tazminat ve Rekabet Kurulu davalar›ndan oluﬂmaktad›r.Di¤er karﬂ›l›klar ise
esas itibariyle Lafarge SA'ya ödenecek isim gideri ve di¤er çeﬂitli giderler için ayr›lm›ﬂ karﬂ›l›klardan oluﬂmaktad›r.
31 Aral›k 2008 itibariyle 2.224.387 TL tutar›ndaki ecrimisil gider karﬂ›l›¤› , Grup'un kullanmakta oldu¤u devlet arazisi için talep
edilebilecek tazminat için ayr›lan karﬂ›l›¤› yans›tmaktad›r.

Kısa vadeli
Dava
karşılığı

İkramiye
karşılığı

1 Ocak 2008
İlave karşılık
Ödemeler
Karşılık iptalleri

2.985.487
(680.116)
(800.393)

31 Aralık 2008

Uzun vadeli

Diğer

Ecrimisil
karşılığı

Diğer

1.248.528
929.169
(902.528)
(346.000)

1.265.804
2.201.521
(1.045.188)
(89.903)

1.663.988
560.399
-

141.519
40.939
-

1.504.978

929.169

2.332.234

2.224.387

182.458

Dava
karşılığı

İkramiye
karşılığı

1 Ocak 2007
İlave karşılık
Ödemeler
Karşılık iptalleri

2.837.930
407.732
(10.175)
(250.000)

31 Aralık 2007

2.985.487

Kısa vadeli

Uzun vadeli

Diğer

Ecrimisil
Karşılığı

Diğer

919.362
1.248.528
(919.362)
-

666.167
1.091.003
(491.156)
(210)

1.215.463
448.525
-

265.450
(123.932)

1.248.528

1.265.804

1.663.988

141.518
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c-) Çal›ﬂanlara sa¤lanan faydalara iliﬂkin karﬂ›l›klar
Türk ‹ﬂ Kanunu'na göre, Grup bir senesini doldurmuﬂ olan ve Grup'la iliﬂkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet (kad›nlarda
20) y›l›n› dolduran ve emeklili¤ini kazanan (kad›nlar için 58 yaﬂ›nda, erkekler için 60 yaﬂ›nda), askere ça¤r›lan veya vefat eden
personeli için k›dem tazminat› ödemekle mükelleftir.
Ödenecek tazminat› her hizmet y›l› için bir ayl›k maaﬂ kadard›r ve bu tutar 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle 2.173 TL (31 Aral›k
2007 - 2.088 TL) ile s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤› yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi de¤ildir ve herhangi bir fonlama ﬂart› bulunmamaktad›r.
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤› çal›ﬂanlar›n emeklili¤i halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülü¤ün bugünkü de¤erinin
tahminiyle hesaplan›r.
31 Aral›k 2008 itibariyle 2.491.353 TL tutar›ndaki (31 Aral›k 2007 - 2.743.257 TL) Grup'un elemanlar›n›n gelecekteki emeklili¤inden
kaynaklanan tahmini yükümlülü¤üne iliﬂkin karﬂ›l›k, aktüeryal de¤erleme raporuna dayand›r›larak ekli konsolide mali tablolara
yans›t›lm›ﬂt›r.
1 Ocak 2009 tarihi itibariyle k›dem tazminat› tavan› 2.260 TL'ye yükselmiﬂtir.
Aktüeryal de¤erleme raporunda kullan›lan temel varsay›mlar aﬂa¤›daki gibidir;
K›dem tazminat›n›n bugünkü de¤erinin hesaplamas›nda kullan›lan reeskont oran› %11
Personel maaﬂlar› ve k›dem tazminat› tavan›ndaki tahmini art›ﬂ oranlar› %5

1 Ocak itibariyle karşılık
Hizmet maliyeti (aktüeryal kazanç/kayıp dahil)
Faiz maliyeti
Ödenen kıdem tazminatları
31 Aralık itibariyle karşılık

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

2.743.257
501.174
549.576
(1.302.654)

2.642.482
497.685
545.751
(942.661)

2.491.353

2.743.257

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

4.101.503

3.371.742

152.200

152.200

4.253.703

3.523.942

15. Taahhütler, koﬂullu varl›k ve yükümlülükler

Verilen teminat mektupları
Bağlı ortaklıklar tarafından kullanılan kredi ve teminat
mektupları için verilen kefalet

Grup taraf›ndan aç›lm›ﬂ ve bilanço tarihi itibariyle devam etmekte olan davalar›n toplam tutar› 8.332.487TL'dir (31 Aral›k 2007
- 5.716.043 TL).
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Grup aleyhine aç›lm›ﬂ ve bilanço tarihi itibariyle devam eden davalara karﬂ›l›k olarak Grup Yönetimi, hukuk dan›ﬂmanlar›n›n
görüﬂleri do¤rultusunda, konsolide mali tablolarda toplam 1.504.978 TL tutar›nda karﬂ›l›k yans›tm›ﬂt›r. (31 Aral›k 2007 - 2.985.487
TL).
Grup'un Dar›ca fabrikas› ö¤ütme kapasitesi art›r›m› projesi dahilinde 1.4 milyon Euro tutar›nda yat›r›m taahhüdü bulunmaktad›r.
31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle, Grup' un, 1.329.623 TL tutar›ndaki kullan›mda olmayan arsalar› üzerinde Orman Kanunu'nun
2-B maddesine istinaden devam etmekte olan dava ile ilgili hukuk müﬂavirlerinin görüﬂleri do¤rultusunda mali tablolarda bir
karﬂ›l›k ayr›lmam›ﬂt›r.

