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özet finansal tablolar hakkında bağımsız inceleme raporu
Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na:
Giriş
Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)’nin ekte yer alan 30 Haziran 2009 tarihli
özet bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin özet kapsamlı gelir tablosu, özsermaye
değişim tablosu ve nakit akım tablosu tarafımızca incelenmiştir. Şirket yönetiminin sorumluluğu, söz
konusu ara dönem özet finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal
raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim
sorumluluğumuz bu ara dönem özet finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun
açıklanmasıdır.
Şirket’in 31 Aralık 2008 ve 30 Haziran 2008 tarihleri itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nca
yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenen bilançoları ve bu tarihlerde
sona eren yıla ve altı aylık ara döneme ait gelir tabloları başka bir denetim firması tarafından sırasıyla
denetlenmiş ve sınırlı denetim ilke ve kurallarına göre incelenmiştir. Söz konusu bağımsız denetim
firmasının 30 Haziran 2008 tarihli finansal tablolarına ilişkin 13 Ağustos 2008 tarihli inceleme
raporunda SPK tarafından yayımlanmış muhasebe standartlarına uygun olmayan bir hususa
rastlanmadığı belirtilmiş, 31 Aralık 2008 finansal tablolarına ilişkin 6 Mart 2009 tarihli bağımsız
denetim raporunda ise olumlu görüş sunulmuştur.
İncelemenin kapsamı
İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartları hakkında Seri:
X, No: 22 sayılı tebliğin 34. kısmında yer alan ara dönem finansal tabloların incelenmesi ile ilgili
düzenlemelere uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak
finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme
tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulu’nca
yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre
daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları
ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız
denetim görüşü açıklanmamıştır.
Sonuç
İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet finansal tablolarının, Sermaye Piyasası Kurulu’nca
yayımlanan finansal raporlama standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı konusunda
herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited
Metin Canoğulları, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
13 Ağustos 2009
İstanbul, Türkiye

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle
ara dönem bilanço
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Cari dönem

Dipnot
referansları

Bağımsız
incelemeden
geçmiş
30 Haziran
2009

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
(yeniden düzenlenmiş
Not 16)
31 Aralık
2008

97.931.025

101.000.574

26.655.878
7.173.764
33.015.161
33.015.161
687.594
23.893.710
6.504.918

30.943.698
5.886.922
26.416.958
26.416.958
1.354.518
25.850.662
10.547.816

145.567.506

146.007.667

23.212.064
122.003.334
232.645
119.463

20.908.064
124.653.392
240.694
205.517

243.498.531

247.008.241

24.773.268

22.072.640

6.462.288
7.348.773
1.522.117
5.826.656
1.733.775
4.885.233
2.763.410
807.591
772.198

6.495.809
8.842.458
675.719
8.166.739
1.840.321
3.638.570
478.870
490.259
286.353

4.395.658

4.392.640

2.148.975
769.243
1.477.440

2.012.666
2.379.974

214.329.605

220.542.961

90.515.700
23.430
57.900.601
15.413.534
50.476.340

90.515.700
23.430
46.188.479
15.413.534
68.401.818

243.498.531

247.008.241

Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar

5
13
16
6
7, 16

Cari olmayan/duran varlıklar
Finansal yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar

5
7

Toplam varlıklar
Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
- Ilişkili taraflara ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

13
16
9
16

Uzun vadeli yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Borç karşılıkları
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

9

Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Toplam kaynaklar

İlişikte 6 ile 21’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.

(2)

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2009 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Cari dönem

Geçmiş dönem

1 Nisan30 Haziran
2009

İncelemeden
geçmiş
(Yeniden
düzenlenmiş
Not 16)
1 Ocak –
30 Haziran
2008

1 Nisan30 Haziran
2008

130.485.483
(65.183.543)

63.762.666
(34.641.048)

101.818.541
(49.261.942)

60.984.927
(28.347.205)

Brüt kar

65.301.940

29.121.618

52.556.599

32.637.722

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

(6.979.320)
(7.482.236)
(84.290)
473.308
(925.316)

(3.421.538)
(3.967.296)
181.855
(345.175)

(5.191.739)
(6.823.656)
357.261
(334.680)

(2.976.845)
(4.023.917)
281.984
(200.626)

Faaliyet karı

50.304.086

21.569.464

40.563.785

25.718.318

Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

12.928.191
(1.353.973)

