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Başkan Mesajı
2010 yılının ardından geriye dönüp baktığımızda son 2 yılda
dünyanın çok değiştiğini görüyoruz: Küresel olarak son 80 yılın en büyük krizi yaşandı, finansal sistem trilyon dolarlarla ifade edilecek şekilde küçüldü, işsizlik rakamları pek çok ülkede
iki haneli rakamlara ulaştı, varlık fiyatları tahmin edilemeyecek
boyutlarda geriledi. Tüm bu yaşananları gördükten sonra “yeni
normal” düzene alışmamız gerekiyor: Finansal dünya sükunet
içinde olmayacak, büyüme yavaş olacak, eğilimler daha hızlı değişecek.
Türkiye için 2010 yılı krizden çıkışın net olarak görüldüğü bir yıl
oldu. Ciddi bir pozitif büyüme sağlandı, faiz oranları geriledi, işsizlik hala yüksek olsa da en azından aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Ekonomide önemli bir yere sahip olan inşaat sektörü, ortalamanın çok üzerinde gelişme yakaladı, çimento satışları bu durumdan olumlu etkilendi.
Çimento sektörü, talep açısından beklemediği ölçüde iyi bir yılı
tamamladı: İç satışlar %16 artışla 47.5 Milyon Tonun üzerine çıkarken dış satışlardaki gerileme, talep olmamasından değil, iç
satışlara yer açabilmek için gerçekleşti. Sendeleyen konut sektörüne rağmen hız kesmeyen altyapı yatırımları, 2010 yılının en
önemli talep sürükleyicisi oldu. İnşaat sektörünün 2011’de gelişimini sürdürmesini, %5’in altında olmayan bir büyüme ile 50
Milyon Ton gibi dikkat ekici bir iç satışa ulaşılmasını öngörüyoruz.
Son 3 yılda sektörün en büyük problemi hiçbir zaman finansal
kriz olmadı. Asıl sorun artan kapasite, yeni kurulan fabrikalar
ve arzın talebin çok üzerine çıkması idi; 2010 yılında bu derece büyüme sağlanırken karlılığın gerilemesi bunun en iyi göstergesidir. 2011 veya devamındaki 3 yıl içinde aşırı kapasiteyi erite-
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cek bir iç pazar olmasını beklemiyoruz, dolayısıyla yeni yatırımların ve bazı bölgelerde mevcut tesislerin düşük kapasite kullanım oranı, gerileyen kar marjları ve uzayan geri dönüş sürelerine
alışması gerekecek. 2010 yılının olumsuz şartlarından bir diğeri,
yurtdışından satın alınan yakıt maliyetlerinin ciddi bir yükseliş
göstermesi idi, bazı fabrikalarımızda enerji maliyetlerimiz 2009
yılının iki katına ulaştı.
OYAK Çimento Grubu olarak 2010 yılını rekorlarla tamamladık: 10 Milyon Ton çimento satışı ve 1 Milyar TL mertebesinde
ciroya ulaştık, vergi öncesi karlılığımız grup olarak 2009 rakamının üzerine çıktı. Bugün itibariyle açıklanmış vergi amaçlı gelir
tablolarına göre net kar marjı en yüksek birinci, ikinci ve üçüncü şirket OYAK Çimento Grubu şirketleri oldu. Yıl sonu konsolide sonuçlarına göre ise grubumuz 240 Milyon TL net kar, %24
FAVÖK marjı ve %15 sermaye verimliliği gibi rakam ve oranları yakalamayı başardı.
Kötü havalarda sağlıklı bünyeler ayakta kalır, biz sektörün en fazla net nakit sahibi ve en az borçlu grubu olmamızın yanı sıra ideal coğrafi ve ürünsel çeşitlendirme ile öne çıkıyoruz. Türkiye’nin
6 bölgesine satış yapabiliyoruz, gri, beyaz ve cüruflu çimentoda
ciddi kapasite sahibiyiz. Bu avantajların yanı sıra 2010 yılı boyunca kontrol edebildiğimiz tüm maliyetleri minimumda tuttuk, fabrikalarımızda farklı kapasite kullanım oranları benimseyerek optimum pazar yönetimini gerçekleştirdik, faaliyet karımızın gerilediği bazı şirketlerimizde, paydaşlarımızı tatmin etmek üzere faaliyet dışı bazı önlemler aldık. Tüm bunların sonunda krize ve sert rekabete direnerek karlılık oranlarımızı koruduk.

payı dağıtımı açısından öne çıkan şirketler arasında yer aldı.
Güncel piyasa değerlerine göre şirketlerimiz %8.6’ya varan temettü verimi oranlarına ulaştılar ve faizlerin düşmeye devam ettiği günümüzde bunun çok önemli bir veri olduğunu düşünüyoruz. Tüm şirketlerimizde ilerleyen yıllarda da yüksek temettü verimi oranlarını korumaya devam edeceğiz.
2010 yılı boyunca, 2009’un son günlerinde teslim aldığımız Aslan Çimento’yu OYAK Çimento Grubuna entegre etmek üzere çalıştık: Şirketin satınalma, üretim, satış ve tüm iş yapma stillerini grup standartları ile uyumlu hale getirdik, ciddi maliyet
avantajları sağladık ve 2009’da 36 Milyon TL zarar eden Aslan
Çimento’nun 2010 yılını 1 Milyon TL karla kapatmasını sağladık.
Yıl boyunca bitirdiğimiz en büyük yatırım Bolu Çimento’nun
Ereğli Öğütme ve Paketleme Tesisi idi. İskenderun’da faaliyetini
sürdüren cüruf ve cüruflu çimento öğütme tesisinin bir benzerini Ereğli’de devreye aldık ve amacımız, çok daha düşük emisyon
ile son derece çevreci cüruflu çimentoyu Batı Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinde yaygınlaştırabilmek idi. 2010
yılındaki diğer yatırımlarımız genelde üretimin devamlılığını
sağlamak üzerineydi, ayrıca bizim için son derece önemli olan
çevre konularında bazı çalışmalarımız oldu. 2011 boyunca filtrelerimizi değişen dünya standartları ile uyumlandırmak, mamul,

yarı mamul ve bazı yan girdilerimizi kapalı alanlarda stoklamak
üzere daha çok çevresel yatırımlar planladık.
2009 yılının 30 Aralık günü devraldığımız Aslan Çimento, o
günden bu yana büyük yol kat etti: Şirketin OYAK Çimento
Grubuna tam entegrasyonu sağlandı. Bu çalışmaların sonucunda Şirket, 2009 yılında sektörün en fazla zarar eden firması iken,
2010 yılını karlı kapatmayı başardı. Aslan Çimento, sermaye artırım çalışmalarını 2010 boyunca sürdürdü ve işlemlerin 2011’in
ilk yarısında tamamlanmasını öngörüyoruz. Alınan önlemlerin
2011 yılında etkilerini daha fazla göstermesini bekliyor, şirketin
karlılığını artırması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
OYAK Çimento Grubu olarak, 2010 yılını, önceki yıllarda olduğu gibi üretim ve satış rekorlarıyla, verimlilik artışıyla ve sektörün birkaç adım önünde karlılık rakamlarıyla tamamlamayı başardık. En büyük amacımız, her şirketimizde değer yaratmak,
katma değeri en üst düzeyde tutmak ve paydaşlarımızı sevindirecek rakamları ortaya koymaktır. 2010’da bu başarıları getiren
1,450 iş arkadaşıma ve siz paydaşlarımıza teşekkür ediyorum,
2011’in daha da güzel bir yıl olması için çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz.
Saygılarımla,
Celalettin Çağlar

OYAK Çimento Grubu, geçtiğimiz yıllar boyunca gerek çimento sektöründe, gerek İMKB’de işlem gören şirketler arasında kar
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DÜNYA ve TÜRKİYE EKONOMİSİ
2007 sonunda başlayıp, özellikle 2008 ve 2009’da tüm dünyayı etkisi altına alan finansal ve onu takiben ekonomik kriz özellikle gelişmiş ekonomileri etkisi altına almış, ülkelerin menkul kıymet borsaları, para birimleri ve varlık fiyatları olumsuz etkilenmiştir. 2010 itibariyle krizin etkilerinin hafiflediği görülse de, belirsizlik ve oynaklık devam etmekte, 2011 başında hareketlenen
Afrika ve Ortadoğu ülkeleri yeni bir dalgalanmanın sinyallerini vermektedir.
Türkiye’de ise krizin etkileri, gelişmiş ülkelerde olduğu yoğunlukta hissedilmemiş olup, 2010 yılı çeşitli ekonomik büyüklükler

ve oranlar dikkate alındığında krizden çıkış yılı olarak nitelendirilmektedir. Yıllık büyüme oranının %7 civarında gerçekleşmesi beklenmekte olup, ekonominin fazla ısınması halinde %6.25
olan faiz haddinin arttırılabileceği öngörülmektedir.
Ekonominin doğası itibariyle kriz döneminde gerileyen cari
açık, 2010’da hızla yükselerek 48 Milyar USD’ye ulaşmış, ihracatın yanı sıra turizm gelirleri, doğrudan yatırım ve portföy hareketleri ile finanse edilen açığın uzun vadede sürdürülebilirliği
sürekli tartışılmaktadır.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
ÇİMENTO SEKTÖRÜ
Ekonomik koşullardan etkilenen inşaat sektörünün, özellikle gelişmiş ülkelerde yaşadığı gerileme, çimento talebinin çift basamaklı oranlarda gerilemesi ile sonuçlanmıştır. Gelişmekte olan
ülkelerde ise inşaat sektörü güçlü yapısını korumaya devam etmiş, Ortadoğu, Afrika ve Uzakdoğu pazarları canlılıklarını korumuştur. Çimento dünyasının lider ülkesi Çin, 2010 yılı boyunca 1.87 Milyar Ton çimento üretirken, eski teknoloji fabrikaların kapatılarak yenilerinin kurulması ülkenin önceliklerinden biri olmuştur.
Türkiye Çimento sektörü, 48 entegre fabrika ve 64 Milyon Tona
varan yıllık klinker kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük üreticisi
konumunu sürdürmektedir.

2010 yılında çimento sektörü 53.1 Milyon Ton klinker ve 62.5
Milyon Ton çimento üretimini sağlarken, iç satışlar %16.3 artarak 47.5 Milyon Tona ulaşmış, dış satışlar ise hafif bir gerileme
ile 15.2 Milyon Tona gerilemiştir. İç pazardaki büyümenin 2011
yılında sürmesi beklense de, sektörün belli bir kapasite kullanım
oranını aşabilmek için yakın gelecekte yüksek ihracatı koruması gerektiği açıktır.
İMKB’ye açıklanan vergi amaçlı vergi tablolarına göre; halka açık
15 çimento şirketinin beşi 2009 yılını operasyonel zarar ile tamamlamışken, 2010’da halka açık tüm şirketler kara geçmiştir.

2010

2009

Değişim (%)

Klinker Üretimi

53.1

49.0

%8.4

Çimento Üretimi

Milyon Ton
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62.5

56.5

%a10.7

Klinkir İç Satışı

2.3

1.7

%34.4

Klinker Dış Satışı

2.7

3.9

%-31.3

Çimento İç Satışı

47.5

40.9

%16.3

Çimento Dış Satışı

15.2

15.6

%-3.1

Toplan Çimento Satışı

62.7

56.5

%10.9

Toplam Çimento ve Klinker Satışı

67.7

62.1

%8.9
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YÖNETİM KURULU

KURUMSAL TARİH
1910 yılında kurulan Aslan Çimento, faaliyetine 20 bin ton klinker üreterek başladı.1926 yılında Darıca’daki tesislerine bir fırın daha ilave ederek kapasitesini yılda 40 bin tona çıkaran Aslan Çimento, uzun yıllar ülke ihtiyacının önemli bir kısmını
karşıladı.1973’de başlatılan geliştirme yatırımları ile toplam 500
bin ton kapasiteli üç fırın yerine 1 milyon ton kapasiteli tek fırın
olmasına karar verilerek 1978 yılında faaliyete geçti. Şirket aynı
yıl Türkiye İş Bankası’nın bir kuruluşu oldu. 1989 yılında Lafarge Grubu’na katıldı.

1993-1999 yılları arasında iyileştirme projeleriyle klinker kapasitesinin %20 oranında artırılması sağlandı. Fabrika bugün yıllık
1 milyon 251 bin ton klinker üretme ve 3 milyon 400 bin ton çimento öğütme kapasitesine sahip. Ayrıca üç iskelesi olan fabrikanın,1 milyon 960 bin ton yükleme kapasitesi bulunuyor. Aslan
Çimento, 30 Aralık 2009 tarihinde, Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi OYAK tarafından satın alındı.

2010 YILINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
-

-

2010 yılında şirket içi yeniden yapılanma kapsamında organizasyon ve iş modellerinin değişimi
Şirketin faaliyetinin sürdürülebilirliğine önemli katkıda bulunmak üzere önemli yatırım projeleri:
• Çevreye duyarlılık kapsamında gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar
• Online emisyon izleme sistemi
Kısa ve orta vadeli çevre yatırımlarının planlanması:
• Alternatif enerji kaynaklarının kullanımını destekleyici projeler:
• Ömrünü tamamlamış lastik yakma tesisi
• Kurutulmuş çamur yakma tesisi
• Atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisi
• Yeni ürün geliştirme çalışmaları

VİZYON, MİSYON, DEĞERLER
Ana hissedarımız OYAK’ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;

Başkan 		
Başkan Yardımcısı
Üye 		
Üye 		
Üye 		

Celalettin ÇAĞLAR 		
Selahattin UĞURLU
Güney ARIK
			
Oğuz DEMİRKILIÇ		
Ahmet Türker ANAYURT

(30.12.2009) -Devam ediyor
(13.09.2010) -Devam ediyor
(30.12.2009) -Devam ediyor
(30.12.2009) -Devam ediyor
(29.03.2010) -Devam ediyor

DENETİM KURULU
Üye 		
Üye 		

Deniz UYSAL 		
Mehmet TUNCER

(30.12.2009) - Devam ediyor.
(29.03.2010) - Devam ediyor.

ÜST YÖNETİM
Yıldıray YILDIZ
Ertuğrul AKDAŞ
Özlem Hülya BAL
Nazım ULUSOY		
Özlem HÜROĞLU
İhsan ERÇİN		
Hüseyin KILIÇ		
Neslihan AKGÜN

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari)
Muhasebe Müdürü
Satış Müdür Vekili
Lojistik Hizmetler Müdürü
Üretim Müdürü
Teknik Hizmetler Müdürü
ISG ve Çevre Müdürü

ViZYON
Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir Şirket olmak.
MiSYON
Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.
DEĞERLER
OYAK kültürünün temel unsurları olan yaratıcılık, şeffaflık, dürüstlük, insana ve çevreye saygı, güvenilirlik, rekabetçilik, mükemmeliyet, müşteri ve çalışanların mutluluğu.
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2010 ÇALIŞMA YILI YILLIK OLAĞAN
GENEL KURULU

SERMAYE VE İŞTİRAKLER

Aslan Çimento, Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi olan OYAK Çimento Grubu’nun bir üyesidir.
SERMAYE
Ortaklar
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
Diğer Ortaklar
Genel Toplam

Hisse Adedi
625.244.899
17.322.947
642.567.846

Hisse Tutarı –TL
6.252.449
173.230
6.425.679

% Yüzde
97,3
2,7
100

Tarih: 08.03.2011
Saat: 11:00
Yer: Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli adresindeki Şirket Merkezi
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
ESAS SERMAYE:

BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER
İŞTİRAKLER		
Pay Oranı (%)
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.
		 20,00
Aslan Beton A.Ş.
		 75,76
As-san İnş. San. ve Tic. A.Ş.			 75,76
Marmara Madencilik San.ve Tic. Ltd.Şti.
		 98,89
Birtaş Birlik İnş.San. ve Tic. A.Ş.
		 99,99
Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı		
100,00
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6.425.678,46 TL

ÖDENMİŞ SERMAYE: 6.425.678,46 TL
KURULUŞ TARİHİ:

1910

FABRİKA ADRESİ:

Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca/Kocaeli

TELEFON:

(0262) 745 47 47

FAKS:

(0262) 745 43 42

WEB SİTESİ:

www.aslancimento.com.tr

E-POSTA:

bilgi@aslancimento.com.tr

TİCARET SİCİL NO:

6714

TİCARET ODA NO:

22

SANAYİ SİCİL NO:

510037.91
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ASLAN ÇİMENTO A.Ş. YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI’NDAN

VEKÂLETNAME

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mart 2011 Salı günü, saat 11:00’de Şirket merkezi olan Cami Mah. Kaplan
Cad. No: 149 Pk: 41700 Darıca/Kocaeli adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem görüşülecektir.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Toplantıya iştirak edecek Merkezi Kayıt Kuruluşu mevzuatı hükmü çerçevesinde kaydileştirme işlemini gerçekleştirmiş hisse senedi sahibi ortaklarımız aracı kurumlar vasıtasıyla Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları Genel Kurul Blokaj yazısını toplantıdan bir hafta öncesine kadar Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 Pk: 41700 Darıca/Kocaeli adresine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir. Kaydileştirme işlemini gerçekleştirmemiş ortaklarımızın kaydileştirme işlemlerini tamamlayarak Merkezi Kayıt Kuruluşundan Genel Kurul Blokaj yazısı almaları gerekmektedir.

Aslan Çimento A.Ş.’nin 8 Mart 2011 Salı günü, saat 11:00’de Cami Mah. Kaplan Cad. No: 149 Pk: 41700 Darıca/Kocaeli adresinde
yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere …….............................…..........…….. ………….. vekil tayin ediyorum.

Kendilerini vekâleten temsil ettirecek olan ortaklarımızın giriş kartlarının alınmasına ilişkin süre içinde gerekli belgelerin ibraz
edilmesi kaydı ile vekil tayin edebileceklerini, vekâletnameleri aşağıdaki forma göre hazırlanması veya vekâletname üzerindeki
imzalarını notere onaylattırmaları ya da kendi imzalarını taşıyan noter onaylı imza sirkülerini vekâletnameye eklemeleri gerekmektedir.
2010 yılı Faaliyet Raporu, Bilançosu, Kâr-Zarar Tablosu ile Denetçiler Raporu Şirket merkezinde toplantı tarihinden 15 gün önce
ortaklarımızın incelemelerine hazır bulunacaktır.
Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış, Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,

A- TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
		 Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.		
		 (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
		 Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)
B- ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal değeri
d) Oyda imzası olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
4. 2010 yılı Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması,
5. 2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılına ait VUK’na ve SPK’na göre düzenlenmiş konsolide (UFRS) Bilanço, Kâr ve Zarar 		
hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı aklanması,
7. Şirket Kâr Dağıtım Politikası ile ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tesbiti,

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :
Not: 1.
		 2.
				