Faaliyet kiralama taahhütleri
‹ptal edilemeyecek durumdaki faaliyet ve finansal kiralamalarla ilgili gelecekte yap›lacak olan ödemeler aﬂa¤›daki gibidir:

Faaliyet kiralama taahhütleri

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

170.233
145.225

245.750
60.098

315.458

305.848

Bir yıl içerisinde
Bir-beş yıl arasında

16. Özkaynaklar

Ortaklar
Financiere Lafarge S.A.S.
Agretaş Agrega İnş.San.Tic.A.Ş.
Halka açık kısım
Nominal sermaye
Enflasyon düzeltmesi

Pay
oranı

31 Aralık 2008
Pay
tutarı

Pay
oranı

31 Aralık 2007
Pay
tutarı

%54,41
%42,89
%2,70
-

3.496.575
2.755.710
173.394
6.425.679
101.227.638

%54,41
%42,89
%2,70
-

3.496.575
2.755.710
173.394
6.425.679
101.227.638

Düzeltilmiş sermaye

107.653.317

107.653.317

Sermaye nominal de¤eri 0,01 kuruﬂ olan 642.567.846 adet hisseden oluﬂmaktad›r.
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu'na göre ayr›lan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluﬂmaktad›r. Birinci tertip yasal
yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiﬂ) ödenmiﬂ sermayenin %20'sine eriﬂene kadar, geçmiﬂ dönem
ticari kar›n›n y›ll›k %5'i oran›nda ayr›l›r. ‹kinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi
temettü da¤›t›mlar› üzerinden y›ll›k %10 oran›nda ayr›l›r.
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31 Aral›k 2004 tarihindeki sat›n alma gücüyle gösterilmiﬂ de¤erleri ve özkaynaklar enflasyon düzeltme farklar› 31 Aral›k 2008
ve 2007 tarihi itibariyle aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aralık 2008
Sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özel yedekler

31 Aralık 2007
Sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özel yedekler

Nominal

Enflasyon
düzeltme farkları

Düzeltilmiş
tutarlar

6.425.679
95
11.770.190
653.116
66.276

101.227.638
210.797
11.307.240
2.752.107
424.932

107.653.317
210.892
23.077.430
3.405.223
491.208

1 8 . 9 1 5. 3 5 6

115.922.714

134.838.070

Nominal

Enflasyon
düzeltme farkları

Düzeltilmiş
tutarlar

6.425.679
95
6.927.279
653.116
66.276

101.227.638
210.797
11.307.240
2.752.107
424.932

107.653.317
210.892
18.234.519
3.405.223
491.208

1 4 . 0 7 2. 4 4 5

115.922.714

129.995.159

17. Sat›ﬂ gelirleri ve sat›ﬂlar›n maliyeti

Satışlar (net)
Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar
Diğer gelirler
Satış iadeleri (-)
Satış iskontoları (-)
Satışlardan diğer indirimler

Satışların maliyeti
İlk madde ve malzeme gid (-)
Direkt işçilik giderleri (-)
Genel üretim giderleri (-)
Amortisman giderleri (-)
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Mamul stoklarındaki değişim
Satılan mamullerin maliyeti (-)
Satılan ticari malların maliyeti (-)
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1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

252.440.675
2.363.144
6.608.321
(3.552.330)
(27.541.139)
(3.424.573)

266.222.835
1.489.231
7.282.664
(1.890.106)
(25.641.839)
(3.179.468)

226.894.098

244.283.317

(70.779.951)
(8.312.560)
(67.051.159)
(7.220.521)
543.133
(202.877)
(153.023.935)
(12.941.669)

(83.891.645)
(8.026.069)
(60.859.622)
(7.532.499)
722.276
(121.126)
(159.708.685)
(1.147.177)

(165.965.604)

(160.855.862)
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18. Niteliklerine göre giderler
1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

Hammadde ve tüketim malı kullanımı
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payı gideri
İsim hakkı gideri
Reklam giderleri
Bilgi işlem giderleri
Sigorta giderleri
Danışmanlık giderleri
Dışarıdan alınan hizmetler
Şüpheli alacak karşılığı
İletişim giderleri
Kira giderleri
Bakım giderleri
Bağışlar
Diğer giderler

130.914.296
30.506.281
9.283.000
4.671.304
1.337.217
1.275.485
1.394.086
1.221.164
2.307.909
3.299.697
618.395
3.648.659
7.567.506
971.988
9.417.137

130.489.216
31.681.834
9.585.282
3.787.687
1.169.462
1.195.747
1.239.238
976.961
1.967.890
1.020.560
617.062
2.947.007
7.098.889
1.665.515
5.425.553

Giderler toplamı

208.434.124

200.867.903

Gelir tablosuna yans›t›lan personel giderlerinin k›r›l›m› aﬂa¤›daki gibidir:

Personel giderleri
Maaş ve ücretler
Diğer sosyal yardımlar
SSK işveren hissesi
Kıdem tazminatı

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

22.652.560
3.484.626
3.318.345
1.050.750

23.979.410
3.890.060
2.768.928
1.043.436

30.506.281

31.681.834

Niteliklerine göre giderler aﬂa¤›daki kalemlerin toplam›ndan oluﬂmaktad›r:

Satışların maliyeti
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri
Araştırma ve geliştirme giderleri

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

165.965.604
11.467.060
29.827.305
1.174.155

160.855.862
10.317.354
28.670.951
1.023.736

208.434.124

200.867.903
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19. Di¤er faaliyet gelirleri/ giderleri

Diğer faaliyet gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar
Yurtdışı personel hizmet gelirleri
Yönetim hizmet geliri
Bilgi işlem geliri
Kira geliri
Hurda satış geliri
Sabit kıymet satış karı
Diğer gelirler ve karlar

Diğer faaliyet giderleri (-)
Ceza ve tazminatlar
Karşılık gideri
Lafarge Beton’un yeniden yapılanma giderleri
Sigortadan tahsil edilemeyen giderler
Önceki dönem giderleri
Diğer gider ve zararlar

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

1.467.411
558.239
310.355
214.106
210.964
195.775
689.232
947.058

1.074.525
1.725.883
131.981
902.776
506.699
230.697
197.048
869.030

4 .5 9 3 . 1 4 0

5.638.639

(102.303)
(882.791)
(668.000)
(291.000)
(843.976)
(504.921)

(59.074)
(1.041.450)
(83.000)
(489.132)