6.063.265
(964.343)

10.775.199
(3.864.637)

4.374.447
(2.759.793)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı

61.878.304

26.668.386

47.474.347

27.332.972

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri

(11.401.964)
(12.304.498)
902.534

(4.801.863)
(5.038.351)
236.488

(9.041.214)
(9.843.285)
802.071

(5.147.265)
(5.133.877)
(13.388)

50.476.340

21.866.523

38.433.133

22.185.707

-

-

-

-

50.476.340

21.866.523

38.433.133

22.185.707

0,56

0,24

0,42

0,25

Dipnot
referansları
Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)

Dönem karı

3, 11
11

Bağımsız
incelemeden
geçmiş
1 Ocak –
30 Haziran
2009

Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir
Hisse başına kazanç (kuruş)

İlişikte 6 ile 21’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.

(3)

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2009 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özsermaye değişim tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Ödenmiş
sermaye

Sermaye
düzeltmesi
farkları

Hisse senedi
ihraç
primleri

Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş yıllar
karları

Cari dönem
kapsamlı gelir

Toplam
özsermaye

1 Ocak 2008 itibariyle bakiye

73.144.000

5.523.033

23.430

30.688.474

119.970.414

-

229.349.351

Sermaye artışı
Yedeklere transfer
Ödenen temettüler
Toplam kapsamlı gelir

17.371.700
-

(5.523.033)
-

-

15.500.005
-

(11.848.667)
(15.500.005)
(77.208.208)

38.433.133

(77.208.208)
38.433.133

30 Haziran 2008 itibariyle bakiye

90.515.700

-

23.430

46.188.479

15.413.534

38.433.133

190.574.276

1 Ocak 2009 itibariyle bakiye

90.515.700

-

23.430

46.188.479

83.815.352

-

220.542.961

-

-

-

11.712.122
-

(11.712.122)
(56.689.696)
-

50.476.340

(56.689.696)
50.476.340

90.515.700

-

23.430

57.900.601

15.413.534

50.476.340

214.329.605

Yedeklere transfer
Ödenen temettüler
Toplam kapsamlı gelir
30 Haziran 2009 itibariyle bakiye

İlişikte 6 ile 21’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(4)

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
30 Haziran 2009 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
nakit akım tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Bağımsız
incelemeden
geçmiş
1 Ocak30 Haziran 2009

Bağımsız
incelemeden
geçmiş
(Yeniden
düzenlenmiş
Not 16)
1 Ocak30 Haziran 2008

61.878.304
(5.113.352)

47.474.347
(2.423.833)

(1.286.842)
(2.753.315)
421.641
4.878.349
325.198
317.332
769.243
(3.683.720)
2.184.540
100.000

1.757.191
(4.688.198)
428.044
4.340.986
563.226
380.612
(3.820,212)
366.544
-

(6.598.203)
1.956.952
8.393.542
86.054
(1.493.685)
(106.546)
485.845
(11.057.835)
(188.889)

(8.776.513)
(6.926.462)
4.147.918
1.652.557
2.090.829
445.405
2.656.100
(6.865.614)
(107.317)

İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit

49.514.613

32.695.610

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal yatırım alımından nakit çıkışı
Alınan faizler
İştiraklere ödenen sermaye avansı
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
Alınan temettüler

2.753.315
(2.191.162)
(29.080)
2.809.352

(649.062)
4.688.198
(2.176.000)
(13.058.023)
(757)
1.139.993

3.342.425

(10.055.651)

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler
Kredi geri ödemeleri
Ödenen faiz
Ödenen temettüler

6.220.611
(6.195.177)
(480.596)
(56.689.696)

9.147.305
(6.172.919)
(448.398)
(77.208.208)

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit

(57.144.858)

(74.682.220)

Nakit ve nakit benzerlerindeki (azalış)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

(4.287.820)
30.943.698

(52.042.261)
66.919.445

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

26.655.878

14.877.184

Dipnot
referansları
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Vergi öncesi dönem karı
- Temettü geliri
- Finansal varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan ve gelir
tablosunda muhasebeleştirilen (kazanç)/zarar
- Faiz geliri
- Faiz gideri
- Amortisman ve itfa payları
- Kıdem tazminatı karşılığı
- Kullanılmamış izin karşılığı
- Kıdem teşvik primi karşılığı
- Enerji iadeleri gelir tahakkuku
- Satış teşvik primi karşılığı
- Dava karşılığı
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi nakit akım
Ticari alacaklardaki (artış)
Stoklardaki azalış/(artış)
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış
Diğer duran varlıklardaki azalış
Ticari borçlardaki (azalış)/artış
Diğer borçlardaki (azalış)/artış
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
Ödenen gelir vergisi
Ödenen kıdem tazminatı

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit

İlişikte 6 ile 21’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
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Mardin Çimento Sanayii A.Ş.
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

1.

Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) 2 Haziran 1969 tarihinde Türkiye Çimento Sanayii
Türk Anonim Şirketi önderliğinde kurulmuş ve üretim faaliyetlerine 1975 yılında başlamıştır. Şirket’in
fiili faaliyet konusu klinker, çimento üretimi ve satışını gerçekleştirmektir. Şirket’in kanuni merkez
adresi Savur Yolu 6’ncı km. Mardin’dir. Şirket ana ortağı ve esas kontrolü elinde bulunduran taraf
%55,85 oranında Ordu Yardımlaşma Kurumu’dur. Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), özel hukuk
hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluş olup, 1 Mart 1961
tarihinde 205 sayılı yasa ile kurulmuştur.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL’dir (31 Aralık 2008 - 200.000.000 TL).
Şirketin hisse senetleri 1987 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nda işlem
görmektedir.
Ortaklar
OYAK
Halka açık kısım
Nominal sermaye

%

30 Haziran 2009

%

31 Aralık 2008

55,85
44,15

50.553.018
39.962.682

55,85
44,15

50.553.018
39.962.682

100

90.515.700

100

90.515.700

Şirket’in 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihlerindeki sermayesi 9.051.570.000 adet hisseden
oluşmaktadır.
Ödenen temettü
Şirket 2009 yılı içerisinde, 2008 yılı karına ait toplam 56.689.696 TL tutarında brüt temettü dağıtımı
gerçekleştirmiştir. Hisse başına temettü tutarı 0.626 kuruştur.
Finansal tabloların onaylanması
Özet finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 13 Ağustos 2009 tarihinde onaylanmıştır. Genel
Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
Kategori itibariyle dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı

Kapsam içi (sendikalı)
Kapsam dışı (sözleşmeli)

(6)

1 Ocak30 Haziran 2009

1 Ocak –
30 Haziran 2008

218
98

227
95

316

322

Mardin Çimento Sanayii A.Ş.
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar

Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri
Şirket’in finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edilen finansal raporlama
standartlarına (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK Seri: XI, No:
29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile işletmeler tarafından
düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve
esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerine ait ilk
ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri: XI, No: 25
"Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”)
tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen
standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından
yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, ilişikteki finansal tablolar
SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar
ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara
uygun olarak sunulmuştur.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak mali tablo
hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından
yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS
29”) uygulanmamıştır.
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını SPK Muhasebe Standartları'na, Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve
hazırlamaktadır.
Finansal tablolar, bazı finansal araçların gerçeğe uygun değerden değerlenmesi haricinde, tarihi
maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.
Şirket’in işlevsel ve sunum para birimi Türk Lirası “TL” olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren paradan altı sıfır atılmasıyla birlikte Yeni Türk Lirası (YTL), Türkiye Cumhuriyeti’nin
yeni para birimi olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren para birimindeki
“Yeni” ibaresinin kaldırılmasına karar vermiştir. Bu nedenle 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle Şirket’in
işlevsel ve raporlama para birimi ve geçmiş yıl karşılaştırmalı tutarları 1 YTL = 1 TL oranı kullanılarak
TL olarak sunulmuştur.
SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını UMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta
serbesttirler. Şirket, bu çerçevede 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap döneminde
SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak özet finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2

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 aşağıda belirtilmiştir:
Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve
çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir. 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihlerindeki
kıdem tazminatı yükümlülüğü sırasıyla 2.148.975 TL ve 2.012.666 TL’dir.