				

(A) bölümünde (a),(b) veya (c)olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya 		
noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri 		
IV. No:8 Tebliği uyarınca)

9. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan 		
bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
10. Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başka 		
şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev’inden muameleleri başka şirketleri
temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
11. Şirket Bilgilendirme Politikası’nın ortakların bilgisine sunulması,
12. 2010 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu’nca kabul edilen Şirket etik kurallarının ortakların bilgisine sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2009/40 Haftalık Bülteni ile duyurulan 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı toplantısı f bendine göre,
Şirket ortaklarının 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ’ler (Teminat, Rehin, İpotek) ve elde etmiş oldukları gelir veya 		
menfaat hususunda bilgilendirilmeleri,
15. 2010 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
16. Dilek ve temenniler
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KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Sermaye piyasalarının gelişimi ve halka açık şirketlerin etkinliği açısından, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanması, Şirketimiz
açısından piyasalar çerçevesinde belirleyici bir önem taşımakta
olup, bu önemi nedeniyle Şirketimiz bu ilkelere uygun davranmak hususunda her türlü gayreti göstermektedir ve gelecekte de
göstermeye devam edecektir.
Şirketimiz, bu ilkelere uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak
sürekli olarak uyum sağlanacak konularda düzenleme yapmayı
amaçlamaktadır. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim
Kurulu’nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim
İlkeleri’ne uygun davranmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin uygulanan ve uygulanmayan hususları aşağıda ana başlıklarla incelenmiştir.
Şirketimiz, bundan sonraki dönemlerde de bu ilkelerin ve uygulamalarının devamı olarak gerekli çalışmaları yapacak, kaynakları ayıracak ve bu ilkelerin sorumluluğu doğrultusunda hareket
etmeye devam edecektir.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:
Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler OYAK Çimento Grubu Yatırımcı İlişkileri Uzmanı tarafından yürütülmekte olup iletişim
bilgileri aşağıdadır.
Güney ARIK – Koordinatör
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara
Tel: (312) 415 64 53
E-posta: garik@oyak.com.tr
Dönem içinde yürütülen başlıca faaliyetler:
a - Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel
olarak tutulması sağlanır,
b- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır
niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin
şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanır,
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c- Genel Kurul Toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas
sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak
yapılması sağlanır,
d- Genel Kurul Toplantısı’nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği
dokümanlar hazırlanır,
e- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili
raporların pay sahiplerine yollanması sağlanır,
f- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu
aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilir ve izlenir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirmesi yapılarak, yazılı/sözlü olarak yanıtlanmıştır.
Tarafımıza ulaşan bilgi talepleri genellikle aşağdaki gibidir.
• Açıklanan finansal tabloların kalemlerine ilişkin bilgi,
• Sermaye artırımı,
• Hisse senedi işlemlerine ilişkin bilgi.
4. Genel Kurul Bilgileri
Şirketimizin genel kurulları, Esas Sözleşme ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Genel kurulların nasıl toplanacağına dair hükümler Esas Sözleşmemizin 4. bölümünde
yer almaktadır. Bu hükümlere göre; şirketin yıllık olağan genel
kurulu, sermayenin en az 1/4’ünü temsil eden pay sahiplerinin
asaleten veya vekaleten katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda nisap sağlanamazsa, ortaklar 27. maddede belirtilen usul ve süreye
uyularak tekrar toplantıya çağrılır. Bu ikinci toplantıda asaleten
ve vekaleten katılan pay sahiplerinin temsil ettiği sermaye miktarı ne olursa olsun toplantı ve görüşmeler yapılır ve kararlar alınır.
2010 yılında gerçekleştirilen 2009 yılı OlağanGenel Kurul Toplantısı’nda katılım %97,3 olarak gerçekleşmiştir.
Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında ise Türk Ticaret
Kanunu’nun öngördüğü toplantı ve karar nisabları aranır. Toplantılara ait gündem ve davetler, gazete ilanları ile ilan ve toplantı günleri hariç toplantı gününden en az iki hafta önce yapılmaktadır. İlanlarda Genel Kurul ile ilgili her türlü açıklama yer almaktadır. Nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurul’a katılımını
teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Genel
kurul’a katılan pay sahipleri, sahip oldukları soru sorma hakkını, ilgili gündem maddesi çerçevesinde soru sorarak ya da dilek
ve önerilerde bulunarak kullanmakta, soru soran pay sahiplerimize toplantıyı yöneten Divan Başkanı ya da Şirket yöneticileri

gerekli açıklamaları yapmaktadırlar. Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu faaliyet raporunun pay sahipleri tarafından talep edilen bölümleri, özet bilanço, kâr/zarar tablosu, yönetim kurulu kâr dağıtım önerisi, denetçi raporları bir kez
daha yüksek sesle okunmakta ve görüşmeye açılmaktadır. Divan
Başkanı her gündem maddesini ayrı ayrı görüşmeye ve oylamaya açmaktadır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, gündem çerçevesinde yazılı ya da sözlü öneriler vermekte, bu öneriler Divan Başkanı tarafından oya sunulmaktadır.
Esas Sözleşmemizde, önemli tutarda malvarlığı alım-satımı, kiralanması gibi kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Esas Sözleşmemiz, 21.
maddesi ile bu konuda Yönetim Kurulu’na yetki vermiştir. Ancak belirtmek gerekir ki yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantıları, TTK 369. madde gereğince gündemde bulunması zorunlu konuları görüşerek karara bağlamaktadır. Bu konular içerisinde yer alan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçileri ile Bağımsız Dış Denetim
kuruluşlarınca hazırlanan raporlar, şirket bilançosu, kâr ve zarar hesapları, sözü geçen önemli kararları Genel Kurul dikkatine sunmaktadır. Genel Kurul tutanakları usulünce tescil ve ilan
edilmektedir ayrıca Şirket merkezinde ilgilenen pay sahiplerinin
incelemesine açık tutulmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızın
yapıldığı mekân, pay sahiplerimizin katılımına imkân verecek
özellikleri taşımaktadır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Oy haklarında imtiyaz yoktur. Her pay bir oy hakkı vermektedir.
Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir. Aslan Çimento A.Ş.’nin bağlı ortaklığı Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’de,
76 adet Aslan Çimento A.Ş.’nin kurucu hissesi bulunmaktadır.
Şirket’in Esas Sözleşmesinin 12. maddesine göre kurucu hisse
senetleri Şirket’in yönetim ve işleyişine karışma hakkını vermez.
Kurucu hisselere esas sözleşme ile tanınmış haklar Şirket’in süresince değiştirilemez.
6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamını ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika,
ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.
7. Payların Devri
Şirket Ana Sözleşmesi’nde pay devri ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirket’in bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı,
Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru
olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.
Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilenme imkânı sağlamaktır.
Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin
dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu
Başkanı ve/veya Genel Müdürü tarafından yazılı ve görsel basın
yoluyla kamuya açıklanmaktadır.
Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin
aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.aslancimento.com.
tr) de yer verilmektedir.
Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara
Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.
9. Özel Durum Açıklamaları
Kamuya yaptığımız özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasası
Mevzuatı ve İlkeleri doğrultusunda yapılmaktadır. 01.01.201031.12.2010 tarihleri içinde 46 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.
Şirketimiz, cari dönemde, ilgili mevzuat çerçevesinde yapması
gereken “özel durum açıklamalarını” zamanında yapmaması nedeniyle herhangi bir yaptırımın muhatabı olmamıştır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri Kamuyu Aydınlatma ve
Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz
edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup internet adresimiz www.aslancimento.com.tr’dir.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması
Şirketin sermayesinde %5 ve üzerinde paya sahip olan gerçek kişiler bulunmamaktadır.
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12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya
Duyurulması
Şirketimizde uyulması gereken iş ahlakı kuralları belirlenmiş
olup bu kurallar çalışanlarla yapılan toplantılar ile duyurulmaktadır. Kurallar içerden öğrenilen bilgilerin kullanımını kesinlikle
yasaklamakta ve yasağa uymak hususunda ilgili kişilerden ayrı,
yazılı bir taahhüt alınmasını öngörmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No: 54 Tebliği 16. Maddesi kapsamında “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” Muhasebe birimi tarafından hazırlanmakta ve güncelliği sağlanmaktadır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer
alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi
engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla
yapılan gizlilik anlaşmaları da şirketimiz tarafından alınan önlemler arasındadır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas
itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü şahıslar kastedilmektedir. Söz konusu menfaat sahipleri, kendilerini
ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara
yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmaktadır. Esasen bilgilendirme, çalışanlarla ve tedarikçiler ile ilgili konularda Lojistik
Hizmetler, müşteriler ile ilgili konularda Satış, diğer üçüncü şahıslar ile ilgili konularda ise ilgili departmanlar ile koordinasyon
içinde İletişim Birimi tarafından yapılmaktadır.
Menfaat Sahipleri; sektöre yönelik kurumsal broşürler, ürün katalogları, dergi, gazete, televizyon duyuruları, düzenli iç ve dış
toplantılar, mail ve online bültenler, periyodik raporlar kanalıyla
kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir.
Menfaat Sahipleri arasında olası çıkar çatışmalarının önlenmesi
için şirketimizin benimsediği “iş ahlakı” kuralları içerisinde özel
bir bölüm bu konuya ayrılmıştır.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Şirketimiz, Menfaat Sahipleri ile olan iletişiminden elde ettiği
geri bildirimleri değerlendirmekte, ve ayrıca bu geri bildirimler
üst yönetimin bilgi ve değerlendirmesine sunulmakta, gerektiğinde çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.
15. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimiz misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda; iyi yetişmiş, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, OYAK kültürünü benimseyip yaşatacak çalışanların istihdam edilmesi,
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Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, tüm çalışanlarımıza yetenek ve yetkinliklerine göre, yetişme ve gelişmeleri bakımından adil ve eşit imkânların sağlanmasıdır.
Eğitim; “İnsan Kaynakları Politikamızın” vazgeçilmez unsurlarından biridir, personelimiz, çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında eğitimlere gönderilerek kendilerini
geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. İnsan kaynakları politikalarımızın diğer esasları “Personel Yönetmeliği”nde açıklanmıştır.
İşe ilk girişte detaylı bir oryantasyon eğitimi sürecinden geçen
çalışanlarımıza; sürekli eğitim ve gelişme ilkeleri çerçevesinde,
kişisel ve mesleki becerilerini geliştirme konusunda imkanlar tanınıp; alınan her eğitim ve personelimizin işyerine yapmış oldukları katkılar kayıt altına alınarak kariyer gelişimlerinde göz
önünde bulundurulmaktadır.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler
Satış biriminin organizasyonu, müşteri memnuniyetini sağlamak ve varsa müşterilerimizin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin
talep ve şikâyetlerini süratle karşılamak amacına yönelik oluşturulmuştur.
Standardın altında kalan mal ve hizmetlerin telafi ve tazmini garanti edilmektedir. Ürün ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyecek şartların oluşmasını önleyecek prosedürler oluşturulmuştur.
Tedarikçi seçiminde buna dikkat edilir.
17. Sosyal Sorumluluk
İş Sağlığı ve Güvenliği, Şirketimizin temel önceliğidir. Şirket,
çalışanları, tedarikçileri ve diğer tüm paydaşları için güvenli ve
sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve operasyonlarını güvenli bir şekilde yürütmeyi hedefler.
Çalışanların Gelişimi, Şirketimiz, çalışanlarını en değerli varlığı
olarak görmekte, sektörün en nitelikli çalışanlarına sahip olmayı ve onların gelişimine katkı sağlayarak, uzun süre birlikte çalışmayı hedeflemektedir.
Sosyal Sorumluluk: Aslan Çimento, bölge insanı için yaklaşık
3 kuşaktır en önemli istihdam kaynağı olmuş, sosyal ve ekonomik gelişmenin cazibe merkezi haline gelmiştir. Eğitimden sağlığa kadar bölgedeki pek çok sosyal sorumluluk projesinde Aslan Çimento’nun adı vardır. Aslan Çimento A.Ş., eğitim, kültür
ve sağlık konulu sosyal sorumluluk çalışmalarını doğrudan yaptığı katkı ve yardımların yanı sıra, 1995 yılında kurulan Eğitim
Sağlık Kültür Vakfı aracılığıyla da yürütmektedir. Aslan Çimento Darıca Endüstri Meslek Lisesi (1987), Aslan Çimento Darıca
Kreşi (1992), ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen ortak projeler, bu çalışmalara örnektir.

Şirketimiz her yıl çevre okul öğrencilerine giysi ve kırtasiye
yardımı yapmakta, ayrıca doğal afet vb özel durumlarda şirket
kaynakları ve çalışan katkılarıyla yardımlarda bulunmaktadır
(1999-17 Ağustos Depremi’nde bölge genelinde yürütülen gönüllü yardım çalışmaları ve 2004-2005 yıllarında Endonezya ve
Pakistan depremzedelerine yapılan yardımlar bunlara örnektir).
Bunun dışında her yıl 23 Nisan’da çalışanlarımızın çocuklarına
ve çevre okul öğrencilerine yönelik tiyatro, eğlence vb etkinlikler düzenlenmektedir.
1999 Depremi’nde kullanılamaz hale gelen Darıca İlköğretim
Okulu’nun yerine, o tarihten bu yana barakalarda öğrenim gören çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere modern bir
okul yapma kararı alan Şirketimiz, bu amaçla Eylül 2007’de Aslan Çimento Darıca İlköğretim Okulu’nun inşaatına başlamıştır.
3 katlı, 24 derslikli ve 800 öğrenci kapasiteli okul binası, modern
eğitimin gerektirdiği tüm ekipman ve cihazlara sahip olacak şekilde planlanmıştır. İnşaatı 2008 Mayıs ayı başında tamamlanan
okulumuzun açılışı, 6 Haziran 2008’de yapılmıştır.
Çevre: Şirketimizin çevre politikası, yalnızca faaliyetlerimizin
çevreye duyarlı ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesini değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla uyumlu
olunmasını öngörmektedir.
Hedefimiz, çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Bunun için bir yandan enerji ve hammadde kaynaklarını daha etkin kullanıp, atık üretimini, zararlı hava emisyonlarını ve su deşarjını asgariye indirmeye gayret edilirken, bir yandan
doğal ve biyolojik zenginliğin ve çeşitliliğin korunması için çaba
sarfedilip, bu amaçla yeni yöntemler geliştirilmektedir.
Bu çerçevede atık sularımız arıtılarak üretim sisteminde soğutma amaçlı olarak kullanılırken, atık sıcak gazlardan kurutma,
ısınma ve sıcak su temini amacıyla yararlanılmaktadır.
Aslan Çimento A.Ş.’nin çevresel yasal izinleri aşağıdaki gibidir;
Emisyon İzni: Aslan Çimento A.Ş. 05.01.1998 tarihi itibariyle A
grubu Emisyon İzin Belgesine sahiptir. Emisyon izin belgesinin
yenilenmesi ile ilgili başvuru T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’na
iletilmiştir ve Bakanlık tarafından değerlendirilmektedir.
Deşarj İzni: Aslan Çimento A.Ş. adına İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından 03.07.2007 tarihinde 5 yıl süre ile geçerli olan
atıksu deşarj izni verilmiştir.
İşletme Lisansı: Aslan Çimento A.Ş. adına Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanmış, 07.08.2011 tarihine kadar geçerliliği olan alternatif yakıt ve hammadde kullanım lisansı mevcuttur.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı: Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanlığı’nca 19.08.2010 tarihinde birinci sınıfı gayrisıhhi müessese olarak “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” verilmiştir.
Aslan Çimento A.Ş. 07/02/1993 tarihinden önce kurulmuş olması sebebiyle mevcut tesisi Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED) muaftır.
Şirketimiz entegre yönetim sistemi kapsamında, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.
BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu
ve Bağımsız Üyeler
		
Yönetim Kurulunun yapısı ve oluşumu Şirket Ana Sözleşmesi’nde
açıkça belirtilmiştir. Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını
veya bir kısmını kullanmak üzere seçilen murahhas üyeye bırakmaktadır. Yönetim Kurulu şirketin temsil ve ilzam yetkilerini belirler.
Başkan 		
Başkan Vekili
Üye 			
Üye 			
Üye 			
					

Celalettin Çağlar
Selahattin Uğurlu
Güney Arık (Denetim Komitesi Üyesi)
Oğuz Demirkılıç
Ahmet Türker Anayurt 			
(Denetim Komitesi Üyesi)

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Şirketimiz 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 hakkında şirket ana sözleşmesinde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Yönetim Kurulumuz şirketimizin misyon, vizyon, değerleri ve
hedeflerimizi belirlemiş, faaliyet raporunda açıklanmıştır.
“Ana hissedarımız OYAK’ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda…”
Misyonumuz
Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.
Vizyonumuz
Çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke pazarında etkin rol
oynayan, saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.
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Değerlerimiz
Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, Rekabetçilik, İnsana ve Çevreye Saygı, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, Mükemmeliyet, Oyak Kültürü.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Yönetim Kurulu üyelerimize TTK 334 ve 335 kapsamında gerekli izin verilmekte ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır ancak Yönetim Kurulu üyeleri bu izni kullanmamışlardır.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
İç kontrol, şirketler açısından son derece önemlidir. Finansal verilerin ve şirket bilgilerinin güvenilirliği, varlıkların korunması,
iş düzenleme ve prosedürlere uyulması, operasyonların yönetim
ve takibi açısından ilgi ve etkinlik konularında yönetime tutarlı
bilgiler aktarılması iç kontrolle sağlanır. Bu anlamda, iç kontrolün yönetimi, Şirketimiz yöneticilerinin en önemli sorumluluklarından birisidir. Bu işlem, aşağıdakileri sağlamak için yönetim
sistemlerini uygulamayı ve sürekli olarak adapte etmeyi kapsar;
• Bilginin güvenilirliği ve bütünlüğü
• Politikalar, planlar, prosedürler, yasalar ve düzenlemelere
uyum sağlamak
• Varlıkların korunması
• Kaynaklann ekonomik ve etkin yönetimi
• Operasyon veya proje hedeflerine ulaşılması

25. Etik Kurallar
Şirketimiz tarafından benimsenen ilkeler doğrultusunda Şirket çalışanlarının ve yöneticilerin Şirket etik kurallarına uygun
davranmasını, tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini, ve
bu kurallar çerçevesinde faaliyetlerini yerine getirmesini sağlar. Bu kurallar Personel Yönetmeliği ve Değerlerimiz başlığı altında Yönetim Kurulumuzca onaylanmış ve internet sayfamızda yer almıştır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve
Sorumlulukları
Şirketin Esas Sözleşmesi’nin 21. maddesinde Yönetim
Kurulu’nun yetki ve sorumlulukları belirtilmiştir.
23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu şirket işleri gerektikçe toplanır. Şirket Esas
Sözleşmesi’nde Yönetim Kurulu’nun faaliyet esasları belirtilmiştir. Toplantı gündem belirleme esasları ise; Genel Müdürlük tarafından dikkate alınan konulara göre hazırlanan gündem, Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra kesinleşir. Ayrıca varsa
Yönetim veya Denetim Kurulu talebi dikkate alınır. 01 Ocak –
31 Aralık 2010 döneminde 39 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.
Dönem içinde alınan kararlarda karşı oy kullanılmamıştır. SPK
Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü’nün 2.17.4’üncü maddesinde yer alan konularda Yönetim Kurulu toplantılarına fiilen
katılım sağlanmıştır.