( 3 . 2 92 . 9 9 1 )

(1.672.656)

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

3.976.712
1.068.374
1.034.947
632.498

2.040.946
1.580.452
731.344

6.712.531

4.352.742

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

(3.209.908)
(1.885.186)
(8.349.888)
(2.440.005)

(2.824.322)
(2.784.713)
(816.964)
(645.078)

(15.884.987)

(7.071.077)

20. Finansal gelirler

Kambiyo karları
Faiz gelirleri
Türev finansal araçlardan karlar
Reeskont faiz geliri

21. Finansal giderler

Kambiyo zararları
Türev finansal araçlardan zararlar
Kısa vadeli borçlanma gideri
Reeskont faiz giderleri
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22. Vergiler
Kurumlar vergisi
Grup, Türkiye'de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup'un cari dönem faaliyet sonuçlar›na iliﬂkin tahmini vergi
yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karﬂ›l›klar ayr›lm›ﬂt›r.
Vergiye tabi kurum kazanc› üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran›, ticari kazanc›n tespitinde gider yaz›lan vergi
matrah›ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleﬂik ﬂirketlerden al›nan temettüler, vergiye tabi olmayan
gelirler ve kullan›lan yat›r›m indirimleri düﬂüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad›r.
2008 y›l›nda uygulanan efektif vergi oran› %20'dir (2007 - %20).
Türkiye'de geçici vergi üçer ayl›k dönemler itibar›yla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2008 y›l› kurum kazançlar›n›n
geçici vergi dönemleri itibar›yla vergilendirilmesi aﬂamas›nda kurum kazançlar› üzerinden %20 oran›nda geçici vergi hesaplanm›ﬂt›r
(2007 - %20).
Zararlar, gelecek y›llarda oluﬂacak vergilendirilebilir kardan düﬂülmek üzere, azami 5 y›l taﬂ›nabilir. Oluﬂan zararlar geriye
dönük olarak, önceki y›llarda oluﬂan karlardan düﬂülemez.
Türkiye'de vergi de¤erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaﬂma prosedürü bulunmamaktad›r. ﬁirketler vergi
beyannamelerini, ilgili y›l›n hesap kapama dönemini takip eden y›l
1 - 25 Nisan tarihleri aras›nda haz›rlamaktad›r. Vergi Dairesi taraf›ndan söz konusu beyannameler ve bunlara baz teﬂkil eden
muhasebe kay›tlar› 5 y›l içerisinde incelenerek de¤iﬂtirilebilmektedir.
Gelir vergisi stopaj›:
Kurumlar vergisine ek olarak, da¤›t›lmas› durumunda kar pay› elde eden ve bu kar paylar›n› kurum kazanc›na dahil ederek
beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanc› ﬂirketlerin Türkiye'deki ﬂubelerine da¤›t›lanlar hariç olmak üzere kar paylar›
üzerinden ayr›ca gelir vergisi stopaj› hesaplanmas› gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj› 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm
ﬂirketlerde %10 olarak ilan edilmiﬂtir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibar›yla %15 olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Da¤›t›lmay›p
sermayeye ilave edilen kar paylar› gelir vergisi stopaj›na tabi de¤ildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce al›nm›ﬂ yat›r›m teﬂvik
belgelerine istinaden yararlan›lan yat›r›m indirimi tutar› üzerinden %19,8 vergi tevkifat› yap›lmas› gerekmektedir. Bu tarihten
sonra yap›lan teﬂvik belgesi yat›r›m harcamalar›ndan ﬂirketlerin üretim faaliyetiyle do¤rudan ilgili olanlar›n %40'› vergilendirilebilir
kazançtan düﬂülebilir. Yararlan›lan teﬂvik belgesiz yat›r›m harcamalar›ndan vergi tevkifat› yap›lmamaktad›r.
Yat›r›m indirimi uygulamas› 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kald›r›lm›ﬂt›r. Ancak, ﬂirket yetersiz kardan
dolay› yat›r›m indirimi kullanamazsa, yararlanamad›¤› yat›r›m indirimi tutar› sonraki y›llarda elde edilecek vergilendirilebilir
kazançlardan düﬂülmek üzere sonraki y›llara taﬂ›nabilir. Bununla birlikte, taﬂ›nan yat›r›m indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008
y›llar›na ait kazançlardan indirilebilir. 2008 y›l› kurum kazanc›ndan indirilemeyen yat›r›m indirimi tutar›n›n sonraki dönemlere
devri mümkün de¤ildir.

69

LAFARGE ASLAN Ç‹MENTO A.ﬁ. ve BA⁄LI ORTAKLIKLARI

31 ARALIK 2008 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
KONSOL‹DE F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
ﬁirketlerin 2006, 2007 ve 2008 y›llar›n›n kurumlar vergisi hesab›nda, taﬂ›nan yat›r›m indirimini vergilendirilebilir kazançlar›ndan
düﬂtükleri takdirde uygulayacaklar› kurumlar vergisi oran› %30 olacakt›r. Taﬂ›nan yat›r›m indiriminden faydalan›lmamas›
durumunda ise kurumlar vergisi oran› %20 olarak dikkate al›nacak ve faydalan›lmayan yat›r›m indirimi hakk› ortadan kalkacakt›r.
Grup yönetimi yat›r›m indiriminden faydalanmay› planlamad›¤›ndan 31 Aral›k 2008 tarihi itibar›yla konsolide grup ﬂirketlerinde
kurumlar vergisi oran›n› %20 olarak uygulam›ﬂt›r.
Enflasyona göre düzeltilmiﬂ vergi hesaplamalar›:
ﬁirket; 31 Aral›k 2004 tarihindeki yasal finansal tablolar›n› 30 Aral›k 2003 tarih ve 25332 say›l› Resmi Gazete'de yay›mlanan
5024 say›l› Kanun uyar›nca, enflasyon oran›n›n belirlenen s›n›rlara ulaﬂmas› durumunda uygulanmas› hükümleri çerçevesinde
düzenlenmiﬂtir. Vergi mevzuat›ndaki enflasyon muhasebesi ilkeleri UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal
Raporlama” standard›ndaki hükümlere göre düzenlemiﬂtir. 31 Aral›k 2004 tarihi itibar›yla enflasyon belirli kriterleri aﬂt›¤› için
5024 say›l› kanuna göre Grup enflasyon düzeltmesi yapm›ﬂ olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005 tarihi itibar›yla yasal kay›tlar için
aç›l›ﬂ bakiyesi olarak al›nm›ﬂt›r. 2005, 2006, 2007 ve 2008 y›llar›nda Kanun'un belirledi¤i kriterler gerçekleﬂmedi¤i için Grup'un
2005, 2006, 2007 ve 2008 tarihli yasal mali tablolar›na enflasyon muhasebesi uygulanmam›ﬂt›r.

Dönem karı vergi yükümlülüğü
Dönem karı kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenmiş vergi ve fonlar

Kar/zarardaki vergi gideri
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri
Geçmiş yıl vergi giderinin düzeltme etkisi
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31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

5.875.924
(5.358.686)

10.147.001
(8.426.914)

517.238

1.720.087

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

(5.875.924)
1.535.046
230.812

(10.147.001)
645.164
-

(4 . 1 10 . 0 6 6 )

(9.501.837)
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Dönem vergi giderinin dönem kar› ile mutabakat› aﬂa¤›daki gibidir:

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

10.587.667

44.663.062

Gelir vergisi oranı %20 (2007 - %20)’den vergi gideri

2.117.533

8.932.612

Vergi etkileri:
- Cari yıl ticari zararı üzerinden ayrılmayan ertelenmiş vergi
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
- İstisnalar
Geçmiş yıl vergi giderinin düzeltme etkisi

2.660.459
168.458
(605.572)
(230.812)

514.173
510.897
(455.845)
-

Gelir tablosundaki vergi gideri

4.110.066

9.501.837

Vergi öncesi kar

Grup, vergiye esas yasal mali tablolar› ile UFRS'ye göre haz›rlanm›ﬂ mali tablolar› aras›ndaki farkl›l›klardan kaynaklanan geçici
zamanlama farklar› için ertelenmiﬂ vergi varl›¤› ve yükümlülü¤ü muhasebeleﬂtirmektedir. Söz konusu farkl›l›klar genellikle baz›
gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas mali tablolar ile UFRS'ye göre haz›rlanan mali tablolarda farkl› dönemlerde yer
almas›ndan kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aﬂa¤›da belirtilmektedir.
Ertelenmiﬂ vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmas›nda kullan›lan vergi oran› %20'dir (2007 - %20).
Türkiye'de iﬂletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiﬂ vergi varl›klar› olan ba¤l› ortakl›klar,
ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri olan ba¤l› ortakl›klar ile netleﬂtirilmez ve ayr› olarak gösterilir.

Maddi ve maddi olmayan
varlıklara ilişkin geçici farklar
Stoklar
Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin ayrılan karşılıklar
Alacak ve borç reeskontu
Ecrisimil karşılığı
Diğer geçici farklar, net

1 Ocak –
31 Aralık 2007

31 Aralık 2008
Ertelenmiş vergi
varlıkları/
(yükümlülükleri)

31 Aralık 2007
Ertelenmiş vergi
varlıkları/
(yükümlülükleri)

1 Ocak –
31 Aralık 2008
Ertelenmiş
vergi geliri/
(gideri)

Ertelenmiş vergi
geliri/ (gideri)

(7.567.591)
(81.236)

(8.232.892)
(125.260)

665.301
44.024

224.910
988

498.271
491.419
444.878
1.174.941

548.651
149.012
332.798
753.327

(50.380)
342.407
112.080
421.614

20.155
7.599
89.705
301.807

(5.039.318)

(6.574.364)

1.535.046

645.164
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Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ünün hareketi aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

6.574.364
(1.535.046)

7.219.528
(645.164)

5.039.318

6.574.364

Açılış bakiyesi
Ertelenmiş vergi geliri
Kapanış bakiyesi

Grup'un konsolide edilen ba¤l› ortakl›klar›ndan baz›lar›n›n 31 Aral›k 2008 tarihi itibariyle taﬂ›nan ve üzerinden ertelenmiﬂ vergi
varl›¤› yarat›lmayan vergi zararlar› aﬂa¤›daki gibidir:

Oluştuğu yıl

Kullanılabilecek son tarih

Tutar

2009
2010
2011
2012
2013

1.893.064
5.273.347
728.796
1.433.266
8.879.696

2004
2005
2006
2007
2008 (provizyonel)

18.208.169

23. Hisse baﬂ›na kazanç
31 Aral›k 2008 ve 31 Aral›k 2007 dönemleri için ana ortakl›k hisselerinin a¤›rl›kl› ortalamas› ve bin hisse baﬂ›na kazanç
hesaplamalar› aﬂa¤›daki gibidir:

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

6.425.679
10.544.962

6.425.679
35.935.200

1.64

5.59

Tedavüldeki adi hisse – bin hisse
Ana ortaklık hissedarlarına ait kar (TL)
Adi hisse- bin hisse başına kazanç

24. Finansal araçlar
(a) Sermaye risk yönetimi
Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin süreklili¤ini sa¤lamaya çal›ﬂ›rken, di¤er yandan da borç ve özkaynak
dengesini en verimli ﬂekilde kullanarak kar›n› artt›rmay› hedeflemektedir.
Grup'un sermaye yap›s› 6 numaral› notta aç›klanan kredileri de içeren borçlar ve ç›kar›lm›ﬂ sermaye, sermaye yedekleri, kar
yedekleri ve geçmiﬂ y›l kar ve zararlar›n› da içeren özkaynak kalemlerinden oluﬂmaktad›r.
(b) Önemli muhasebe politikalar›
Grup'un finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikalar›n› 2 numaral› “Uygulanan de¤erleme ilkeleri / muhasebe politikalar›”,
“Finansal araçlar” notunda aç›klanmaktad›r.
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-