Değerlerimiz
Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, Rekabetçilik, İnsana ve Çevreye Saygı, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, Mükemmeliyet, OYAK Kültürü.
26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı
ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu’nda mevcut olarak oluşturulan tek komite Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri X No:22 tebliğ 25. maddesi kapsamında oluşturulan ve mali konuların takibi, periyodik mali
tablo ve dip notlarının incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim
Raporu’na da dayanarak teklifini Yönetim Kurulu’na sunmakla
görevli Denetim Komitesi’dir. Denetim komitesi üyeleri, Ahmet
Türker Anayurt ve Güney Arık’dan oluşmaktadır. Denetim Komitesi SPK mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.
Her mali tablo raporlama döneminde Denetim Komitesi Raporu İMKB’ye gönderilerek kamuya duyurulmaktadır.
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Şirket Esas Sözleşmesine göre, Yönetim Kurulu Başkan, Başkan
Yardımcısı ve Üyeleri Genel Kurulca takdir edilecek bir ücret
alırlar. 2010 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine,1.700TL/ay ücret ödenmiştir.

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO
(Para birimi –Türk Lirası (TL)

		
		
Dipnot
Varlıklar
referansları

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2010

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2009

Dönen varlıklar		

76.472.827

78.707.678

3.540.938

9.402.926

Nakit ve nakit benzerleri

4

Ticari alacaklar (net)			
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar

7

14.449.032

610.274

- Diğer ticari alacaklar

6

35.395.665

50.911.217

Diğer alacaklar (net)

8

583.970

791.212

Stoklar (net)

9

19.887.162

13.517.203

Diğer dönen varlıklar (net)

10

1.011.160

1.755.462

Satış amacıyla elde tutulan varlıklar

25

1.604.900

1.719.384

Duran varlıklar		

199.186.843

161.233.202

Diğer alacaklar (net)

8

224.251

109.257

Özkaynak yönetimiyle değerlenen yatırımlar

11

40.240.800

-

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

12

7.958.678

-

Maddi duran varlıklar (net)

13

145.521.571

155.405.143

Maddi olmayan duran varlıklar (net)

14

5.177.469

5.460.922

Diğer duran varlıklar (net)

10

64.074

257.880

Toplam varlıklar		

275.659.670

239.940.880

Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticisine
doğrudan veya dolaylı olarak borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz
veto hakkı tanınmamıştır.
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Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

		
		
Dipnot
Kaynaklar
referansları

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2010

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2009

Kısa vadeli yükümlülükler		

37.180.990

101.131.838

Finansal borçlar (net)

13.708.391

60.530.550

5

Ticari borçlar (net)			

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

		
		
Dipnot
referansları

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
2010

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
2009

Sürdürülen faaliyetler			
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)

18

126.612.125

153.492.971

18,19

(95.832.480)

(131.330.136)

- İlişkili taraflara ticari borçlar

7

4.408.799

-

Ticari faaliyetlerden brüt kãr		

30.779.645

22.162.835

- Diğer ticari borçlar

6

7.090.907

25.146.366

Brüt kar		

30.779.645

22.162.835

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)

19

(5.418.309)

(12.904.566)

Genel yönetim giderleri (-)

19

(15.526.269)

(42.801.500)

Araştırma ve geliştirme giderleri (-)

19

(70.398)

(1.273.187)

Diğer faaliyet gelirleri

20

3.522.990

4.976.340

Diğer faaliyet giderleri (-)

Diğer borçlar			
- İlişkili taraflara diğer borçlar

7

450.462

475.613

- Diğer borçlar

8

283.715

1.619.380

Dönem kârı vergi yükümlülüğü

23

-

-

Borç karşılıkları

15

8.484.595

10.984.118

Diğer kısa vadeli yükümlülükler (net)

10

2.754.121

2.375.811

Uzun vadeli yükümlülükler		

50.730.510

21.905.285

Finansal borçlar (net)

5

26.666.667

-

Diğer borçlar

7

12.678.558

Borç karşılıkları

15

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

20

(9.137.748)

(4.006.543)

Faaliyet kârı		

4.149.911

(33.846.621)

Finansal gelirler

21

1.620.200

6.486.761

Finansal giderler (-)

22

(2.352.690)

(13.000.401)

12.678.558

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı		

3.417.421

(40.360.261)

5.247.383

4.609.240

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri)		

(2.573.008)

3.899.682

15

2.785.710

3.838.303

- Dönem vergi gideri

23

-

-

23

3.352.192

779.184

- Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri

23

(2.573.008)

3.899.682

Özkaynaklar		

187.748.170

116.903.757

Sürdürülen faaliyetler dönem kârı /(zararı)		

844.413

(36.460.579)

Ana ortaklığa ait özkaynaklar		

181.951.736

116.238.224

Dönem kârı/zararı		

844.413

(36.460.579)

Diğer kapsamlı gelir: 			

Ödenmiş sermaye

17

6.425.679

6.425.679

Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkları

17

101.227.638

101.227.638

Diğer kapsamlı gelir, vergi sonrası 		

-

-

Sermaye avansı		

Toplam kapsamlı gelir 		

844.413

(36.460.579)

62.728.000

-

Hisse senedi ihraç primleri

17

210.892

210.892

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

17

34.837.013

34.837.013

Geçmiş yıllar (zararları)/kârları		

(26.462.998)

4.786.423

Net dönem kârı/(zararı)		

2.985.512

(31.249.421)

Azınlık payları		

5.796.434

665.533

Toplam kaynaklar		

275.659.670

239.940.880

Dönem karının dağılımı			
Ana ortaklık hissedarlarına ait kısım

24

2.985.512

(31.249.421)

Azınlık payları		

(2.141.099)

(5.211.158)

24

0,46

(4,86)

24

0,46

(4,86)

Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık
hissedarlarına ait bin hisse başına kazanç/(zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık
hissedarlarına ait seyreltilmiş bin hisse
başına kazanç/(zarar)
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE BİLANÇO
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

										

Ödenmiş
												 sermaye				
Hisse
Kardan					
											
enflasyon				 senedi		
ayrılan		 Geçmiş
							 Dipnot		Ödenmiş		düzeltmesi		 Sermaye		
ihraç		kısıtlanmış		
yıllar			
					
referansları sermaye		 farkları
avansı		 primleri
yedekler		 karları			

1 Ocak 2009 tarihi 						6.425.679		101.227.638		

-		

Ana		
Dörem		
Ortaklığa
ait		 Azınlık
net		
karı		 özkaynaklar		 payları

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

		
		

210.892		26.973.861			4.433.572		10.544.962			149.816.604			4.388.516		154.205.120

itibariyle bakiye													
Ayrılan temettü							

-			

-		

-			

-			

-			

Kardan ayrılan 							

-			

-		

-			

-		 8.216.003				

-		(2.328.959)			(2.328.959)			

-		 (2.328.959)

-		(8.216.003)				

-			

-			

-

kısıtlanmış yedeklere
transfer		
-			

Diğer fonlar								

-			

-		

-			

-			

-			

-				

-		 2.924.328		 2.924.328

İştirak satışı				

				

-			

-		

-			

-		 (352.851)			 352.851			

-				

-

Dönem net kãrı							

-			

-		

-			

-			

(1.436.153)

(1.436.153)

kapsamında azınlık
payındaki ve yasal
yedeklerdeki
değişim		
31 Aralık 2009				

17		6.425.679		101.227.638		

-			

-		(31.249.421)			(31.249.421)

(5.211.158)		(36.460.579)

-		 210.892		34.837.013			4.786.423		(31.249.421)			116.238.224		

665.533		116.903.757

tarihi itibariyle
bakiye
1 Ocak 2010							6.425.679		101.227.638		

-		 210.892		34.837.013			4.786.423		(31.249.421)			116.238.224		

665.533		116.903.757

tarihi itibariyle
bakiye												
Kârdan ayrılan 							

-			

-			

-		

-			

-

(31.249.421)

31.249.421				

Sermaye avansı							

-			

-		62.728.000		

-			

-			

-			

Dönem net kãrı							

-			

-			

-			

-			

-

-		

-			

-

kısıtlanmış
yedeklere transfer		

31 Aralık 2010 				

-		

17		6.425.679		101.227.638 62.728.000 210.892		34.837.013			(26.462.998)

tarihi itibariyle
bakiye

-		

62.728.00

2.985.512			 2.985.512
2.985.512		

181.951.736

07.272.000		 70.000.000
(2.141.099)

Dipnot
referansları

Toplam

844.413

5.796.434		187.748.170

İşletme faaliyetleri			
Vergi öncesi dönem (zararı)/karı		
3.417.421
Dönem karını işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri
12,13,14
8.668.465
Kıdem tazminatı karşılık gideri
15,19
2.090.745
Şüpheli alacak karşılık gideri
6,19
2.420.634
Stok değer düşüklüğü karşılığı gideri/(ters çevrilmesi)
9
18.396
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satış zararı/(kârı)
20
368.682
Borç karşılıkları
15
6.531.846
Faiz gideri
22
1.034.002
Satış amacıyla elde tutulan varlıklar değer düşüklüğü karşılığı
25
146.295
İştirak satış zararı
1
İşletme sermayesindeki değişimlerden önceki faaliyet kârı		
24.696.486
İşletme sermayesindeki değişimler: 			
Ticari ve diğer alacaklar 		
(536.598)
Stoklar		
(6.388.355)
Diğer dönen varlıklar 		
744.302
Ticari ve diğer borçlar		
(14.982.840)
Satış amacıyla elde tutulan varlıklar		
(31.811)
Diğer duran varlıklar ve alacaklar		
78.812
Borç karşılıkları ve diğer kısa vadeli yükümlülükler		
(8.014.916)
Ödenen vergiler		
Ödenen kıdem tazminatı
15
(3.143.338)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit		
(7.578.258)
Yatırım faaliyetleri			
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
12,13,14
(7.879.101)
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle
elde edilen nakit girişleri		
1.050.301
Finansal yatırımlar ve diğer finansal yükümlülükler
11
(40.240.800)
İştirak satışından elde edilen nakit girişleri, net		
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit		
(47.069.600)
Finansman faaliyetleri 			
Krediler, net		
(20.220.581)
Hissedarlar tarafından koyulan sermaye avansı		
62.728.000
Azınlık hissedarlar tarafından verilen sermaye avansı		
7.272.000
Azınlık hissedarlar tarafından ödenen zarar telafi fonu		
Odenen temettüler		
(24.636)
Ödenen faiz		
(968.913)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		
48.785.870
Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim		
(5.861.988)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
4
9.402.926
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
4
3.540.938
Ek bilgi:
Alınan faizler

22 ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
2010

459.663

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
2009
(40.360.261)
8.380.349
2.076.387
10.363.938
(646)
(240.772)
12.343.279
9.627.975
89.000
115.680
2.394.929
30.191.076
8.223.222
1.799.245
(33.129.564)
(1.545.484)
1.086.811
(5.195.768)
(557.541)
(542.302)
2.724.624
(11.487.336)
1.430.336
514.122
615.298
(8.927.580)
21.359.816
2.924.328
(2.328.959)
(9.539.939)
12.415.246
6.212.290
3.190.636
9.402.926
1.889.606
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1. Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu
Aslan Çimento A.Ş. 1910 yılında Darıca, Türkiye’de kurulmuştur. Aslan Çimento A.Ş ‘nin faaliyetlerini yürüttüğü ve kayıtlı olduğu adresi, Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: 149 Pk: 41700 Darıca - Kocaeli’dir.
Aslan Çimento A.Ş’nin 29 Mart 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu’nda “Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi” olan
ticari ünvanı “Aslan Çimento Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir.
Şirket’in fiili faaliyet konusu her çeşit yerli ve yabancı standartlarda çimento, kireç, kırmataş, kum, hazır beton, hafif agrega ve
benzeri yapı elemanları ve yapı malzemesinin üretim, ticaret, ithalat ve ihracatını yapmaktır.
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iştirak yüzdelerinin detayı aşağıdaki gibidir.

									
Bağlı ortaklığın adı				Faaliyet alanı		

Kurulduğu
ülke

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

Aslan Çimento A.Ş’nin Financiere Lafarge SAS ve Agretaş Agrega İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye (Agretaş) ait olan ve sermayesinin %97,3’ünü temsil eden hisselerinin ve Agretaş Agrega İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş’nin Aslan Çimento A.Ş’nin iştiraki olan
Aslan Beton A.Ş.’de sahip olduğu ve Aslan Beton A.Ş.’nin sermayesinin %24,24’ünü temsil eden hisselerinin Ordu Yardımlaşma
Kurumu’na (OYAK) 30 Nisan 2009 tarihli Hisse Satış Sözleşmesi kapsamında satışı ve devri, Rekabet Kurumu’nun 18 Kasım 2009
tarihli onay kararı sonucu 30 Aralık 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Rekabet Kurulu’nun aynı tarihli kararı uyarınca Aslan Çimento A.Ş ‘nin iştiraki olan Lafarge Ereğli Çimento A.Ş.’de (Ereğli) sahip olduğu ve Lafarge Ereğli Çimento A.Ş.’nin sermayesinin
%50’sini temsil eden hisselerini 378.469 Euro bedelle Agretaş Agrega İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devretmiştir. 31 Aralık 2009
tarihli konsolide mali tablolarda söz konusu işlem sonucunda 115.680 TL tutarında iştirak satış zararı oluşmuştur.
Aslan Çimento A.Ş’nin, 10 Aralık 2010 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden OYAK’ın sahibi bulunduğu iştiraki OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. (OYAK Beton)’ye ait ve OYAK Beton sermayesinin %20’sini teşkil eden 14.324.000 TL nominal değerli hissesinin tamamının değerleme raporuna istinaden belirlenen hisse fiyatı üzerinden 40.240.800 TL bedelle satın alma işlemi 29 Aralık 2010 tarihinde tamamlanmıştır. Aslan Çimento A.Ş., 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle OYAK Beton’u özkaynak yöntemine göre
muhasebeleştirmeye başlamıştır.

31 Aralık		
2010

31 Aralık
2009

Aslan Beton A.Ş. (Aslan Beton) 		(*)Hazır beton üretim, pompalama 			Türkiye			%75,76
						ve satışı ile baskı beton
						uygulamaları yapmak

%75,76

Aslan Beton, beton tesislerini OYAK Beton’a kiraladığı 1 Nisan 2010 tarihine kadar hazır beton üretimi ve satışı ile baskı beton
uygulamalarını gerçekleştirmeye devam etmiştir. Kiralama işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren bu faaliyetlere ara verilmiştir.
Yine bu tarihten itibaren Assan’ın herhangi bir agrega satış faaliyeti olmamıştır.

Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür 		Sağlık, eğitim ve kültür konularında			Türkiye			%100,00
Vakfı (Vakıf) (**)				bağış yapmak 				

%100,00

Aslan Çimento A.Ş., Aslan Beton, Vakıf, Assan, Marmara Madencilik ve Birtaş bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır. Şirket’in
ana ortağı OYAK’tır.

AS-SAN İnşaat San. ve Tic. A.Ş. 		Her türlü yapı elemanları üretmek, 			Türkiye		
(Assan) 					yapı elemanları ve beton üretimi için
						gerekli agrega, kum, taş, çakıl gibi
						hammaddeleri çıkarmak, üretmek
						ve satmak.

%75,76

Birtaş Birlik İnşaat San. ve Tic. 		Her türlü yapı elemanları üretmek,			Türkiye		
A.Ş. (Birtaş) 				yapı elemanları ve beton üretimi için
						gerekli agrega, kum, taş, çakıl gibi
						hammaddeleri çıkarmak, üretmek
						ve satmak

%99,99

Marmara Madencilik San. ve 		Her çeşit maden araması, çıkarılması,
Tic. Ltd. Şti. 				bulunması, işlenmesi ve işletilmesi
(Marmara Madencilik) 			ile bunların ham, yarı mamul,
						mamul hale getirilmesi, alınması
						ve satılması

%98,89

Türkiye		

%75,76

%99,99

Finansal tabloların onaylanması
Finansal tablolar yayınlanmak üzere 18 Şubat 2011 tarihinde Aslan Çimento A.Ş’nin Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel Kurul’un, Şirket Yönetimi’nin ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları yayımlandıktan sonra değiştirmeye yetkileri vardır.
2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

%98,89

(*) 25 Ocak 2010 tarihi itibariyle Lafarge Beton A.Ş.’nin ünvanı Aslan Beton A.Ş. olarak değişmiştir.
(**) 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle Lafarge Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı’nın ünvanı Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı olarak
değişmiştir.
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Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle çalışan sayısı 239’dur (31 Aralık 2009 - 394).