-

Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Finansal yatırımlar

Yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar

İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan

-

Yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar

31 Aralık 2007

-

İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan

Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Finansal yatırımlar

31 Aralık 2008

-

-

Alım satım amaçlı

Rayiç değer etkisi gelir
tablosunda yansıtılan
finansal varlıklar

-

1 .5 22 .98 5

Alım satım amaçlı

Rayiç değer etkisi gelir
tablosunda yansıtılan
finansal varlıklar

c) Finansal varl›k ve yükümlülük kategorileri

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))

-

-

İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan

-

-

İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan

(835.000)
-

-

-

-

Vadeye kadar
elde tutulacak
yatırımlar

Rayiç değer etkisi gelir
tablosunda yansıtılan
finansal yükümlülükler

Alım satım amaçlı

-

-

Vadeye kadar
elde tutulacak
yatırımlar

( 1 .0 1 0. 5 7 7 )
-

-

Alım satım amaçlı

Rayiç değer etkisi gelir
tablosunda yansıtılan
finansal yükümlülükler

-

2 0 .1 51 .5 1 8
57 .8 2 8 . 16 0
1 .3 9 5 . 21 3
-

Krediler ve
alacaklar

-

3. 1 9 0 .6 36
7 9 .6 73 .6 6 8
13.319.472
-

Krediler ve
alacaklar

-

1.574

Satılmaya hazır
finansal varlıklar
İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan

-

3 .2 78

-

Satılmaya hazır
finansal varlıklar
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(7.222.338)
(26.165.785)
(7.010.209)
(7.526.886)

-

Alım satım amaçlı

İskonto edilmiş
maliyeti ile ölçülen
finansal yükümlülükler

( 3 9. 0 82 . 6 9 8 )
( 27 .7 6 0 . 86 4 )
(3 8 . 3 7 3 . 0 3 6 )
( 1 5. 1 0 2 . 8 86 )

-

İskonto edilmiş
maliyeti ile ölçülen
finansal yükümlülükler
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(d) Finansal risk yönetimindeki hedefler
Grup'un hazine bölümü finansal piyasalara eriﬂimin düzenli bir ﬂekilde sa¤lanmas›ndan ve Grup'un faaliyetleri ile ilgili maruz
kal›nan finansal risklerin seviyesine ve büyüklü¤üne göre analizini gösteren Grup içi haz›rlanan risk raporlar› vas›tas›yla
gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçe¤e uygun faiz
oran› riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit ak›m faiz oran› riskini kapsar.
Grup bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karﬂ› finansal riskten korunmak amac›yla türev ürün niteli¤indeki finansal
araçlar›ndan vadeli döviz iﬂlem sözleﬂmelerini y›l içinde kullanm›ﬂt›r. Ancak bu türevler UMS 39 kapsam›nda korunma amaçl›
olarak de¤erlendirilmemiﬂtir.Grup'un spekülatif amaçl› finansal arac› (türev ürün niteli¤indeki finansal araçlar›n da dahil oldu¤u)
yoktur ve bu tür araçlar›n al›m-sat›m› ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktad›r.
(e) Piyasa riski
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki (f maddesine bak›n›z) ve faiz oran›ndaki de¤iﬂiklikler ile ilgili finansal risklere
maruz kalmaktad›r.
Grup düzeyinde karﬂ›laﬂ›lan piyasa riskleri, duyarl›l›k analizleri esas›na göre ölçülmektedir.
Cari y›lda Grup'un maruz kald›¤› piyasa riskinde ya da karﬂ›laﬂ›lan riskleri ele al›ﬂ yönteminde veya bu riskleri nas›l ölçtü¤üne
dair kulland›¤› yöntemde, önceki seneye göre bir de¤iﬂiklik olmam›ﬂt›r.
(f) Kur riski yönetimi

31 Aralık 2008

Döviz Tutarı
USD

Döviz tutarı
EURO

Döviz tutarı
GBP

Toplam
TL

953.191
268.914
35.782
55.000
(7.835)
(432.809)

410.619
358.685
68.123
131.250
(173.609)
(1.062.459)

(10.292)
(1.353)

2.320.564
1.174.552
199.952
364.156
(406.075)
(2.932.017)

872.243

(267.391)

(11.645)

721.132

31 Aralık 2007

Döviz Tutarı
USD

Döviz tutarı
EURO

Döviz tutarı
GBP

Toplam
TL

Nakit ve nakit benzerleri
İlişkili taraflardan alacaklar
Verilen sipariş avansları
İlişkili taraflara borçlar
Ticari borçlar

2.100.361
451.955
692.116
(53.257)
(1.388.040)

89.485
53.322
409.045
(321.032)
(136.174)

(41.983)
(310)

2.599.329
617.584
1.505.656
(708.704)
(1.850.255)

1.803.135

94.646

(42.293)

2.163.610

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Verilen sipariş avansları
İlişkili taraflara borçlar
Ticari borçlar
Net yabancı para pozisyonu

Net yabancı para pozisyonu
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Bilanço d›ﬂ› döviz pozisyonu dönem sonlar› itibariyle aç›k olan vadeli döviz al›m iﬂlemlerinden oluﬂmaktad›r ve aﬂa¤›daki gibidir:
Yabancı para tutarı
31 Aralık
31 Aralık
2007
2008

Anlaşma tutarı TL
31 Aralık
31 Aralık
2007
2008

Gerçeğe uygun değer TL
31 Aralık
31 Aralık
2007
2008

USD alımı
Vadesi 3 aydan az olan
Vadesi 3 aydan fazla olan

8.000.000
5.000.000

9.000.000
9.200.000

12.761.884
7.641.213

10.940.161
11.633.587

(271.891)
391.632

(369.578)
(452.477)

EURO alımı
Vadesi 3 aydan az olan
Vadesi 3 aydan fazla olan

300.000
1.150.000

750.000

564.576
2.233.116

1.354.082

82.317
310.350

(12.945)

Kur riskine duyarl›l›k
Grup baﬂl›ca EURO ve ABD Dolar› cinsinden kur riskine maruz kalmaktad›r.
Aﬂa¤›daki tablo, Grup'un bilanço pozisyonunun EURO ve ABD Dolar› kurlar›ndaki %5'lik de¤iﬂime olan duyarl›l›¤›n› göstermektedir.
Kullan›lan bu oranlar, kur riskinin üst düzey yönetime Grup içinde raporlanmas› s›ras›nda kullan›lan oran olup, söz konusu
oran yönetimin döviz kurlar›nda bekledi¤i olas› de¤iﬂikli¤i ifade eder. Pozitif tutar EURO ve ABD Dolar›'n›n TL karﬂ›s›nda %5
de¤er art›ﬂ›n›n gelir tablosundaki etkisini ifade eder.

ABD Doları etkisi (**)
1 Ocak31 Aralık 2008

EURO etkisi (**)
1 Ocak31 Aralık 2008

65.954

(28.621)

ABD Doları etkisi
1 Ocak31 Aralık 2007

EURO etkisi
1 Ocak31 Aralık 2007

105.005

8.093

Vergi öncesi kar etkisi (*)

Vergi öncesi kar etkisi (*)

(*) Dönem sonu itibari ile aç›k olan ABD Dolar› ve EURO cinsinden alacak ve borçlara iliﬂkindir.
(**) %5 de¤er azal›ﬂ etkisi de ayn› tutarlarda ve ters yönde hesaplanm›ﬂt›r.

Kar/zarar› etkilemeksizin do¤rudan özkaynak etkisi bulunmamaktad›r.
(g) Faiz oran› riski yönetimi
Grup'un de¤iﬂken faiz oranl› finansal arac› bulunmamaktad›r. Grup'un finansal araçlar› ile ilgili sabit faiz oranlar› ilgili dipnotlarda
detayl› olarak aç›klanm›ﬂt›r.
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Grup'un faiz pozisyonu tablosu aﬂa¤›daki gibidir:

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

2.343.708
12.958.859

18.222.804
704.018

38.744.144
37.491.698

6.818.337
5.910.143

31 Aral›k 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Grup'un faize duyarl› finansal araçlar›n›n sabit faizli olmalar› sebebiyle faiz oranlar›ndaki
de¤iﬂim olas›l›¤›n›n etkisi hesaplanmam›ﬂt›r.
(h) Kredi riski yönetimi
Finansal arac›n taraflar›ndan birinin sözleﬂmeye ba¤l› yükümlülü¤ünü yerine getirememesi nedeniyle Grup'a finansal bir kay›p
oluﬂturmas› riski, kredi riski olarak tan›mlan›r. Grup yaln›zca kredi güvenilirli¤i olan taraflarla iﬂlemlerini gerçekleﬂtirme ve
mümkün oldu¤u durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çal›ﬂmaktad›r. Grup'un maruz kald›¤›
kredi riskleri ve müﬂterilerin kredi dereceleri devaml› olarak izlenmektedir. Kredi riski, müﬂteriler için belirlenen ve Grup yönetimi
taraf›ndan incelenen ve onaylanan s›n›rlar arac›l›¤›yla kontrol edilmektedir.
Ticari alacaklar çok say›da müﬂterileri kapsamaktad›r. Müﬂterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devaml› kredi de¤erlendirmeleri
yap›lmaktad›r.
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42.920.123
1.675.000
31.490.715
7.272.470
3.587.830
12.597.479
(9.009.649)
500.000 (*)
-

-

79.673.668
17.647.621

-

-

Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

250.040
-

-

13.069.432

13.319.472
-

-

-

2.709.882

2.709.882
-

Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

-

-

3.176.754

3.176.754
-

Bankalardaki
mevduat

(*) ﬁirket finansal tablolar›n düzenlenme tarihi itibariyle de¤er düﬂüklü¤üne u¤ram›ﬂ bir alaca¤› için 500.000 TL tutar›ndaki teminat mektubuna ilaveten ek teminat alma sürecindedir.

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter
değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

31 Aralık 2008

riskini göstermektedir. Grup'un kredi riski aﬂa¤›daki gibidir:

-

-

1.522.985

1.522.985
-

Türev
araçlar

Ekli mali tablolarda sunulan finansal varl›klar›n de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›klar› düﬂüldükten sonraki bilançoda gösterilen de¤erleri, Grup'un maksimum kredi

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
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-

-

3.278

3.278
-

Diğer
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40.182.543
17.645.617
1.915.087
5.931.434
(5.931.434)
-

-

57.828.160
22.266.796

-

-

Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

Vadesi geçmiﬂ fakat de¤er düﬂüklü¤üne u¤ramam›ﬂ alacaklar›n detay› Not 7 ve 8'de verilmiﬂtir.

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter
Değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

31 Aralık 2007

(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))

239.400
-

-

1.155.813

1.395.213
-

-

-

1.172.053

1.172.053
-

Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

-

-

20.126.023

20.126.023
-

Bankalardaki
mevduat
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-

-

-

-

Türev
araçlar

-

-

1.574

1.574
-

Diğer
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31 ARALIK 2008 TAR‹H‹NDE SONA EREN YILA A‹T
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
(i) Likidite riski yönetimi
Grup, tahmini ve fiili nakit ak›mlar›n› düzenli olarak takip ederek ve finansal varl›klar›n ve yükümlülüklerin vadelerinin
eﬂleﬂtirilmesi yoluyla yeterli fonlar›n ve borçlanma rezervinin devam›n› sa¤layarak, likidite riskini yönetir.

Likidite tablolar›
Aﬂa¤›daki tablo, Grup'un türev niteli¤inde olmayan finansal yükümlülüklerinin kalan vade da¤›l›m›n› göstermektedir ve
yükümlülüklerin ödenmesi gereken en erken tarihlerde ödenece¤i varsay›m›na göre haz›rlanm›ﬂt›r. Gelecek dönemlerde
yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler ve reeskontlar da aﬂa¤›daki tabloda ilgili vadelere dahil edilmiﬂtir.