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar
Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Seri XI No:29 numaralı tebliğinde (bundan sonra “SPK Muhasebe Standartları” olarak anılacaktır) belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
SPK Muhasebe Standartları’nın 5. maddesine göre işletmelerin, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UFRS uygulamaları gerekmektedir. Ancak yine SPK Muhasebe Standartları’dna yer alan geçici madde 2’ye göre 5. maddenin uygulaması, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UFRS ile Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayınlanan UFRS arasındaki farklar ilan edilinceye kadar ertelenmiştir. Bu sebeple Şirket, 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıla ilişkin konsolide finansal tablolarını UMSK tarafından kabul edilen UFRS standartlarına uygun olarak hazırlamıştır.
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Şirket, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca
yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını hazırlamaktadır. Finansal tablolar Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış olup SPK Muhasebe Standartlarına göre Şirket’in durumunu
layıkıyla arz edebilmesi için birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Bu düzeltme kayıtları ve sınıflamalar genel olarak zamanlama farkları üzerinden ertelenmiş vergi ayrılması, kıdem tazminatı karşılıklarının aktüeryal bir metodla yansıtılması, maddi ve maddi olmayan varlık amortismanlarının ekonomik ömürlerine ve kısıt esasına göre ayrılması, muhtelif karşılıkların muhasebeleşmesi ve ticari alacak ve borçların reeskonta tabi tutulmasından oluşmaktadır. Şirket’in işlevsel ve sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir.

•
•
•
•
•
•

Finansal tablolar tarihsel maliyet esasına göre hazırlanmıştır.

•

Konsolidasyon esasları
Konsolide mali tablolar Aslan Çimento A.Ş. ve bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen işletmelerin mali tablolarını kapsar.
Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün
olması ile sağlanır.

Söz konusu standart ve yorumların Şirket’in finansal tablolarına ya da faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.

Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden çıkarma tarihine
kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir.
Gerekli olması halinde, Şirket’in izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların mali tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır.
Tüm Şirket içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlar konsolide bilançoda, alış maliyetinin üzerine Şirket’in iştirakin makul değer esasına göre hazırlanmış mali tablolarında yer alan net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi veya çıkarılması ve varsa değer düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu, Aslan Çimento A.Ş. ve iştiraklerinin faaliyetleri sonucundaki payını yansıtmaktadır. İştirakin kâr veya zararına henüz yansıtılmamış tutarların, iştirakin özkaynaklarında ortaya çıkardığı değişiklikler de Aslan Çimento A.Ş’nin iştirakteki payı oranında iştirakin defter değerinde düzeltme
yapılmasını gerekli kılabilir. Bu değişikliklerden Aslan Çimento A.Ş’ye düşen pay, doğrudan Şirket’in kendi özkaynaklarında muhasebeleştirilir.
Netleştirme/mahsup
Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık
ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eşzamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.
2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler
31 Aralık 2010 tarih ve bu tarih itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar ve UFRYK yorumları dışında 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan finansal
tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Söz konusu standartlar ve yorumların Şirket’in performansına ve finansal durumuna etkisi olup olmadığı ilgili paragraflarda belirtilmiştir.
31 Aralık 2010 tarihli sene sonu mali tabloları için geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar:
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UFRYK 17 Gayri–nakdi Varlıkların Ortaklara Dağıtılması,
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (Değişiklik) – Uygun korumalı araçlar,
UFRS’de İyileştirmeler, Mayıs 2008
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler (Değişiklik) – Şirket tarafından nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemeler,
Yeniden düzenlemiş UFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve IAS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik),
Yayımlanan tüm değişiklikler, UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardının
satış işleminden sonra işletme kontrol gücü olmayan hisse senetlerini elinde tutmaya devam ettiği durumlarda bağlı ortaklığın ve bu ortaklığa ait tüm varlık ve borçların satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmasına ilişkin hükümlerine açıklık
getiren değişiklik hariç 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemi için geçerlidir.
UFRS’de İyileştirmeler, Nisan 2009

Nisan 2009’da yayınlanan UFRS iyileştirmeleri kapsamında üzerinde değişiklik yapılan ve Şirket’in muhasebe politikaları,
finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmuş ya da olmamış standartlar aşağıdaki gibidir.
• UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
• UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
• UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
• UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu
• UMS 7 Nakit Akış Tablosu
• UMS 17 Kiralamalar
• UMS 18 Gelir
• UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
• UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
• UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme - Finansal riskten korunan kalem olarak kabul edilen kalemler
• UFRYK 9 Gömülü Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi
• UFRYK 16 Yurtdışındaki İşletme ile ilgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal tablolarına ya da faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
UFRYK 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi
Yorum, 1 Temmuz 2010 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yorum, işletme ile kredi verenler arasında finansal borcun şartları hakkında bir yenileme görüşmesi olduğu ve kredi verenin işletmenin borcunun tamamının ya da bir
kısmının sermaye araçları ile geri ödemesini kabul ettiği durumların muhasebeleştirilmesine değinmektedir. UFRYK 19, bu sermaye araçlarının UMS 39’un 41 no’lu paragrafı uyarınca “ödenen bedel” olarak niteleneceğine açıklık getirmektedir. Sonuç olarak finansal tablolardan çıkarılan finansal borç ve çıkarılan sermaye araçları, bir finansal borcu sonlandırmak için ödenen bedel
olarak işleme tabi tutulur. Şirket, yorumun finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
UFRYK 14 Asgari Fonlama Koşulları (Değişiklik)
Değişiklik, 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişikliğin amacı, işletmelerin asgari fonlama gereksinimi için yaptığı gönüllü ön ödemeleri bir varlık olarak değerlendirmelerine izin vermektir. Erken uygulamaya
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izin verilmiştir ve uygulanması geriye dönük olarak yapılmalıdır. Şirket, değişikliğin finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Safha 1 Finansal Varlıklar ve Yükümlülükler, Sınıflandırma ve Açıklama
Yeni standart, 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının
ilk safhası finansal varlıkların ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. Erken uygulamasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıştır. Şirket, düzenlemenin finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama - Yeni haklar içeren ihraçların sınıflandırılması (Değişiklik)
Değişiklik, 1 Şubat 2010 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişiklik, yürürlükteki standart uyarınca türev aracı olarak muhasebeleştirilen belirli döviz tutarlar karşılığında yapılan hak ihracı teklifleri ile ilgilidir. Değişiklik,
belirli koşulların sağlanması durumunda işlem sırasında geçerli olacak olan para birimine bakılmaksızın bu tür hak ihraçlarının
öz kaynağa dayalı finansal varlık olarak sınıflandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Şirket, değişikliğin finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları (Yeniden Düzenleme)
Yeniden düzenleme, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yeniden düzenleme, devletin ya da işletmenin ilişkide olduğu devlet kontrolündeki kamu kuruluşlarının tek bir müşteri olarak nitelendirilip nitelendirmeyeceği hususunda işletmelerin yapması gereken değerlendirmeye ilişkindir. Şirket, bu değerlendirmeyi yaparken söz konusu
kuruluşlar arasındaki ekonomik bütünleşmenin kapsamını göz önünde bulundurmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir
ve erken uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır. Şirket, düzeltmenin finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
UMS 12 Gelir Vergileri –Ertelenmiş Vergi: Esas alınan varlıkların geri kazanımı (Değişiklik)
Değişiklik 1 Ocak 2012 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UMS 12 , (i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsamında gerçeğe uygun değer modeliyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiş verginin gayrimenkulun taşınan değerinin satış yoluyla geri kazanılacağı esasıyla hesaplanması ve (ii) UMS 16
daki yeniden değerleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varlıklar üzerindeki ertelenmiş verginin her zaman satış
esasına göre hesaplanması gerektiğine ilişkin güncellenmiştir. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir.
Şirket, değişikliğin finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
Mayıs 2010’da UMSK, tutarsızlıkları gidermek ve ifadeleri netleştirmek amacıyla üçüncü çerçeve düzenlemesini yayınlamıştır. Değişiklikler için çeşitli yürürlük tarihleri belirlenmiş olup erken yürürlük tarihi 1 Temmuz 2010 ve sonrasında
başlayan hesap dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir (bu iyileştirme projesi henüz Avrupa Birliği tarafından
onaylanmamıştır):
UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanması, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu, 1 Ocak 2011tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, 1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için
geçerlidir.
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UMS 34 Ara Dönem Raporlama, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRYK 13 Müşteri Sadakat Programları, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRS 7 Finansal Araçlar – Bilanço dışı işlemlerin kapsamlı bir biçimde incelenmesine ilişkin açıklamalar (Değişiklik),
1 Temmuz 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
Şirket, yukarıdaki değişikliklerin finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
2.3 Önceki dönemlere ilişkin konsolide finansal tablolara yapılan sınıflamalar
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren başlamak üzere aşağıda detayları belirtilmiş olan çeşitli maliyet hesapları faaliyet giderlerine sınıflandırılmıştır.
a) 31 Aralık 2009 tarihli konsolide gelir tablosunda satılan malın maliyeti hesabında gösterilmiş olan 3.476.137 tutarındaki kağıt
torba maliyeti ve paketleme işçiliği maliyetleri pazarlama,satış ve dağıtım giderlerine sınıflanmıştır.
b) 31 Aralık 2009 tarihli konsolide gelir tablosunda satılan malın maliyeti hesabında gösterilmiş olan 1.002.937 TL tutarındaki
kıdem tazminatı karşılık giderleri genel yönetim giderleri hesabına sınıflanmıştır.
2.4 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi
itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak
gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar.
Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir:
a-) Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların ayrılma oranlarını içeren birtakım
varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planların uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
hesabında yansıtılan kıdem tazminatı yükümlülükleri sırasıyla 2.785.710 TL ve 3.838.303 TL’dir (Not 15).
b-) Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari ekonomik koşullar çerçevesinde
tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Dava konusu edilmiş olan alacaklara ilişkin olarak Şirket yönetimi hukuk müşavirlerinin görüşlerini de değerlendirmektedir. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş ve anahtar müşteriler dışında kalan borçluların geçmiş performansları piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan
performansları ile yeniden görüşülen koşullar da dikkate alınmaktadır. Ayrıca karşılık tutarı belirlenirken bilanço tarihi itibariyle elde bulunan teminatların dışında yine finansal tabloların onaylanma tarihine kadar geçen süre zarfında edinilen teminatlar da göz önünde bulundurulmaktadır. İlgili bilanço tarihi itibariyle şüpheli alacak karşılıkları Not 6’da açıklanmıştır.
c-) Şirket yönetimi özellikle bina ve makina ekipmanların faydalı ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin
tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur (Not 13).
d-) Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde katlanılacak olan sonuçlar Şirket
hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Şirket yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığı ayırmaktadır (Not 15).
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e-) Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak incelenmekte, teknik personelin görüşleri doğrultusunda
kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net
gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de liste satış fiyatları kullanılmakta ve katlanılacak satış giderlerine ilişkin tahminler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda net gerçekleşebilir değeri maliyet değerinin altında olan stoklar için karşılık ayrılmaktadır (Not 9).
f-) Ertelenmiş vergi varlıkları gelecekte vergiye tabii kâr elde etmek suretiyle geçici farklardan ve birikmiş zararlardan
faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir. Kaydedilecek olan ertelenmiş vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan vergilendirilebilir karlara ilişkin önemli tahminler ve değerlendirmeler yapmak
gerekmektedir. Not 23’te belirtildiği üzere Şirket’in konsolide edilen bağlı ortaklıklarının, 27.417.386 TL (31 Aralık 200924.743.854 TL) tutarında taşınan vergi zararları bulunmaktadır ve bu bağlı ortaklıkların taşınan zararlardan ileride yararlanılabilecek tutarda vergilendirilebilir kâr yaratmama olasılığı göz önünde bulundurularak söz konusu zararlar üzerinden ertelenmiş vergi varlığı kaydedilmemiştir.
g-) Şirket finansal olmayan varlıklarına ilişkin değer düşüklüğü analizini indirgenmiş nakit akımları ve arsalar için bağımsız
değerleme çalışmaları kullanarak yapmaktadır. Bu analizlerde Şirket’in gelecekteki faaliyetlerine ve kullanılan iskonto oranlarına ilişkin muhtelif varsayımlar bulunmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Şirket Yönetimi finansal olmayan
varlıklarında herhangi bir değer düşüklüğü olmadığı sonucuna varmıştır.

Faiz geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz
konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

Şirket, 2009 yılı ve öncesinde, Lafarge Ereğli’nin satış işleminin gerçekleştiği tarihe kadar Lafarge Ereğli’de %50 oranında payı olduğu halde Lafarge Ereğli’nin faaliyeti, yatırımları ve finansmanı ile ilgili tüm önemli kararları alması, Yönetim Kurulu’nun Şirket üst düzey yönetiminden oluşması sebebiyle, Lafarge Ereğli üzerinde kontrolü olduğu değerlendirmesini yapmış ve Lafarge
Ereğli’nin finansal tablolarını konsolide etmiştir. Dolayısı ile Lafarge Ereğli’nin faaliyet sonuçları 30 Aralık 2009 tarihine kadar
mali tablolara dahil edilmiştir.

Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Maliyet, ithalat vergileri ve geri ödenmeyen alım vergilerini içeren alış fiyatı ile birlikte ilgili varlığın kullanıma hazır hale getirilmesi için katlanılan maliyetleri içerir. Maddi duran varlıkların kullanıma geçmesinden sonra ortaya çıkan tamir, bakım ve onarım gibi harcamalar gerçekleştikleri dönemde gider olarak kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar aktifleştirme
kriterlerinin yerine getirilmesi halinde maddi duran varlıkların üzerine aktifleştirilmektedir.

2.5 Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları

Temettü geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınır.
Kira geliri
Faaliyet kiralamalarından elde edilen kira gelirleri, kira dönemi boyunca doğrusal olarak gelir kaydedilir.
Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken genel üretim giderlerinin
bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre değerlenir. Stoklar hareketli ağırlıklı ortalama metoduna göre değerlenir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından
tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.

Hasılat
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir. KDV gibi satış vergileri hasılatın içinde yer almaz.

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük
olarak muhasebeleştirilir.

Malların satışı
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.

•

Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,

Maddi varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:

•

Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün 		
olmaması,

•

Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,

•

İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve

•

İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.

30 ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

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

Ekonomik ömür
2-30 yıl
10-40 yıl
3-30 yıl
3-12 yıl
3-30 yıl
5-18 yıl
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Satış amacıyla elde tutulan varlıklar
Satış amacıyla elde tutulan varlıklar defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden düşük olanı ile ölçülür. Satış amacıyla elde tutulan varlıklar amortismana tabi tutulmaz.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller arsa, bina ve bunlara bağlı yerüstü düzenlerinden oluşmaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkuller
elde etme maliyetlerinden değer düşüklüğü karşılıkları indirildikten sonra kalan değerleri üzerinden gösterilmektedir. Binalar ve
yerüstü düzenleri beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur.

Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtası ile geri kazanılacak olması durumunda işletme, söz konusu duran varlığı (veya elden çıkarılacak varlık grubunu) satış amaçlı olarak sınıflandırır. Bu durumun geçerli olabilmesi için; ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) bu tür varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışında sıkça rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının yüksek olması gerekir.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller elden çıkarılması veya tamamen kullanım dışı olması ve gelecekte elden çıkarılmasında herhangi
bir ekonomik fayda beklenmemesi durumunda finansal tablolardan çıkarılır. Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanılmaması veya
elden çıkarılması sonucu elde edilen gelir ya da zarar o yılın gelir tablosunda gösterilir.

Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun)
satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır.
Ayrıca, varlık (veya elden çıkarılacak varlık grubu) cari gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Ayrıca satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak muhasebeleştirilmesinin
beklenmesi ve planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir.
Kiralama işlemleri
Kiracı durumunda Şirket
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira ödemelerinin bugünkü
değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü
olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri, finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para
ödemesi olarak ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz hesaplanmasını sağlar.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir), kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.
Kiraya veren olarak Şirket
Operasyonel kiralamalarda kira tahsilatları, kiralama dönemi boyunca doğrusal yöntemle gelir olarak kaydedilir. Peşin alınan kiralar, kazanılmamış (ertelenmiş) gelir olarak kabul edilip, kiralama süresince aylık bazda itfa edilir. Bir operasyonel kiralama işleminin yapılması sırasında ilk katlanılan direkt giderler varlığın taşınan değerine eklenir ve kira süresi boyunca, kira gelirleriyle aynı şekilde giderleştirilirler.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Şirket tarafından kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan ve aynı zamanda Şirket tarafından kullanılmayan gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırmaktadır.
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Maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak
amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre amortismana tabi tutulur.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Kontrolü Şirket’in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre
ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Duran varlık
olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım maliyetleri, faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulurlar.
Maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan itfa süreleri aşağıdaki gibidir:
						
						
Haklar
Bilgisayar yazılımları

Ekonomik ömür
4-11 yıl
3-15 yıl

Varlıklarda değer düşüklüğü
İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en
düşük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası
göstergeleri açısından gözden geçirilir.
Borçlanma maliyetleri
Özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşası veya üretilmesi ile direkt ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri aktifleştirilmekte, bu tanımda değerlendirilmeyen maliyetler de oluşturkları dönemlerde kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir.
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Finansal araçlar
Finansal varlıklar

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.

Finansal yükümlülükler
Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı
temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır.

Ticari alacaklar
Ticari alacaklar fatura edilmiş tutarları ile kayıtlara alınmakta ve izleyen dönemlerde etkin faiz oranı metoduyla indirgenmiş net
değeri ile ve varsa şüpheli alacak karşılığı düşüldükten sonra taşınmaktadır.

Finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir ve sonraki
dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden taşınır.

Ticari alacaklar içine sınıflandırılan senetler ve vadeli çekler etkin faiz oranı metoduyla reeskonta tabi tutularak indirgenmiş değerleri ile taşınır.

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.