31 Aralık 2008
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Krediler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer Borçlar

Türev yükümlülükler
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
31 Aralık 2007
Krediler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer Borçlar

Türev yükümlülükler
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları

Bilanço
değeri

Sözleşme
uyarınca
/beklenen
nakit çıkışlar
toplamı

Vadesi
belirlenmemiş
finansal
yükümlülükler

1 aydan az

1 ay -3 ay

3 ay-1 yıl

1 yıl-5 yıl

39.082.698
27.760.864
38.373.036
15.102.886

39.806.046
27.926.618
38.373.036
-

37.991.428
15.102.886

23.465.255
25.008.460
367.887
-

10.650.708
2.139.624
4.099
-

5.690.083
778.534
9.622
-

-

120.319.484

106.105.700

53.094.314

48.841.602

12.794.431

6.478.239

-

-

-

-

226.560
(137.028)

285.897
(565.003)

1.010.528
(308.546)

-

7.222.338
26.165.785
7.010.209
7.526.886

7.439.629
26.370.446
7.010.209
-

5.918.819
7.526.886

4.405.879
16.861.250
541.105
-

9.482.787
541.609
-

3.033.750
26.409
8.676
-

-

47.925.218

40.820.284

13.445.705

21.808.234

10.024.396

3.068.835

-

-

-

-

(103.409)

(266.169)

(465.422)

-

‹liﬂkili taraflara borçlar›n 37.991.428 TL (2007 - 5.918.819 TL) tutar›ndaki k›sm›n›n vadeleri belirlenmemiﬂtir ve dolay›s›yla nakit
ç›k›ﬂ dönemi tahmin edilememektedir.
(j) Finansal araçlar›n gerçe¤e uygun de¤erleri
Gerçe¤e uygun de¤er, zorunlu sat›ﬂ ve tasfiye gibi haller d›ﬂ›nda, bir finansal arac›n cari bir iﬂlemde istekli taraflar aras›nda
al›m sat›ma konu olan fiyat›n› ifade eder. Kote edilmiﬂ piyasa fiyat›, ﬂayet varsa, bir finansal arac›n rayiç de¤erini en iyi yans›tan
de¤erdir.
Grup, finansal araçlar›n tahmini gerçe¤e uygun de¤erlerini hali haz›rda bulunan piyasa bilgilerini ve uygun de¤erleme
yöntemlerini kullanarak belirlemiﬂtir. Ancak gerçe¤e uygun de¤erleri tahmin edebilmek amac›yla piyasa bilgilerinin yorumlanmas›
ve tahminlerin kullan›lmas› gerekir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Grup'un cari bir piyasa iﬂleminde elde edebilece¤i
miktarlar›n göstergesi olmayabilir. Gerçe¤e uygun de¤erleri tahmin edilebilir finansal enstrümanlar›n, de¤erlerinin tahmini
için aﬂa¤›daki yöntem ve varsay›mlar kullan›lm›ﬂt›r.
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (TL))
Finansal varl›klar
Rayiç de¤eri taﬂ›nan de¤erine yak›n olan parasal varl›klar:
Nakit ve nakit benzeri de¤erlerin ve ticari alacaklar›n (de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› netlenmiﬂ olarak) gerçe¤e uygun de¤erleri,
k›sa vadeleri olmalar› sebebiyle taﬂ›d›klar› de¤ere yak›n olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Yabanc› para bakiyeleri y›l sonu kurlar›yla
çevrilmiﬂtir. Finansal yat›r›mlar›n gerçe¤e uygun de¤erleri bilanço tarihi itibariyle ilgili türev araçlar›n piyasada oluﬂan fiyatlar›
üzerinden de¤erlenerek mali tablolarda yans›t›lm›ﬂt›r.
Finansal yükümlülükler
Rayiç de¤eri taﬂ›nan de¤erine yak›n olan parasal borçlar:
Ticari borçlar›n k›sa vadeli olmalar› nedeniyle gerçe¤e uygun de¤erleri taﬂ›d›klar› de¤erlere yak›nd›r.
Banka kredilerinden oluﬂan finansal borçlar da k›sa vadeli olmalar› sebebiyle faiz oranlar›n›n aktif piyasa koﬂullar›n› yans›tt›¤›
ve dolay›s› ile gerçe¤e uygun de¤erlerinin taﬂ›d›klar› de¤erlere yak›n oldu¤u düﬂünülmektedir.
Di¤er finansal yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤erleri bilanço tarihi itibariyle ilgili türev araçlar›n piyasada oluﬂan fiyatlar›
üzerinden de¤erlenerek mali tablolarda yans›t›lm›ﬂt›r.

Defter
değeri

31 Aralık 2008
Gerçeğe
uygun değeri

Defter
değeri

31 Aralık 2007
Gerçeğe
uygun değeri

3.190.636
1.522.985
79.673.668
13.319.472
3.278

3.190.636
1.522.985
79.673.668
(*)
(*)

20.151.518
57.828.160
1.395.213
1.574

20.151.518
57.828.160
1.395.213
(*)

39.082.698
1.010.577
27.760.864
38.373.036
15.102.886

39.082.698
1.010.577
27.760.864
(*)
(*)

7.222.338
835.000
26.165.785
7.010.209
7.526.886

7.222.338
835.000
26.165.785
(*)
(*)

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar

(*) ‹lgili finansal varl›k ve yükümlülüklerin gerçe¤e uygun de¤erleri piyasa fiyatlar› ve ödeme planlar›n›n belli olmamas› sebebiyle hesaplanamamaktad›r.

25. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Grup, Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri:VIII, No: 54 say›l› Tebli¤i uyar›nca yapt›¤› 10 Subat 2009 tarihli aç›klamada Lafarge
SA'n›n, Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ. de dahil olmak üzere Türkiye'de çimento ve agrega beton sektöründe faaliyet göstermekte
olan iﬂtirakleri ile ilgili olarak stratejik opsiyonlar›n› de¤erlendirmesi nedeniyle bu konuda görevlendirilmiﬂ dan›ﬂman firman›n
muhtemel yat›r›mc›lar ile görüﬂmelere baﬂlam›ﬂ oldu¤unu, hisse sat›ﬂ sözleﬂmesi tasla¤›n›n muhtemel yat›r›mc›lara gönderidi¤ini
ve Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ.'ne ait bilgilerin Sanal Bilgi Odas› vas›tas›yla, gizlilik yükümlülü¤ü alt›nda bulunan muhtemel
yat›r›mc›lara aç›k hale getirildi¤ini belirtilmiﬂtir.
Grup, sahibi oldu¤u Dalsan, Damsan ve Alümünat hisselerinin (Not 5) di¤er iliﬂkili kuruluﬂlara devri amac›yla gerekli iﬂlemlere
baﬂlam›ﬂt›r.
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LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oran
Stoklar/Cari Aktif

Dönen Varlıklar/KVY Kaynak
Stoklar/Dönen Varlıklar

MALİ BÜNYE
ORANLARI
Duran Varlıklar/Özkaynak
Finansal Borçlar/Özkaynak
KARLILIK ORANLARI
Aktif Devir Hızı
Brüt Kar Marjı
Aktif Verimliliği
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı
Hisse Başına Net Kazanç
Net Finansal Pozisyon
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Stoklar
Ticari Borçlar
Diğer Borçlar
Net İşletme Sermayesi

1.10
0.18

1.09
0.25

Net Satışlar/Aktif Toplamı
Brüt Satış Karı/Net Satışlar
Net Kar/Aktif Toplamı

0.77
0.27
0.02
0.09
1.64
(35,892,062)
79,673,668
16,029,354
22,587,851
(27,849,413)
(39,913,155)
50,528,305
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31 Aral›k 2008 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine
‹liﬂkin Öngörülen Kar Da¤›t›m Tablosu (TL)

22 Mayıs 2009 tarihli İMKB'ye gönderilen "Özel Durum Açıklaması"na istinaden önerilen kar dağıtım tablosu aşağıdaki
şekildedir:
LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş. 2008 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK'ya Göre
Dönem Karı
14.655.028
Ödenecek Vergiler (-)
4.110.066
Net Dönem Karı (=)
10.544.962
Geçmiş Yıl Zararları (-)
Birinci Tertip Yasal Yedek (-)
321.284
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)
10.223.678
Yıl içinde yapılan bağışlar (+)
971.988

6.425.679
11.091.258
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
29.290.757
5.822.557
23.468.200
321.284
23.146.916

Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar
10. eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı
11. Ortaklara Birinci Temettü

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

11.195.666

-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Yönetim Kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü
Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
Ortaklara İkinci Temettü
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAĞANÜSTÜ YEDEK
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
-Geçmiş Yıl Karı
-Olağanüstü Yedekler
-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca
Dağıtılabilir Diğer Yedekler

2.239.133
2.239.133

89.826
0
200.768

7.693.951

20.617.189

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
GRUBU

BRÜT

TOPLAM TEMETTÜ
TUTARI (TL)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET
EDEN TEMETTÜ
TUTARI
ORAN
(TL)
%

A

B
TOPLAM
2.239.133
0,3485
34,8466
Kurucu
Hisse
sahipleri
89.826
66,54
NET
A
B
TOPLAM
1.903.263
0,2962
29,6196
Kurucu
Hisse
sahipleri
76.352
56,56
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR
DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
PAYI TUTARI (TL)
2.239.133
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DENETÇ‹ RAPORU

DENETÇ‹ RAPORU
LAFARGE ASLAN Ç‹MENTO A.ﬁ GENEL KURULU’NA
Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ’nin 2008 y›l› muamele ve hesaplar› taraf›mca incelenmiﬂ, bunlar›n yürürlükte bulunan
yasalara ve esas mukavele hükümlerine uygun oldu¤u görülmüﬂtür.
Bunun sonucuna göre, 2008 Yönetim Kurulu Raporu ile Bilanço Kar/Zarar hesab›n›n kabulunü ve Yönetim Kurulu
Üyelerinin ibras›n› arz ve teklif ederim.
Sayg›lar›mla,

Gülﬂen Aygün
Murak›p
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SONUÇ VE TEKL‹F
ﬁirketimizin 2008 y›l› faaliyetlerini, Bilanço ve Gelir Tablosu’nu onay›n›za sunmuﬂ bulunuyoruz.
• Bu itibarla 2008 y›l› faaliyetleri ile 2008 y›l› Bilanço ve Gelir Tablosu’nun tasdikini,
• 2008 y›l› net da¤›t›labilir net dönem kâr› olan 10.223.678 TL’nin, faaliyet raporunda önerildi¤i ﬂekilde, adi hisse
senedi sahiplerine toplam 2.239.133 TL’nin temettü olarak (bir Lot’a 0,3485 TL brüt, stopaj kesintisinden sonra
0,2962 TL net), kurucu hisse sahiplerine toplam 89.826 TL’nin temettü olarak (bir adet kurucu hisseye 66.54 TL
brüt, stopaj kesintisinden sonra net 56.56 TL net) olmak üzere toplam 2.328.959 TL da¤›t›lmas›n›, ikinci tertip
yasal yedek akçe olarak 200.768 TL’nin ayr›lmas›n›, bakiye 7.693.951 TL’nin de ola¤anüstü yedek akçeye
aktar›lmas›n›, kâr pay› da¤›t›m›na 29.05.2009 tarihinde baﬂlanmas›n›,
• 2008 y›l›na ait iﬂlem hesaplar›ndan dolay› Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin aklanmas›n›,
Onaylar›n›za arz eder, 2009 y›l›n›n, ﬁirketimiz ve De¤erli Ortaklar›m›z için verimli ve baﬂar›l› olmas›n› temenni ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
YÖNET‹M KURULU
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