Şüpheli alacak karşılığı gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Vadesi gelmiş alacakların tahsil edilemeyeceğine dair somut bir
gösterge varsa şüpheli alacak karşılığı ayrılır. Karşılık, Şirket yönetimi tarafından tahmin edilen ve ekonomik koşullardan ya da
hesabın doğası gereği taşıdığı riskten kaynaklanabilecek olası zararları karşıladığı düşünülen tutardır. Tahsili tamamen mümkün
olmayan alacaklar tespit edildikleri durumlarda kayıtlardan tamamen silinirler.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az
olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her
bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili
finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi
sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Şirket alacaklarını ayrı ayrı takip etmekte ve toplu bir karşılık ayırmamaktadır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer
düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması
durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
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Banka kredileri
Bütün banka kredileri, ilk kayıt anında rayiç değerlerini de yansıttığı düşünülen ve ihraç maliyetini içeren maliyet bedeli ile kaydedilir.
İlk kayda alımdan sonra krediler, etkin faiz oranı yöntemiyle indirgenmiş net değerleri ile gösterilir. İndirgenmiş değer hesaplanırken ilk ihraç anındaki maliyetler ve geri ödeme sırasındaki indirimler ve primler göz önünde bulundurulur.
İtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alınması sırasında ortaya çıkan gelir veya giderler, gelir tablosu ile ilişkilendirilir.
Ticari borçlar
Ticari borçlar, mal ve hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış ya da faturalanmamış tutarın rayiç değerini temsil eden
indirgenmiş maliyet bedeliyle kayıtlarda yer almaktadır.
Finansal varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ve çıkarılması
Bütün normal finansal varlık alım ve satımları işlem tarihinde, yani Şirket’in varlığı almayı veya satmayı taahhüt ettiği tarihte kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada oluşan genel teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimi
içerisinde finansal varlığın teslimini gerektiren alım satımlardır.
Bir finansal varlık (ya da finansal varlığın veya benzer finansal varlıklardan oluşan grubun bir kısmı);
• varlıktan nakit akımı elde etme hakkına ilişkin sürenin bitmiş olması durumunda;
• Şirket’in varlıktan nakit akımı elde etme hakkı olmakla birlikte, üçüncü kişilere direkt devretme zorunluluğu olan bir anlaşma
kapsamında çok fazla zaman geçirmeden tamamını ödeme yükümlülüğü olması durumunda;
• Şirket’in finansal varlıktan nakit akımlarını elde etme hakkını devretmesi ve (a) varlık ile ilgili tüm risk veya ödüllerin
devredilmiş veya (b) tüm hak ya da ödüllerin transfer edilmemiş olmasına rağmen, varlık üzerindeki tüm kontrolleri transfer
etmiş olması durumunda kayıtlardan çıkarılır.
Şirket’in varlıktan nakit akımı elde etmesi hakkını devretmesi bununla birlikte tüm risk ya da menfaatlerin transfer edilmemesi veya üzerindeki kontrolü devretmemesi durumunda, varlık, Şirket’in varlık ile devam eden ilişkisine bağlı olarak finansal tablolarda taşınır.
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Finansal yükümlülükler, bu yükümlülüklerden doğan borçların ortadan kalkması, iptal edilmesi ve süresinin dolması durumlarında kayıtlardan çıkartılır.
Kur değişiminin etkileri
Şirket’in her işletmesinin kendi mali tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (işlevsel
para birimi) ile sunulmuştur. Konsolidasyon kapsamındaki tüm şirketlerin işlevsel para birimi TL’dir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan döviz cinsinden parasal varlık
ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan
kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, oluştukları dönemdeki kâr ya da zararda muhasebeleştirilirler.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Euro kuru 2,0491 TL (2009 - 2,1603 TL); Dolar kuru ise 1,5460 TL (2009 - 1,5057 TL) olarak gerçekleşmiştir.
Hisse başına kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, ana ortaklık hissedarlarına ait net kârın, yıl boyunca piyasada bulunan
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve enflasyon düzeltmesi farkları hesabından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı,
söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu
yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve
söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda mali tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit
akımlarının bugünkü değerine eşittir.
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Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi
halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır
ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde,
ileriye yönelik olarak uygulanır.
İlişkili taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
(a)		 Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
		 (i) Şirket’i kontrol etmesi, Şirket tarafından kontrol edilmesi ya da Şirket ile ortak kontrol altında bulunması 			
			 (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);
		 (ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya
		 (ii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;
(b) Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması;
(c)		 Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
(d) Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
(e)		 Tarafın, (a) ya da (d)’de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
(f)		 Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen herhangi bir bireyin
		 doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya
(g)		 Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda
		 planları olması, gerekir.
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında, kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup
olmadığına bakılmaksızın transferidir.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden, ekli
konsolide mali tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi gelir/giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç
tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle
yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi
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oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan ve taşınan vergi zararlarından oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergiden indirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kâr elde etmek
suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri,
bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkân verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli
olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir
hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş
vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
a) Kıdem tazminatı karşılığı
Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve
kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
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Bilânçoda çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar uzun vadeli borçlar altında ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir.
b) Kıdeme teşvik primi karşılığı
Şirket’in belli bir kıdemin üzerindeki çalışanlarına ödenen “Kıdeme Teşvik Primi” adı altında sağladığı bir fayda bulunmaktadır.
Finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kıdeme teşvik primi karşılığı, gelecekteki olası yükümlülüklerin tahmini toplam karşılığının mali tablo tarihine indirgenmiş değerini ifade eder.
c) Tanımlanan katkı planları:
Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket’in bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.
Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket’in çimento, beton ve agrega satışı faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri
ödemelerini gösterir.
Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, özkaynaklar olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan edildiği dönemde birikmiş
kârdan indirilerek kaydedilir.
Şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum muhtemel değil ise finansal tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.
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3. Bölümlere göre raporlama
Şirket’in iş faaliyetleri, sağladığı hizmet ve ürünlerin içeriğine bağlı olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir. Şirket bölümlerine göre raporlamasını UFRS 8’e göre yapmaktadır. Şirket’in iş alanları hakkındaki bilgiler, Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle çimento, hazır beton ve diğer faaliyetlerinden elde edilen kazancı ve kar bilgilerini içermektedir.
31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıl		 Çimento		
Hazır 		
Diğer		
Şirketler				
									 beton (*)				arası eliminasyon
Toplam
Satış gelirleri
Vergi öncesi kâr
Bölüm varlıkları
Bölüm yükümlülükleri
Sabit kıymet alımları
Amortisman gideri

119.051.109
12.797.425
306.804.632
76.967.162
6.005.159
(6.694.219)

11.545.661
(9.176.038)
27.677.386
3.761.288
1.790.325
(1.974.246)

(186.383)
2.551.061
1.492.515
83.617
-

(3.984.645)
(17.583)
(61.373.409)
5.690.535
-

126.612.125
3.417.421
275.659.670
87.911.500
7.879.101
(8.668.465)

(*) 1 Nisan 2010 tarihi itibariyle, Şirket’in sahip olduğu tüm beton tesisleri, İzmit ve Ümraniye’de bulunan hazır beton tesislerine ait arsa ve binaları bir gayrimenkul ekspertiz şirketine yaptırılan kira değerleme çalışmaları neticesinde, sırasıyla 172.750 TL/ay ve 17.000 TL/ay bedel karşılığında 3 yıl süre ile, ayrıca Cendere
Agrega sahası ve kırma eleme tesisleri de rödövans sözleşmesi ile OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye kiralanmıştır. Dolayısı ile 1 Nisan – 31 Aralık 2010 tarihleri arasındaki 9 aylık dönem için hazır beton bölümüne ait satış geliri yoktur. Elde edilen kira gelirleri ise diğer gelirler hesabında gösterilmiştir.

31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıl		 Çimento		
									
Satış gelirleri
Vergi öncesi kâr
Bölüm varlıkları
Bölüm yükümlülükleri
Sabit kıymet alımları
Amortisman gideri

Hazır 		
Diğer		
Şirketler				
beton				arası eliminasyon
Toplam

112.740.581 62.052.324
(24.938.004) (15.181.037)
263.975.522 43.025.439
97.684.820 60.347.494
1.356.850
9.539.332
(6.356.578) (2.023.771)

(117.223)
1.273.854
1.217.498
591.154
-

(21.299.934)
(123.997)
(68.333.935)
(36.212.689)
-

153.492.971
(40.360.261)
239.940.880
123.037.123
11.487.336
(8.380.349)

4. Nakit ve nakit benzerleri
											31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

33
3.540.905
436.717
3.104.188
3.540.938

8.281
9.394.645
415.067
8.979.578
9.402.926

Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat
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31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerleri üzerinde herhangi bir blokaj bulunmamaktadır.
					
Vade						
24.12.2010 – 25.01.2011
30.12.2010 – 01.02.2011
23.12.2010 – 24.01.2011
09.12.2010 – 10.01.2011
23.12.2010 – 24.01.2011
31.12.2010 – 03.01.2011
19.10.2010 – 03.01.2011

					
Vade						
08.01.2010
05-14-26.01.2010
04.01.2010
04.01.2010

Döviz			
miktarı		
44.640
51.313
55.679
57.843
20.335
2.527.470
322.535

Döviz			
miktarı		
43.862
380.025
5.272.252

Döviz			 Brüt faiz
tipi			 oranı (%)			
USD
TL
TL
TL
TL
TL
TL

69.013
51.313
55.679
57.843
20.335
2.527.470
322.535
3.104.188

2,25
7,75
7,75
8,00
7,75
6,80
5,75

Döviz			 Brüt faiz
tipi			 oranı (%)			
USD
TL
EURO
USD

1,75
8,00-8,25
2,40
1,65

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009
66.043
154.138
820.968
7.938.429
8.979.578

5. Finansal borçlar (net)
											31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

13.708.391
221.933
13.486.458
26.666.667
26.666.667
40.375.058

60.530.550
60.530.550
60.530.550

Kısa vadeli finansal borçlar
Kısa vadeli krediler
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı
Uzun vadeli finansal borçlar
Uzun vadeli krediler

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

41

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

					
				
Vade								
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri
Günlük
Uzun vadeli teminatsız banka kredileri
16.06.2013

					
				
Vade								
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri
28.01.2010
28.01.2010
04.01.2010
04.01.2010
Günlük

Döviz			 Brüt faiz
tipi			 oranı (%)			

31 Aralık 2010

TL

-

221.933

TL

9,53

40.153.125
40.375.058

Döviz			 Brüt faiz
tipi			 oranı (%)			
TL
TL
TL
TL
TL

7,72
7,77
7,25
8,03
-

31 Aralık 2009
50.079.319
10.008.633
317.064
90.020
35.514
60.530.550

											31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

(18.400.154)
(2.420.634)
150.726
(20.670.062)

(9.009.649)
(10.363.938)
943.597
29.836
(18.400.154)

Açılış bakiyesi
Dönem gideri (Not 19)
Tahsilatlar
İştirak satışı nedeniyle çıkış
Kapanış bakiyesi

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 7.585.303 TL (31 Aralık 2009 – 24.096.163 TL) tutarındaki ticari alacaklar vade tarihinde tahsil
edilememiştir.
Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne uğramamış olan alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:
			

31 Aralık 2010
31 Aralık 2009

											31 Aralık 2010

35.142.039
20.923.688
(20.670.062)
35.395.665

31 Aralık 2009

43.904.331
25.407.040
(18.400.154)
50.911.217

Şirket’in satışları için uygulamış olduğu ortalama vade 100 gündür (2009 – 60 gün). Ticari alacakların teminat altına alınmış kısmı 19.801.664 TL (31 Aralık 2009-14.203.095 TL) olup 943.668 TL tutarındaki kısmı doğrudan borçlandırma sistemi kapsamında bankalar tarafından açılmış limitleri ve 32.672 TL tutarında gayrimenkul ipoteğini içermektedir. Kalan 18.825.324 TL tutarındaki kısım teminat mektubu ve teminat çekinden oluşmaktadır.

42 ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

Alacaklar piyasadaki faiz oranlarına uygun olarak reeskonta tabi tutulmaktadır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bilançoda yer
alan TL ticari alacakların iskontosu için uygulanan faiz oranı %10’dur. Şirket, yabancı para cinsinden olan ticari alacaklarını etkisi önemsiz olduğundan dolayı reeskonta tabi tutmamıştır. Şüpheli alacaklar karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:

Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne
uğramamış alacaklar

					 Toplam			
								

6. Ticari alacaklar ve borçlar (net)
Ticari alacaklar

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

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

7.585.303
24.096.163

< 30 		
gün		

2.478.375
4.027.918

30-60		
gün		

1.707.325
2.648.078

60-90		
gün		

1.999.983
3.349.830

90-120		 >120
gün
gün
741.482
658.138
3.694.622 10.375.715

Vadesi geçen alacaklara ilişkin olarak yönetim, müşterilerle olan ticari ilişkileri sürekli olarak gözden geçirmekte ve değerlendirmekte ve alacakları düzenli olarak takip etmektedir. Yönetim tarafından gerekli görüldüğünde ek teminatlar alınmakta ve/veya
tahsilat koşulları yeniden görüşülmektedir. Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak
cari ekonomik koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş ve anahtar müşteriler dışında kalan borçluların geçmiş performansları, piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen koşullar dikkate alınmaktadır. Ayrıca karşılık tutarı belirlenirken
dava konusu olmuş alacaklara ilişkin hukuk müşavirlerinin görüşleri değerlendirilmekte ve bilanço tarihi itibariyle elde bulunan
teminatların dışında finansal tabloların onaylanma tarihine kadar geçen süre zarfında edinilen teminatlar da göz önünde bulundurulmaktadır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, yönetim, bir önceki tabloda yer alan
vadesi geçmiş alacakların değer düşüklüğüne uğramadığı sonucuna varmış ve dolayısıyla ilişikteki finansal tablolarda bu alacaklara ilişkin bir karşılık ayırmamıştır.
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											31 Aralık 2010
Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar

31 Aralık 2009

7.090.907
7.090.907

25.146.366
25.146.366

Belli malların satın alınmasına ilişkin ortalama ödeme vadesi 45 gündür.(2009:40 gün).
7. İlişkili taraflarla bakiyeler ve işlemler
				
							
		
										
										
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
OYAK Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. (3)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (1)
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (4)
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (4)
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (4)
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (4)
OYAK Telekominukasyon Hizmetleri A.Ş. (4)
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (4)
Oyka Kâğıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (4)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (4)
Omsan Lojistik A.Ş. (4)
Ortaklara temettü borcu (2)

31 Aralık 2010
Alacaklar kısa vadeli			 Borçlar kısa vadeli
Ticari 				
Ticari
Ticari		 olmayan		
Ticari		 olmayan

14.419.287
4.745
25.000
14.449.032

-

52.286
76.234
4.612
4.609
2.109.855
1.796
1.031.073
138.548
33.393
956.393
4.408.799

450.462
450.462

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

				
							
		
										
										
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
OYAK Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. (3)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(4)
Ortaklara temettü borcu (2)

31 Aralık 2009
Alacaklar kısa vadeli			 Borçlar kısa vadeli
Ticari 				
Ticari
Ticari		 olmayan		
Ticari		 olmayan

-

258
475.355
475.613

(1) Ana ortak
(2) Ortak
(3) İştirak
(4) Ana Ortağın iştiraki

Şirket’in yukarıda belirtilen bakiyeleri dışında OYAK’a 12.678.558 TL (31 Aralık 2009- 12.678.558 TL) tutarında borcu bulunmaktadır. Söz konusu borç, hisse devir işlemleri kapsamında Agretaş’tan OYAK’a devredilmiş olup, Aslan Çimento A.Ş’nin konsolide edilen bağlı ortaklığı olan Aslan Beton’a hissedarlar tarafından konulan zarar telafi fonunun Aslan Çimento A.Ş payına
düşen kısmını yansıtmakta olup uzun vadeli diğer borçlar altında gösterilmiştir. İlgili tutar 31 Aralık 2008 itibariyle 15.102.886
TL olup 2009 yılında Aslan Beton’a ortakları tarafından konulan 10.000.000 TL zarar telafi fonundan OYAK’ın payına düşen
2.424.328 TL’nin Aslan Çimento A.Ş tarafından ödenmesinden dolayı 31 Aralık 2009 itibariyle 12.678.558 TL’ye gerilemiştir.
2009 yılı içerisinde, Lafarge Van Çimento’dan olan alacaklar için Grup ortalama %13,39 faiz uygulamış olup, Agretaş’a olan borçlar için de ortalama %11,33 (31 Aralık 2008 - %18,75) oranında faiz yüklenmiştir. Bu alacak ve borçlar TL cinsinden olup temel
olarak finansman amaçlıdır ve belirlenmiş bir ödeme vadesi bulunmamaktadır.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ilişkili taraflar ile olan bakiyeler teminatsızdır. Ticari nitelikteki ilişkili şirket bakiyelerine vadesi dahilinde faiz uygulanmamaktadır.
İlişkili taraflardan vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar aşağıdaki gibidir:
			

Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne
uğramamış alacaklar

					 Toplam			
								
31 Aralık 2010
31 Aralık 2009
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-

610.274
610.274

2.810.423
-

< 30 		
gün		

1.064.925
-

30-60		
gün		
978.049
-

60-90		
gün		
586.701
-

90-120		 >120
gün
gün
180.748
-

-
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(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
		
								

1 Ocak – 31 Aralık 2010

Verilen
faizler

Sabit
kıymet
satış
hasılatı

Sabit
kıymet
alımı

Kira
gideri

Kira
geliri

Bilgi
işlem
geliri

Nakliye
hizmet
gideri

Yönetim
hizmet
geliri

Yurtdışı
personel
hizmet
geliri

İsim
hakkı
gideri

Hammadde
yardımcı
malzeme
alımları

Yönetim
hizmet
bedelleri

Diğer
sair
giderler

Diğer
sair
gelirler

İştirak
satış
bedeli

Mamul
satış
gelirleri

İlişkili taraflarla olan işlemler

Alınan
faizler

OYAK Beton Sanayii ve Ticaret

72.335

-

-

1.204.842

-

1.922.970

-

-

115.436

-

-

-

-

60.550

91.378

-

22.898.717

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.169.355

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

84.832

76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.018.358

-

-

-

-

-

-

-

-

1.785.624

-

-

-

-

-

-

-

-

-

504.680

-

-

-

OYAK İnşaat A.Ş. (4)

-

-

-

1.285.173

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.160

-

-

-

Oytaş İç ve Dış Ticaret

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.820.160

-

52.604

-

-

470.534

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.023.043

-

12.935

-

-

-

Omsan Lojistik A.Ş. (4)

-

-

-

-

-

-

-

2.632.957

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bolu Çimento Sanayii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

321.042

-

12.622

-

-

38.844

-

-

-

230.395

-

-

-

-

-

-

-

87.225

-

188.797

361

-

-

72.335

-

-

4.506.034

-

1.922.970

-

2.632.957

115.436

-

-

11.439.183

-

974.180

91.815

-

23.408.095

A.Ş. (5)
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
T.A.Ş. (4)
OYAK Pazarlama Hizmet ve
Turizm A.Ş. (4)
Oyka Kâğıt Ambalaj San. ve
Tic. A.Ş. (4)
OYAK Savunma ve Güvenlik
Sistemleri A.Ş. (4)

A.Ş. (4)
Ünye Çimento Sanayii ve
Ticaret A.Ş. (4)

A.Ş. (4)
Diğer
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(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
		
								

İlişkili taraflarla olan işlemler
Agretaş Agrega İnş. San.

Alınan
faizler

1 Ocak – 31 Aralık 2009

Verilen
faizler

Sabit
kıymet
satış
hasılatı

Sabit
kıymet
alımı

Kira
gideri

Kira
geliri

Bilgi
işlem
geliri

Nakliye
hizmet
gideri

Yönetim
hizmet
geliri

Yurtdışı
personel
hizmet
geliri

İsim
hakkı
gideri

Hammadde
yardımcı
malzeme
alımları

Yönetim
hizmet
bedelleri

Diğer
sair
giderler

Diğer
sair
gelirler

İştirak
satış
bedeli

Mamul
satış
gelirleri

-

4.144.005

3.789

-

68.007

-

-

-

114.063

-

-

-

564.719

65.719

-

820.521

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

525.590

Ve Tic. A.Ş (3)
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret
A.Ş. (5)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.359.388

-

-

299.262

-

-

-

994.575

-

834

-

-

-

133.812

-

218.185

-

-

-

-

-

121.252

-

-

Lafarge Aggregates (2)

-

-

701.655

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Asmad Alçı Şti. Ltd. (Asmad) (2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

376.411

-

-

-

-

-

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları
T.A.Ş. (4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.814.647

-

-

-

-

-

OYAK Pazarlama Hizmet ve

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

127.018

-

-

-

-

-

Lafarge SA (1)
Lafarge Van Çimento (2)

Turizm A.Ş. (4)
Oyka Kağıt Ambalaj San.
ve Tic. A.Ş. (4)
Diğer
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

47.843

-

-

-

78.574

4.226

-

-

994.575

4.144.005

706.278

-

68.007

-

133.812

-

332.248

47.843

3.359.388

2.318.076

564.719

443.775

125.478

820.521

525.590
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

Şirket, 2010 yılı öncesinde, ilgili anlaşmada belirlendiği şekliyle net çimento satış hasılatı üzerinden %3 ve net beton satışı üzerinden %0,5 oranında isim hakkı giderini Lafarge SA’ya ödemiştir.
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Dönem içerisinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 5 yönetim kurulu üyesi ve 2 denetim kurulu üyesine (2009 yılı - Başkan, Başkan Yardımcısı ve diğer 8 üst düzey yöneticiye) sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
										 1 Ocak-31 Aralık 2010

1 Ocak-31 Aralık 2009

750.541
22.834
773.375

4.806.031
5.913
230.763
5.042.707

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Kıdem tazminatı
Diğer faydalar

8. Diğer alacaklar ve borçlar
											31 Aralık 2010
Diğer alacaklar
Devreden KDV
Diğer çeşitli alacaklar
Personel avansları
Diğer

512.554
54.367
1.000
16.049
583.970

											31 Aralık 2010
Uzun vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
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224.251
224.251

31 Aralık 2009

510.624
135.767
10.444
134.377
791.212

31 Aralık 2009

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

											31 Aralık 2010
Diğer borçlar
Alınan sipariş avansları
Alınan depozito ve teminatlar

221.182
62.533
283.715

31 Aralık 2009

1.559.626
59.754
1.619.380

Alınan sipariş avanslarını müşterilerden peşin olarak alınan avanslar oluşturmaktadır.
9. Stoklar
											31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

14.114.112
4.613.770
1.356.037
(196.757)
19.887.162

8.675.830
3.146.979
1.738.435
134.320
(178.361)
13.517.203

											31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

(178.361)
(39.757)
21.361
(196.757)

(179.007)
646
(178.361)

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

Stok değer düşüklüğü karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:

Açılış bakiyesi
Dönem gideri (Not 19)
İptal edilen karşılık
Kapanış bakiyesi

109.257
109.257
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

10. Diğer dönen/duran varlıklar ve kısa/uzun vadeli yükümlülükler

Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımın UFRS’ye göre düzenlenmiş finansal bilgileri aşağıdaki şekilde
özetlenmiştir:

											31 Aralık 2010
Diğer dönen varlıklar
Gelecek aylara ait giderler
Verilen sipariş avansları
Personelden alacaklar
Peşin ödenen vergiler ve fonlar
Diğer duran varlıklar
Gelecek yıllara ait giderler
Verilen sabit kıymet avansları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Gelecek aylara ait gelirler
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Gider tahakkukları
Personele borçlar
Diğer yükümlülükler

31 Aralık 2009

470.859
468.451
71.850
1.011.160
64.074
64.074
1.101.958
866.259
350.618
290.098
145.188
2.754.121

734.871
267.990
712.298
40.303
1.755.462
138.282
119.598
257.880
1.621.247
462.277
44.339
47.216
200.732
2.375.811

11. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların detayı aşağıdaki gibidir:
							
31 Aralık 2010
							İştirak oranı			 Tutar			İştirak oranı
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş
Toplam

%20

40.240.800
40.240.800

-

31 Aralık 2009
Tutar
-

Aslan Çimento A.Ş’nin, OYAK’ın sahibi bulunduğu iştiraki OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. (OYAK Beton)’ye ait ve OYAK Beton sermayesinin %20’sini teşkil eden 14.324.000 TL nominal değerli hissesinin tamamının değerleme raporuna istinaden belirlenen hisse fiyatı üzerinden 40.240.800 TL bedelle satın alma işlemi 29 Aralık 2010 tarihinde tamamlanmıştır. Aslan Çimento
A.Ş’nin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle OYAK Beton’daki yatırımı satın alma tarihinden itibaren özkaynaktan pay alma yöntemi ile
muhasebeleştirilmeye başlanmıştır.
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(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

											31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

170.204.137
111.312.348
279.878.742
(7.539.566)

121.978.778
55.547.422
195.547.116
223.760

Varlıklar
Yükümlülükler
Satış gelirleri
Dönem (zararı)/karı

12. Yatırım amaçlı gayrimenkuller
31 Aralık 2010 ve 2009 dönemleri itibariyle, yatırım amaçlı gayrimenkullerin hareketleri aşağıdaki gibidir:
						
							
Maliyet değeri
1 Ocak 2010 açılış bakiyesi
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
Alımlar
Çıkışlar
31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2010 açılış bakiyesi
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
Dönem gideri
Çıkışlar
31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi
31 Aralık 2010 itibariyle net defter değeri

Arazi
Yeraltı ve yerüstü
ve arsalar		
düzenleri			

Binalar		

Toplam

5.331.436
5.331.436

3.361.860
138.234
(148.023)
3.352.071

1.605.449
195.746
(31.400)
1.769.795

10.298.745
333.980
(179.423)
10.453.302

5.331.436

(1.912.572)
(192.337)
36.752
(2.068.157)
1.283.914

(386.762)
(54.152)
14.447
(426.467)
1.343.328

(2.299.334)
(246.489)
51.199
(2.494.624)
7.958.678

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller Şirket’in OYAK Beton’a kiraya vermiş olduğu beton tesislerin arazileri, bu tesislerde bulunan binalar ve ilgili yerüstü düzenlerinden oluşmaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun
değeri, bağımsız değerleme uzmanlarının değerlemelerine göre 30.892.657 TL olarak belirlenmiştir (31 Aralık 2009 – Yoktur).
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
13. Maddi varlıklar (net)

Arazi ve arsalar

Yeraltı ve yerüstü
düzenleri

Binalar

Tesis, makine
ve cihazlar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Özel
maliyetler

Yapılmakta
olan yatırımlar

Toplam

424.220.913

Maliyet değeri
35.178.176

25.451.062

50.153.488

284.950.820

14.279.798

7.884.853

4.206.722

2.115.994

Alımlar

-

676.072

966.750

1.586.089

559.206

97.469

388.530

2.821.321

7.095.437

Çıkışlar

-

-

(41.985)

(3.083.682)

(159.467)

(44.718)

-

-

(3.329.852)

1 Ocak 2010 açılış bakiyesi

-

1.966.603

108.202

301.288

-

1.327.100

-

(3.710.777)

(7.584)

Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler

(5.331.436)

(3.361.860)

(1.605.449)

-

-

-

-

-

(10.298.745)

31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi

29.846.740

24.731.877

49.581.006

283.754.515

14.679.537

9.264.704

4.595.252

1.226.538

417.680.169

1 Ocak 2010 açılış bakiyesi

-

(18.913.388)

(38.646.978)

(193.235.805)

(8.346.541)

(6.401.870)

(3.271.188)

-

(268.815.770)

Dönem gideri

-

(295.353)

(508.363)

(5.336.531)

(953.010)

(364.733)

(250.081)

-

(7.708.071)

Çıkışlar

-

-

12.610

1.936.180

82.212

34.907

-

-

2.065.909

Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler

-

1.912.572

386.762

-

-

-

-

-

2.299.334

31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi

-

(17.296.169)

(38.755.969)

(196.636.156)

(9.217.339)

(6.731.696)

(3.521.269)

-

(272.158.598)

29.846.740

7.435.708

10.825.037

87.118.359

5.462.198

2.533.008

1.073.983

1.226.538

145.521.571

Arazi ve arsalar

Yeraltı ve yerüstü
düzenleri

Binalar

Tesis, makine
ve cihazlar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Özel
maliyetler

Yapılmakta
olan yatırımlar

Toplam

429.632.964

Yapılmakta olan yatırımlardan transfer

Birikmiş amortismanlar

31 Aralık 2010 itibariyle net defter değeri

Maliyet değeri
35.063.514

24.925.821

49.675.211

268.218.517

17.334.302

8.027.045

4.212.890

22.175.664

Alımlar

128.379

148.930

-

718.173

370.538

123.489

-

9.523.953

11.013.462

Çıkışlar

-

-

(206.110)

(125.763)

(3.121.985)

(13.837)

-

(446.850)

(3.914.545)

(94.735)

(496.799)

(4.052.867)

(6.844.690)

(40.157)

(456.869)

(14.168)

-

(12.000.285)

81.018

873.110

4.737.254

22.984.583

-

205.025

8.000

(29.136.773)

(247.783)

-

-

-

-

(262.900)

-

-

-

(262.900)

35.178.176

25.451.062

50.153.488

284.950.820

14.279.798

7.884.853

4.206.722

2.115.994

424.220.913

1 Ocak 2009 açılış bakiyesi

-

(18.522.206)

(39.872.464)

(191.215.464)

(10.074.741)

(6.387.881)

(3.036.514)

-

(269.109.270)

Dönem gideri

-

(635.705)

(610.667)

(4.806.500)

(952.391)

(402.507)

(246.640)

-

(7.654.410)

Çıkışlar

-

-

-

69.334

2.649.135

6.513

-

-

2.724.982

İştirak satışı nedeniyle çıkışlar

-

244.523

1.836.153

2.716.825

31.456

382.005

11.966

-

5.222.928

31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi

-

(18.913.388)

(38.646.978)

(193.235.805)

(8.346.541)

(6.401.870)

(3.271.188)

-

(268.815.770)

35.178.176

6.537.674

11.506.510

91.715.015

5.933.257

1.482.983

935.534

2.115.994

155.405.143

1 Ocak 2009 açılış bakiyesi

İştirak satışı nedeniyle çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer
Satış amacıyla elde tutulan varlıklara transfer
31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi
Birikmiş amortismanlar

31 Aralık 2009 itibariyle net defter değeri
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

31 Aralık 2010 ve 2009 itibariyle hâlâ kullanılmakta olan tamamıyla amorti olmuş maddi duran varlıkların maliyet bedelleri aşağıdaki gibidir.
											31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

14.297.805
33.687.824
142.566.203
4.285.340
5.513.360
2.185.302
202.535.834

14.877.686
33.587.996
143.813.932
3.417.666
5.477.581
2.178.801
203.353.662

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

14. Maddi olmayan varlıklar (net)
								
Maliyet değeri
1 Ocak 2010 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer
31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2010 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
31 Aralık 2010 kapanış bakiyesi
31 Aralık 2010 itibariyle net defter değeri

Haklar			Bilgisayar yazılımları			

Toplam

5.978.407
331
5.978.738

10.040.037
449.353
(196.032)
7.584
10.300.942

16.018.444
449.684
(196.032)
7.584
16.279.680

(2.324.490)
(325.020)
(2.649.510)
3.329.228

(8.233.032)
(388.885)
169.216
(8.452.701)
1.848.241

(10.557.522)
(713.905)
169.216
(11.102.211)
5.177.469

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

								
Maliyet değeri
1 Ocak 2009 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
İştirak satışı nedeniyle çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer
31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2009 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
İştirak satışı nedeniyle çıkışlar
31 Aralık 2009 kapanış bakiyesi
31 Aralık 2009 itibariyle net defter değeri

Toplam

7.098.745
133.500
(1.253.838)
5.978.407

10.037.111
340.374
(585.231)
247.783
10.040.037

17.135.856
473.874
(1.253.838)
(585.231)
247.783
16.018.444

(3.212.113)
(366.214)
1.253.837
(2.324.490)
3.653.917

(8.436.924)
(359.724)
563.616
(8.233.032)
1.807.005

(11.649.037)
(725.938)
1.253.837
563.616
(10.557.522)
5.460.922

31 Aralık 2010 ve 2009 itibariyle hâlâ kullanılmakta olan tamamıyla amorti olmuş maddi olmayan duran varlıkların maliyet bedelleri aşağıdaki gibidir.
											31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

564.036
7.408.574
7.972.610

562.024
7.676.608
8.238.632

											31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

8.484.595
5.587.918
2.896.677
5.247.383
5.064.351
183.032

10.984.118
1.801.426
1.307.135
5.791.439
2.084.118
4.609.240
4.415.019
194.221

Haklar
Bilgisayar yazılımları

15. Borç karşılıkları

a-) Kısa vadeli karşılıklar:
Dava karşılığı
İkramiye karşılığı
Personel karşılıkları
Diğer
b-)Uzun vadeli karşılıklar:
Ecrimisil gider karşılığı
Diğer
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

31 Aralık 2010 itibariyle dava karşılıkları, çeşitli tazminat davalarından oluşmaktadır. Diğer karşılıklar ise esas itibariyle kıdem
teşvik primi karşılığı, izin karşılığı, maden işletme hakkı karşılığı ve diğer çeşitli giderler için ayrılmış karşılıklardan oluşmaktadır.
Şirket yönetimi, 2009 yılı içerisinde hissedar değişimi ile birlikte Şirket’in organizasyon yapısında öngördüğü değişiklikleri bilanço tarihinden önce personeline bildirmiş ve planlanan ayrılmalara ilişkin olarak 5.791.439 TL tutarında karşılık ayırmıştır. Söz
konusu karşılık ayrılacak olan çalışanların 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hak etmiş oldukları yasal hakları ile birlikte primlerini
içermekte olup 2010 yılı içerisinde ödenmiştir.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, Şirket’in, 1.329.623 TL tutarındaki kullanımda olmayan arsaları üzerinde Orman Kanunu’nun 2-B
maddesine istinaden devam etmekte olan dava ile ilgili hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda mali tablolarda 1.213.663
TL tutarında bir karşılık ayrılmıştır.
31 Aralık 2010 itibariyle 5.064.351 TL tutarındaki ecrimisil gider karşılığı, Şirket’in kullanmakta olduğu devlet arazisi için talep
edilebilecek tazminat için ayrılan karşılığı yansıtmaktadır.
														 Kısa vadeli
					 Dava 		 İkramiye			 Personel			
			 Ecrimisil
					 karşılığı		 karşılığı			karşılıkları				Diğer
karşılığı

Uzun vadeli

4.415.019
652.054
(2.722)
5.064.351

194.221
18.811
(30.000)
183.032

														 Kısa vadeli
					 Dava 		 İkramiye			 Personel			
			 Ecrimisil
					 karşılığı		 karşılığı			karşılıkları				Diğer
karşılığı

Uzun vadeli

2.224.387
3.748.431
(1.557.799)
4.415.019

182.458
53.272
(41.509)
194.221

1 Ocak 2010
İlave karşılık
Ödemeler
Karşılık iptalleri
31 Aralık 2010

1 Ocak 2009
İlave karşılık
Ödemeler
Karşılık iptalleri
İştirak satışı nedeniyle çıkış
31 Aralık 2009
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1.801.426
3.793.292
(6.800)
5.587.918

1.504.978
1.213.663
(693.452)
(223.763)
1.801.426

1.307.135
(1.307.135)
-

929.169
1.322.135
(929.169)
(15.000)
1.307.135

5.791.439
(5.791.439)
-

5.791.439
5.791.439

2.084.113
2.305.298
(1.285.125)
(207.609)
2.896.677

2.332.234
1.428.002
(1.104.460)
(430.130)
(141.528)
2.084.118

Diğer

Diğer

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

c-) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere,
hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi
ile Kanun’dan çıkarılmıştır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.517 TL (31 Aralık 2009 – 2.365 TL)
tavanına tabidir (1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.623 TL’ye yükseltilmiştir).
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), şirketin yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında
aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %5,1 maaş artış oranı ve
%10 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık %4,66 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 2009 - %5,92). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır.
Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan 2.623 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemi içinde kıdem tazminatı karşılığının hareketi aşağıda sunulmuştur
										 1 Ocak-31 Aralık 2010
1 Ocak itibariyle karşılık
Hizmet maliyeti (aktüeryal kazanç/kayıp dahil)
Faiz maliyeti
Ödenen kıdem tazminatları
İştirak satışı nedeniyle çıkışlar
31 Aralık itibariyle karşılık

3.838.303
1.668.531
422.214
(3.143.338)
2.785.710

1 Ocak- 31 Aralık 2009
2.491.353
1.802.339
274.048
(542.302)
(187.135)
3.838.303
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

16. Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler
Şirket tarafından açılmış ve bilanço tarihi itibariyle devam etmekte olan davaların toplam tutarı 23.722.853 TL’dir (31 Aralık
2009 – 22.233.694 TL).
Şirket aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibariyle devam eden davaların toplam riski 6.905.046 TL olup bu davaların 1.317.128
TL’si sigorta kapsamındadır. Şirket yönetimi, hukuk danışmanlarının görüşleri doğrultusunda, konsolide mali tablolarda toplam
5.587.918 TL tutarında karşılık yansıtmıştır. (31 Aralık 2009 – 1.801.426 TL) (Not 15).
Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle yatırım taahhüdü bulunmamaktadır (31 Aralık 2009 – yoktur)
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirket hakkında tedarik işlemlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu’nun 15/6’ncı
maddesi kapsamında inceleme yapılmakta olup bilanço tarihi itibariyle bu incelemeyle alakalı Şirket’e yapılmış herhangi bir tebligat bulunmamaktadır.
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket’in teminat/ipotek/rehin (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

								
31 Aralık 2010		
						
Döviz 		
USD				
						
tutarı		
TL 		 Toplam		
						
USD		 Karşılığı		
TL		
Teminat mektubu
Teminat senedi
Nakdi teminat
Rehin
İpotek

-

-

3.613.293
3.493.000
29.523
7.135.816

31 Aralık 2009
Döviz		
tutarı		
USD		
25.000
25.000

USD
TL		
Karşılığı		

Toplam
TL

37.643
37.643

37.643
3.329.328
3.366.971

Faaliyet kiralama taahhütleri
İptal edilemeyecek durumdaki faaliyet ve finansal kiralamalarla ilgili gelecekte yapılacak olan ödemeler aşağıdaki gibidir:

Şirket tarafından verilen TRİ’ler:

									
A.
B.
C.
D.
i.
ii.
iii.

				

Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişilerin borcunu
temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
Ana ortak rehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup şirketleri lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
C maddesi kapsamına girmeyen 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
Toplam

2010

2009

7.135.816
21.838.866

3.366.971
19.303.630

-

-

-

-

-

-

28.974.682

22.670.601

Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ’ler genel
kredi sözleşmeleri kapsamında bankalara verilen kefaletlerden oluşmaktadır. Yukarıdaki tabloda belirtilen kefaletlerin 2.114.766
TL tutarındaki kısmı EURO cinsindendir (31 Aralık 2009 – 2.229.529 TL).
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Faaliyet kiralama taahhütleri							31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

61.289
12.236
73.525

236.959
154.284
391.243

									 31 Aralık 2010
							
Pay			
Pay			
Ortaklar						 oranı			 tutarı			

31 Aralık 2009
Pay
tutarı

Bir yıl içerisinde
Bir-beş yıl arasında

17. Özkaynaklar

Ordu Yardımlaşma Kurumu
Halka açık kısım
Nominal sermaye
Enflasyon düzeltmesi
Düzeltilmiş sermaye

%97,30
%2,70

6.252.449
173.230
6.425.679
101.227.638
107.653.317

Pay
oranı
%97,30
%2,70

6.252.449
173.230
6.425.679
101.227.638
107.653.317

Sermaye nominal değeri 0,01 TL olan 642.567.846 adet hisseden oluşmaktadır.
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluşmaktadır. Yasal yedekler şirketlerin tarihi
ödenmiş sermayelerinin %20’sine ulaşıncaya kadar, net dönem kârının %5’i birinci yasal yedekler olarak ayrılmaktadır. Ancak
Aslan Çimento A.Ş’in esas sözleşmesine göre, tarihi ödenmiş sermayenin %25’ine ulaşıncaya kadar, net dönem kârının %5’i birinci yasal yedekler olarak ayrılmaktadır. İkinci yasal yedek ise, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %5’inin üzerindeki tüm kâr dağıtımının üzerinden %10 oranında ayrılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmedikleri sürece dağıtılamaz, fakat kâr yedeklerinin tükendiği noktada zararları kapatmak için kullanılabilirler.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce dağıtılabilir karın
hesaplanmasında finansal tablolarda yer alan kâr içinde görünen; bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden
ana ortaklığın finansal tablolarına intikal eden kâr tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, genel kurullarınca kâr dağıtım kararı alınmış olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları kâr tutarını SPK’nın Seri:XI,
No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem kârlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkân tanınmasına karar verilmiştir.

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

18. Satış gelirleri ve satışların maliyeti
										 1 Ocak-31 Aralık 2010
Satışlar (net)
Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar
Diğer gelirler (*)
Satış iadeleri (-)
Satış iskontoları (-) (*)
Satışlardan diğer indirimler

131.819.727
(3.135)
(948.540)
(4.255.927)
126.612.125

183.235.223
6.993
3.327.925
(2.479.129)
(28.591.668)
(2.006.373)
153.492.971

										 1 Ocak-31 Aralık 2010

1 Ocak- 31 Aralık 2009

SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı
konusunda herhangi bir asgari kâr dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir.
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı; nakit kâr dağıtımı
ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit kâr dağıtımında kullanılması
durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle gösterilmiş değerleri ve özkaynaklar enflasyon düzeltme farkları 31 Aralık 2010 ve
2009 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:
												
Enflasyon
31 Aralık 2010						 Nominal			
düzeltme farkları		
Sermaye
Sermaye avansı
Hisse senedi ihraç primleri
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özel yedekler

6.425.679
62.728.000
95
12.097.344
8.347.067
66.276
89.664.461

101.227.638
210.797
11.149.287
2.752.107
424.932
115.764.761

Düzeltilmiş
tutarlar
107.653.317
62.728.000
210.892
23.246.631
11.099.174
491.208
205.429.222

1 Ocak- 31 Aralık 2009

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

(23.193.047)
(8.313.460)
(59.297.806)
(5.335.847)
1.466.791
(382.398)
(95.055.767)
(776.713)
(95.832.480)

(49.609.093)
(7.019.042)
(65.577.843)
(6.718.651)
136.090
716.404
(128.072.135)
(3.258.001)
(131.330.136)

(*) Şirket 2009 yılında satış faturalarını liste fiyatları üzerinden hazırlayıp aynı fatura üzerinde farklı satırda müşterilerine satış indirimi uygulamıştır. Bu sebeple 27.600.785 TL tutarındaki indirimler Satış iskontoları hesabında yer almıştır. Yine 2009 yılında müşterilere sağlanan 2.026.268 TL tutarındaki nakliye hizmetleri Diğer gelirler hesabında muhasebeleştirilmiştir. 2010 yılında değişen ürün satış fiyatlandırma sistemi nedeniyle, nakliye geliri ve satış iskontoları satış fiyatı-

												
Enflasyon
31 Aralık 2009						 Nominal			
düzeltme farkları		
Sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özel yedekler
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6.425.679
95
12.097.344
8.347.067
66.276
26.936.461

101.227.638
210.797
11.149.287
2.752.107
424.932
115.764.761

Düzeltilmiş
tutarlar

nın içine dahil edildiğinden Yurtiçi satışlar içerisinde gösterilmektedir.

107.653.317
210.892
23.246.631
11.099.174
491.208
142.701.222
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

19. Niteliklerine göre giderler

Niteliklerine göre giderler, aşağıdaki kalemlerin toplamından oluşmaktadır:

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

										 1 Ocak-31 Aralık 2010
Hammadde ve tüketim malı kullanımı
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payı gideri
Dışarıdan alınan hizmetler
Şüpheli alacak karşılığı (Not 6)
Kira giderleri
Bakım giderleri
Danışmanlık giderleri
Reklam giderleri
Sigorta giderleri
Bilgi işlem giderleri
Bağışlar
İletişim giderleri
Stok değer düşüklüğü karşılığı (Not 9)
İsim hakkı gideri (*)
Diğer giderler

1 Ocak-31 Aralık 2009

80.422.300
15.906.831
6.549.900
3.718.948
2.420.634
1.536.705
780.973
683.421
362.503
267.857
197.904
102.550
101.395
39.757
3.755.778
116.847.456

107.332.618
34.783.268
8.380.349
1.284.087
10.363.938
6.076.814
3.669.036
1.170.933
447.928
1.557.596
1.278.519
351.932
465.504
3.359.388
7.787.479
188.309.389

(*) İsim hakkı giderleri 2010 yılı öncesinde Şirket’in eski ana ortağı olan Lafarge SA’ya ödemiş olduğu tutarlardan oluşmaktadır.

Gelir tablosuna yansıtılan personel giderlerinin kırılımı aşağıdaki gibidir:

										 1 Ocak-31 Aralık 2010
Personel giderleri
Maaş ve ücretler
Diğer sosyal yardımlar
Kıdem tazminatı
SSK işveren hissesi
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8.791.880
3.475.963
2.090.745
1.548.243
15.906.831

1 Ocak-31 Aralık 2009

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

										 1 Ocak-31 Aralık 2010

1 Ocak-31 Aralık 2009

95.832.480
5.418.309
15.526.269
70.398
116.847.456

131.330.136
12.904.566
42.801.500
1.273.187
188.309.389

										 1 Ocak-31 Aralık 2010

1 Ocak-31 Aralık 2009

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

20. Diğer faaliyet gelirleri/ giderleri

Diğer faaliyet gelirleri
Kira geliri
Konusu kalmayan karşılıklar
Hammadde ve yardımcı malzeme satış geliri
Yönetim hizmet geliri
Hurda satış geliri
Envanter fazlalığı
Önceki dönem gelir ve kârları
Sigortadan alınan tazminatlar
Sabit kıymet satış kârı
Bilgi işlem geliri
Yurtdışı personel hizmet gelirleri
Diğer gelirler ve kârlar

1.998.269
469.297
316.500
170.309
107.701
41.830
7.585
411.499
3.522.990

182.397
1.210.903
507.072
332.248
313.906
286.466
134.098
244.984
240.772
154.578
100.476
1.268.440
4.976.340

24.354.827
5.594.515
2.076.387
2.757.539
34.783.268
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

23. Vergiler
										 1 Ocak-31 Aralık 2010
Diğer faaliyet giderleri (-)
Karşılık gideri
Amortisman gideri (*)
Önceki dönem giderleri
Sabit kıymet satış zararı
Hammade ve yardımcı malzeme satış maliyeti
Ceza ve tazminatlar
Lafarge Beton’un yeniden yapılanma giderleri
Sigortadan tahsil edilemeyen giderler
Diğer gider ve zararlar

(4.414.629)
(2.118.565)
(538.012)
(368.682)
(315.119)
(28.622)
(1.354.119)
(9.137.748)

1 Ocak-31 Aralık 2009

(1.266.935)
(595.386)
(433.240)
(150.142)
(254.147)
(547.508)
(759.185)
(4.006.543)

(*) Şirket’in 2010 yılında OYAK Beton’a kiraya verdiği beton tesisleri ve rödavans geliri elde etmeye başladığı Cendere agrega tesisine ait amortisman giderleri
Diğer faaliyet giderleri hesabında muhasebeleştirilmeye başlanmıştır.

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi
matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleşik şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2010 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2009 - %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2010 yılı kurum kazançlarının
geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (2009 - %20).
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kârdan düşülmek üzere, azami 5 yıl taşınabilir. Oluşan zararlar geriye dönük
olarak, önceki yıllarda oluşan kârlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler vergi beyannamelerini, ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yıl 1 – 25 Nisan tarihleri arasında hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından söz konusu beyannameler ve bunlara baz teşkil eden muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilmektedir.

21. Finansal gelirler
										 1 Ocak-31 Aralık 2010

1 Ocak-31 Aralık 2009

650.773
511.834
457.593
1.620.200

2.003.326
2.592.699
1.890.736
6.486.761

Reeskont faiz geliri
Kambiyo kârları
Faiz gelirleri

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.

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

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

(71.850)
(71.850)

(40.303)
(40.303)

22. Finansal giderler
										 1 Ocak-31 Aralık 2010		
										 1 Ocak-31 Aralık 2010

1 Ocak-31 Aralık 2009

(1.034.002)
(720.489)
(598.199)
(2.352.690)

(9.627.975)
(800.431)
(2.571.995)
(13.000.401)

Kısa vadeli borçlanma gideri
Reeskont faiz giderleri
Kambiyo zararları
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Kâr/zarardaki vergi gideri
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)

(2.573.008)
(2.573.008)

1 Ocak- 31 Aralık 2009

3.899.682
3.899.682
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

Dönem vergi giderinin dönem kârı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir:

										 1 Ocak-31 Aralık 2010		
Sürdürülen faaliyetler – vergi öncesi kâr/(zarar)
Gelir vergisi oranı %20 (2009 - %20)’den vergi gideri
Vergi etkileri:
- Cari yıl ticari zararı üzerinden ayrılmayan ertelenmiş vergi
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
- İstisnalar
Kalıcı farklar
Gelir tablosundaki vergi (gideri) / geliri

1 Ocak- 31 Aralık 2009

3.417.421
(683.484)

(40.360.261)
8.072.052

(1.593.512)
(1.473.228)
1.394.184
(216.968)
(2.573.008)

(2.812.819)
(1.683.270)
566.451
(242.732)
3.899.682

Şirket, vergiye esas yasal mali tabloları ile SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki farklılıklardan
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas mali tablolar ile SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanan mali
tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2009 - %20).
Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak gösterilir.
					
31 Aralık 2010		
31 Aralık 2009		
1 Ocak – 		 1 Ocak –
													31 Aralık 2010
31 Aralık 2009
						Ertelenmiş vergi 			Ertelenmiş vergi		 Ertelenmiş		Ertelenmiş
						
varlıkları/ 			
varlıkları/		
vergi		
vergi
						(yükümlülükleri)			(yükümlülükleri) geliri/ (gideri)
geliri/ (gideri)
Maddi ve maddi olmayan
varlıklara ilişkin
geçici farklar
Stoklar
Çalışanlara sağlanan
faydalara ilişkin
ayrılan karşılıklar
Alacak ve borç reeskontu
Ecrisimil karşılığı
Taşınan vergi zararları
Diğer geçici farklar, net
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(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

(7.025.361)

(7.063.415)

38.054

504.176

11.120
748.555

(34.399)
767.660

45.519
(19.105)

46.837
269.389

										 1 Ocak-31 Aralık 2010		
Açılış bakiyesi
Ertelenmiş vergi gideri /(geliri)
İştirak nedeniyle çıkışlar
Kapanış bakiyesi

71.962
883.004
3.009.081
1.586.923
(779.184)

60.091
129.866
(2.278.239)
(549.194)
(2.573.008)

(419.457)
438.126
3.009.081
411.982
4.260.134

779.184
2.573.008
3.352.192

5.039.318
(3.899.682)
(360.452)
779.184

Şirket’in konsolide edilen bağlı ortaklıklarından bazılarının 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle taşınan ve üzerinden ertelenmiş vergi
varlığı yaratılmayan vergi zararları aşağıdaki gibidir:
		
Oluştuğu yıl							Kullanılabilecek son tarih			31 Aralık 2010

Tutar
31 Aralık 2009

753.638
836.428
6.837.273
11.138.962
7.851.085
27.417.386

5.287.739
753.638
836.428
6.837.273
11.028.776
24.743.854

2005
2006
2007
2008
2009
2010 (provizyonel)

2010
2011
2012
2013
2014
2015

Şirket, yukarıda belirtilen vergi zararları dışında, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 3.654.208 TL (31 Aralık 2009 - 15.045.403 TL)
tutarındaki vergi zararının ilerleyen dönemlerde kurumlar vergisinden indirileceği varsayımıyla bu zarar üzerinden ertelenmiş
vergi aktifi hesaplamıştır.
24. Hisse başına kazanç
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 dönemleri için ana ortaklık hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve bin hisse başına kazanç hesaplamaları aşağıdaki gibidir:
											

132.053
1.012.870
730.842
1.037.729
(3.352.192)

1 Ocak- 31 Aralık 2009

Tedavüldeki adi hisse – bin hisse
Ana ortaklık hissedarlarına ait kâr/(zarar) (TL)
Adi hisse- bin hisse başına kâr/(zarar)

31 Aralık 2010		
6.425.679
2.985.512
0,46

31 Aralık 2009
6.425.679
(31.249.421)
(4,86)
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

25. Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar
Şirket, ödeme güçlüğü çeken müşterilerinden olan alacaklarına karşılık almış olduğu iş makineleri ve gayrimenkulleri satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflandırmaktadır. Referans Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin
14 Şubat 2011 tarihli gayrimenkul ekspertiz raporuna sonucu söz konusu gayrimenkuller üzerinde 235.295 TL (2009 - 89.000
TL) tutarında değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır, bunun sonucunda Şirket mali tablolarında 1.604.900 TL (31 Aralık 2009 –
1.719.384) tutarında satış amacıyla elde tutulan varlık bulunmaktadır.
26. Finansal araçlar
a) Finansal risk faktörleri
Şirket, faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski),
kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Şirket’in kullandığı başlıca finansal araçlar banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki
asıl amaç Şirket’in operasyonları için finansman yaratmaktır. Şirket ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.
b) Sermaye yönetimi
Şirket, sermayesini bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en
verimli şekilde kullanarak operasyonlarından sağladığı nakit ve ticari alacak ve mali ve ticari borçlarının vadelerinin incelenmesi yoluyla yönetmektedir. Şirket’in sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket’in üst yönetimi tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar. Şirket, üst yönetim ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan
borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri yoluyla dengede tutmayı amaçlamaktadır.
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(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

b) Sermaye yönetimi

					
Rayiç değer 			 Rayiç değer							
İskonto
					
etkisi gelir			
etkisi gelir					
Satılmaya		
edilmiş
					
tablosunda		
tablosunda
Vadeye kadar			
hazır		 maliyeti ile
					
yansıtılan 		
yansıtılan		 elde tutulacak Krediler ve
finansal 		
ölçülen
						finansal		
finansal
yatırımlar
alacaklar
varlıklar		
finansal
						varlıklar
yükümlülükler						
yükümlülükler
			
31 Aralık 2010
			
			
İlk kayda			
İlk kayda
			
alım
Alım		
alımda		
Alım
			
bu şekilde
satım		
bu şekilde		
satım
			sınıflandırılan
amaçlı sınıflandırılan		
amaçlı
			

Varlıklar
Nakit ve nakit
benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili
taraflardan
alacaklar
Finansal
yatırımlar
Yükümlülükler
Finansal
borçlar
Diğer finansal
yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara
diğer borçlar
Diğer borçlar

-

-

-

-

- 3.540.938

-

-

-

-

-

-

- 35.395.665
- 14.449.032

-

-

-

-

-

-

40.240.800

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(40.375.058)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7.090.907)
(4.859.261)

-

-

-

-

-

-

-

12.678.558
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

d) Piyasa riski
					
Rayiç değer 			 Rayiç değer							
İskonto
					
etkisi gelir			
etkisi gelir					
Satılmaya		
edilmiş
					
tablosunda		
tablosunda
Vadeye kadar			
hazır		 maliyeti ile
					
yansıtılan 		
yansıtılan		 elde tutulacak Krediler ve
finansal 		
ölçülen
						finansal		
finansal
yatırımlar
alacaklar
varlıklar		
finansal
						varlıklar
yükümlülükler						
yükümlülükler
		
31 Aralık 2009
			
			
İlk kayda			
İlk kayda
			
alım
Alım		
alımda		
Alım
			
bu şekilde
satım		
bu şekilde		
satım
			sınıflandırılan
amaçlı sınıflandırılan		
amaçlı
			

Varlıklar
Nakit ve nakit
benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili
taraflardan
alacaklar
Finansal
yatırımlar
Yükümlülükler
Finansal
borçlar
Diğer finansal
yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara
diğer borçlar
Diğer borçlar
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Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.
Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair
kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
e) Kur riski yönetimi

-

-

-

-

- 9.402.926

-

-

31 Aralık 2010					Döviz tutarı			Döviz tutarı			Döviz tutarı		
							
USD			
EURO			
GBP 		

-

-

-

-

- 50.911.217
610.274
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

-

-

(60.530.550)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(25.146.366)

-

-

-

-

-

-

-

(475.613)
(12.678.558)

44.682
114.441
100.990
(5.304)
254.809

4
23.471
50.456
(69.964)
3.967

-

31 Aralık 2009					Döviz tutarı			Döviz tutarı			Döviz tutarı		
							
USD			
EURO			
GBP 		
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Verilen sipariş avansları
Ticari borçlar
Net yabancı para pozisyonu

5.328.531
12.444
21.971
(4.259.426)
1.103.520

382.005
24.863
182.697
(326.827)
262.738

-

Toplam
TL
69.087
225.020
259.519
(151.564)
402.062

Toplam
TL
8.848.412
72.448
427.765
(7.119.462)
2.229.163
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

Kur riskine duyarlılık
Şirket başlıca EURO ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in bilanço pozisyonunun EURO ve ABD Doları kurlarındaki %10’luk değişime olan duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan bu oranlar, kur riskinin üst düzey yönetime Şirket içinde raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz
konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade eder. Pozitif tutar EURO ve ABD Doları’nın TL karşısında %10 değer artışının gelir tablosundaki etkisini ifade eder.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle									 Kâr/(Zarar)
											Yabancı paranın
Yabancı paranın
											değer kazanması		
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
4- Euro net varlık/yükümlülüğü
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10
değerlenmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)

39.394
39.394

(39.394)
(39.394)

813
813

(813)
(813)

-

-

40.207

(40.207)

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle									 Kar/(Zarar)
											Yabancı paranın
Yabancı paranın
											değer kazanması		
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
4- Euro net varlık/yükümlülüğü
5- Euro riskinden korunan kısım (-)
6- Euro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10
değerlenmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)

166.157
166.157

(166.157)
(166.157)

56.759
56.759

(56.759)
(56.759)

222.916

(222.916)

f) Faiz oranı riski yönetimi
Şirket’in değişken faiz oranlı finansal aracı bulunmamaktadır. Şirket’in finansal araçları ile ilgili sabit faiz oranları ilgili dipnotlarda detaylı olarak açıklanmıştır.
Şirket’in faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki 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 2010		

31 Aralık 2009

3.104.188
-

8.979.578
-

40.153.125
-

60.495.036
-

31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket’in faize duyarlı finansal araçlarının sabit faizli olmaları sebebiyle faiz
oranlarındaki değişim olasılığının etkisi hesaplanmamıştır.
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
g) Kredi riski yönetimi
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve
mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket’in maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Şirket yönetimi
tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.
Ticari alacaklar çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
																										
31 Aralık 2010												 Ticari alacaklar
						
Diğer alacaklar				
													 İlişkili taraf		Diğer taraf				
İlişkili taraf
Diğer taraf			
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
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

Bankalardaki			
mevduat 		

Türev
araçlar			

Diğer

14.449.032
11.638.609

35.395.665
19.801.664
27.810.362

-

583.970
583.970

3.540.905
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.810.423
-

7.585.303
6.229.463
20.670.062
(20.670.062)
-

-

-

-

-

-

Vadesi geçmiş fakat değer düşüklüğüne uğramamış alacakların detayı Not 7 ve 8’de verilmiştir.
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31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
																										
31 Aralık 2009												 Ticari alacaklar
						
Diğer alacaklar				
													 İlişkili taraf		Diğer taraf				
İlişkili taraf
Diğer taraf			
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
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
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Bankalardaki			
mevduat 		

Türev
araçlar			

Diğer

610.274
610.274

50.911.217
14.203.095
26.815.054

-

791.212
791.212

9.394.645
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24.096.163
3.232.080
18.400.154
(18.400.154)
-

-

-

-

-

-

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

79

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

h) Likidite riski yönetimi
Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

j) Finansal araçların gerçeğe uygun değerleri
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış ve tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde istekli taraflar arasında alım
satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa, bir finansal aracın rayiç değerini en iyi yansıtan değerdir.

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

Likidite tabloları
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin kalan vade dağılımını göstermektedir ve yükümlülüklerin ödenmesi gereken en erken tarihlerde ödeneceği varsayımına göre hazırlanmıştır. Gelecek dönemlerde yükümlülükler
üzerinden ödenecek faizler ve reeskontlar da aşağıdaki tabloda ilgili vadelere dahil edilmiştir.

				
		
				
		
						
				
		
				
Bilanço
				
değeri
		

Sözleşme
uyarınca			
/beklenen		
Vadesi
nakit
belirlenmemiş
çıkışlar			
finansal		
toplamı			yükümlülükler

1 aydan		
az		

1 ay
-3 ay

3 ay1 yıl

1 yıl5 yıl

finansal yükümlülükler
40.375.058

446.746.759

Ticari borçlar

7.090.907

İlişkili taraflara borçlar

4.859.261

-

221.932

-

7.133.336

-

5.064.601

2.008.223

60.512

-

4.931.878

450.462

1.953.399

1.097.148

1.430.869

-

12.678.558

12.678.558

12.678.558

65.003.784

71.490.531

13.129.020

7.239.932

3.105.371

16.748.021 29.776.806

18.239.402 29.776.806

Türev yükümlülükler
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
31 Aralık 2009
Krediler

60.530.550

60.878.483

-

60.878.483

-

-

-

Ticari borçlar

25.146.366

25.248.280

-

19.386.144

5.690.512

171.624

-

475.613

475.613

475.613

-

-

-

-

12.678.558

12.678.558

12.678.558

-

-

-

-

98.831.087

99.280.934

13.154.171

80.264.627

5.690.512

171.624

-

Türev nakit girişleri

-

-

-

-

-

-

-

Türev nakit çıkışları

-

-

-

-

-

-

-

İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar

Nakit ve nakit benzeri değerlerin ve ticari alacakların (değer düşüklüğü karşılığı netlenmiş olarak) gerçeğe uygun değerleri, kısa
vadeleri olmaları sebebiyle taşıdıkları değere yakın olarak değerlendirilmiştir. Yabancı para bakiyeleri yıl sonu kurlarıyla çevrilmiştir
Finansal yükümlülükler
Rayiç değeri taşınan değerine yakın olan parasal borçlar:

Türev olmayan

Diğer borçlar

Şirket, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hali hazırda bulunan piyasa bilgilerini ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak gerçeğe uygun değerleri tahmin edebilmek amacıyla piyasa bilgilerinin yorumlanması ve tahminlerin kullanılması gerekir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olmayabilir. Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilebilir finansal enstrümanların, değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır.
Finansal varlıklar
Rayiç değeri taşınan değerine yakın olan parasal varlıklar:

31 Aralık 2010

Krediler

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

Türev yükümlülükler

İlişkili taraflara borçların 13.129.020 TL (2009 – 13.154.171 TL) tutarındaki kısmının vadeleri belirlenmemiştir ve dolayısıyla nakit çıkış dönemi tahmin edilememektedir.

Ticari borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerleri taşıdıkları değerlere yakındır.
Banka kredilerinden oluşan finansal borçların bilanço tarihine yakın bir dönemde edinildiklerinden ötürü faiz oranlarının aktif
piyasa koşullarını yansıttığı ve dolayısı ile gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değerlere yakın olduğu düşünülmektedir.
Diğer finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri bilanço tarihi itibariyle ilgili türev araçların piyasada oluşan fiyatları üzerinden değerlenerek mali tablolarda yansıtılmıştır.
								31 Aralık 2010		
			 31 Aralık 2009
						
Defter			
Gerçeğe			 Defter		
Gerçeğe
						
değeri
uygun değeri			 değeri
uygun değeri
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar

3.540.938
35.395.665
14.449.032
40.240.800

3.540.938
35.395.665
14.449.032
40.240.800

9.402.926
50.911.217
610.274
-

9.402.926
50.911.217
610.294
-

40.375.058
7.090.907
4.859.261
12.678.558

40.375.058
7.090.907
-

60.530.550
25.146.366
475.613
12.678.558

60.530.550
25.146.366
(*)
(*)

(*) İlgili finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri piyasa fiyatları ve ödeme planlarının belli olmaması sebebiyle hesaplanamamaktadır.

80 ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

81

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları

(eski adıyla Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları)

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
27. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Aslan Çimento A.Ş. sermayesinin bedelli sermaye artırımı yapılarak 73.000.000 TL’ye yükseltilmesi kararı alınmıştır. Ana ortak
olan OYAK tarafından verilmiş olan 62.728.000 TL tutarındaki sermaye avansı bu sermaye artırımında kullanılacaktır. Bu sermaye artırımı kararı neticesinde 66.574.321,54 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun 14 Şubat 2011 tarih
ve 12/91 sayılı kararı ile kayda alınmıştır. Halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 15 Şubat 2011 tarihinde Gebze Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş, www.aslancimento.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu
(KAP)’nda (www.kap.gov.tr) yayınlanmıştır. 17 Şubat 2011 tarihinde yayımlanan Yeni Pay Alma Sirkülerine göre kurucu pay sahipleri 18 Şubat 2011 ile 9 Mart 2011, ortaklar ise 10 Mart 2011 ile 29 Mart 2011 tarihleri arasında yeni pay alma haklarını kullanacaklardır.
9 Şubat 2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Aslan Çimento A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul toplantısının 8 Mart 2011 Salı günü
saat 11:00 da Aslan Çimento A.Ş’nin merkezi olan Cami mah. Kaplan cad. No:149 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ : 18/02/2011
KARAR SAYISI : 2011/08
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
SERİ:XI, NO:29 NUMARALI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜ’NÜN 9. MADDESİ’NİN 2. BENDİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI

01/01/2010-31/12/2010 dönemine ilişkin,
ASLAN ÇİMENTO A.Ş.’nin 31/12/2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;
- Şirket’in Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı
tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Finansal Tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde 		
yansıtmakta olduğunu,
- İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporu’nun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı
karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, kabul ve beyan ederiz.

Yönetim Kurulu 		
Denetim Komitesi Üyesi
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Güney ARIK			

Genel Müdür 		

Mali ve İdari Genel Müdür Yrd.

Yıldıray YILDIZ		

Ertuğrul AKDAŞ
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DENETLEME KURULU RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

ASLAN ÇİMENTO A.Ş. GENEL KURULU’NA

Aslan Çimento Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

ORTAKLIĞIN
:

Unvanı

:

Merkez

:

Sermayesi

:

Faaliyet Konusu

-Denetçilerin Adı Soyadı, Görev Süreleri, ortak veya şirket
personeli olup olmadıkları

:

Aslan Çimento A.Ş.
Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca/KOCAELİ
6.425.678,46 TL
Her çeşit yerli ve yabancı standartlarda çimento, kireç, kırmataş, kum,
hazır beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ve yapı malzemesinin üretim, ticaret, ithalat ve ihracatını yapmaktır.
Deniz Uysal (T.C. 40252799604) (30.12.2009 devam ediyor)
Mehmet Tuncer (T.C. 23437130362) (29.03.2010 devam ediyor)
Denetçiler şirkete ortak olmadıkları gibi şirket personeli de değildir.

- Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan
Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı
       
-Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri
üzerinde yapılan incelemenin kapsamı,
hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve
varılan sonuç

:

5 Yönetim Kurulu Toplantısına iştirak edilmiş ve 28/05/2010 –
13/09/2010 – 03/12/2010 -28/02/2011 tarihlerinde 4 denetleme
icra edilmiştir.

:

Şirketin hesap, defter ve belgeleri 28/05/2010 –
13/09/2010 – 03/12/2010 -28/02/2011 tarihlerinde detayları ile ve her
ay sondaj usulü ile kayıt ve nizamı kayıt süreleri, belgeler ve belge
ekleri yönünden kanun talimat ve yönetmeliklere uygunluk
açısından incelenmiştir.
Devre faaliyet raporları, bilanço ve gelir tablosu şekil ve muhteva yönünden incelenmiş, bakiye veren hesapların detayları tetkik edilmiş,
noter tasdikleri kontrol edilmiş ve şirketin muhasebe, alım satış ve
personel konularının kanun, Esas Mukavele ve Yönetmeliklere uygun
şekilde işlem gördüğü tespit edilmiştir.

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

Dönem içerisinde şirket veznesi 4 kere sayılmış ve bulunan nakit
mevcudunun kayıtlara uygun bulunduğu tespit edilmiştir.

-Türk Ticaret Kanunu’nun 353.maddesinin 1.fıkrasının :
4 numaralı bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri ve
sonuçları

28/05/2010 – 13/09/2010 – 03/12/2010 -28/02/2011
(denetleme kurulu) yapılan incelemelerde sayılan kıymetli
evrak mevcudunun kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.

:

Denetleme Kurulu’na dönem içerisinde şikâyet ve yolsuzluk
bildirimi intikal etmemiştir.

- İntikal Eden Şikayet ve Yolsuzluklar
ve Bunlar Hakkında Yapılan İşlemler

Aslan Çimento A.Ş. nin 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; 01.01.2010
- 31.12.2010 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, kârın
dağıtımı önerisi, yasalara ve ortaklık Esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır.
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını onaylarınıza sunarız.

Saygılarımızla,
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Finansal tablolarla ilgili olarak Şirket yönetiminin sorumluluğu
Şirket yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, konsolide finansal tabloların hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, konsolide finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla,
bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tabloların
hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Şirket’in
iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil,
bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan konsolide finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Şirket yönetimi tarafından
benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide finansal tabloların bir bütün olarak
sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir
dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Aslan Çimento Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2010
tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası
Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Zeynep Okuyan Gökyılmaz, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

Tarih: 28/02/2011

			
			

Giriş
Aslan Çimento Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Şirket”) ilişikte yer alan 31 Aralık 2010 tarihli konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren konsolide kapsamlı gelir tablosunu, konsolide öz sermaye değişim tablosunu, konsolide nakit
akım tablosunu ve önemli muhasebe politikaları ile dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.

Deniz UYSAL
Denetleme Kurulu Üyesi			

Mehmet TUNCER		
Denetleme Kurulu Üyesi

18 Şubat 2011
İstanbul, Türkiye
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HİSSEDARLARA BİLGİ
Borsa
Aslan Çimento A.Ş.’nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 2. Ulusal Pazarında ASLAN.E kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerimize ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayımlanmaktadır. Aslan Çimento A.Ş.’nin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.aslancimento.com.tr adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.
Aslan Çimento A.Ş. Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 41700 Darıca / KOCAELİ

HİSSEDARLARA BİLGİ
Aslan Çimento A.Ş. Hisse Senetlerinin 2010 Yılı Performansı
Aslan Çimento A.Ş.’nin yıl sonu bilançosuna göre ödenmiş sermayesi 6.425.679 -TL’dir olup Şirket sermayesi 642.567.846 adet
hisseye bölünmüştür.
Hisse senetlerimizin 2010 yılı performansını gösteren grafik (İMKB-100 Endeksi ile kıyaslamalı olarak) aşağıda sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri
Güney Arık - OYAK Çimento Grubu Koordinatörü
OYAK Genel Müdürlüğü
Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600, Ankara
Tel: (312) 415 64 53
E-posta: garik@oyak.com.tr
Bağımsız Denetçi
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Büyükdere Caddesi Beytem Plaza Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91
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İMKB 100 ENDEKS (*1000)

Aslan Çimento A.Ş.’nin Yıllık Olağan Genel Kurulu 8 Mart 2011 günü saat 11.00’da Şirket merkezinde yapılacaktır.

ASLAN HİSSE DEĞERİ-TL

Yıllık Olağan Genel Kurul

İMKB 100 ENDEKS (*1000)

Vergi Tasdiki
KUZEY YMMM A.Ş.
Büyükdere Caddesi Beytem Plaza Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91
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ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

Telefon: (0262) 745 47 47
Faks: (0262) 745 43 42
Web Sitesi: www.aslancimento.com.tr
E-posta: bilgi@aslancimento.com.tr
Fabrika Adresi: Cami Mahallesi, Kaplan Caddesi
No: 149 41700 Darıca - KOCAELİ