-

2.3

Önemli muhasebe politikalarının özeti

Şirket’in ara dönem özet finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları
aşağıda özetlenen ve 1 Ocak 2009’dan itibaren geçerli olan yeni standartların ve değişikliklerin
uygulanması dışında 31 Aralık 2008 de sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda
uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlıdır.
1 Ocak 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni standartlar, var olan standartlarda yapılan
değişiklikler ve yorumlar aşağıda yer almaktadır:
Şirket’in, finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayan yeni standart ve değişiklikler
aşağıdaki gibidir;
-

UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödeme (Değişiklik) - Hakkın Kazanılması ve İptal Edilmesi”

-

UMS 23, Borçlanma Maliyetleri” (Değişiklik)

-

UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1’de yapılan değişiklikler: “Tasfiyeden Kaynaklanan
Satılabilir Finansal Araçlar ve Yükümlülükler” (Değişiklik)

-

UFRYK 13, “Müşteri Bağlılık Uygulamaları”

-

UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaatı ile İlgili Anlaşmalar”

-

UFRYK 16, " Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım İle İlgili Riskten Korunma"

-

Mayıs 2008’de Uluslararası Muhasebe Standartları Birliği (UMSB)’nin gerçekleştirdiği
düzeltmeler.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Şirket’in, finansal durumuna ve faaliyetlerine etkisi olan yeni standart ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
UFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar” (Değişiklik): UFRS 7‘deki değişikliklerle istenen ek
açıklamaların finansal tablolar açısından etkisinin önemli olmadığı göz önüne alınarak, ilgili
açıklamaların sene sonu finansal tablolarında verilmesine karar verilmiştir.
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” : Not 3’de gerekli dipnotlar yer almaktadır.
UMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluşu” (Değişiklik): Şirket, finansal tabloların sunuluşuna ilişkin UMS
1 değişikliklerini SPK’nın zorunlu raporlama formatında yaptığı değişiklikler doğrultusunda
uygulamıştır.
UMS 34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” : Şirket, hisse başına kar tutarını finansal tablo
dipnotlarında açıklamıştır.
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış ve 1 Temmuz 2009 tarihinde ve bu tarihten
sonraki hesap dönemlerinde yürürlüğe girecek olan ve Şirket tarafından erken uygulama yoluna
gidilmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar aşağıdaki
gibidir:
UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar’a
İlişkin Yapılan Düzenlemeler” (Değişiklik) (1 Temmuz 2009 tarih ve bu tarihten sonra başlayan hesap
dönemleri için geçerlidir). Revize edilmiş UFRS 3 ve revize edilmiş UMS 27, 10 Ocak 2008 tarihinde
UFRYK tarafından yayımlanmıştır. Değişikliğe tabii tutulmuş UFRS 3 (UFRS 3R) işletme
birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi, şerefiyenin kayıtlara alınması ile birleşmenin olduğu dönemin
finansal sonuçlarının raporlanması hususlarına çeşitli değişiklikler getirmektedir. Söz konusu
değişiklikler, satın alım ile ilişkilendirilen maliyetlerin giderleştirilmesini ve satın alım sırasında dikkate
alınan şartlı durumlarda, raporlama dönemi sonrasında meydana gelen rayiç değer değişikliklerinin
şerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını gerektirmektedir. Revize edilmiş
UMS 27 (UMS 27R) bağlı ortaklığın hisse sahipliğinde meydana gelen değişikliklerin sermaye hareketi
olarak değerlendirilmesi gerektiğini tanımlamaktadır. Böylelikle söz konusu sermaye hareketinin
şerefiyeye veya kar zarara herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca, standart bağlı ortaklık zararlarının
ve bağlı ortaklık üzerinde kaybedilen kontrolün muhasebeleştirilmesi konusunda da değişiklikler
getirmektedir. Söz konusu değişiklik geriye ve ileriye dönük uygulanacaktır.
UMS 39’da yapılan değişiklikler: Temmuz 2008’de yayınlanmış olup, 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle
ve sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. UMS 32, UMS 1, UFRS 3’de ve Mayıs 2008’de
yayımlanan UFRS’deki iyileştirmeler çerçevesinde yapılan değişikliklerin UMS 39’da gerektirdiği
değişiklikleri içermektedir. Şirket sözkonusu değişikliklerin etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS 1’de yapılan değişiklikler: Kasım 2008’de yayınlanmış olup, 1 Temmuz 2009 tarihi itibariyle ve
sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. UMS ve UFRS’lerde 3 Temmuz 2008 tarihine
kadar gerçekleştirilen değişikliklerin UFRS 1’de gerektirdiği değişiklikleri içermektedir. Sözkonusu
değişikliklerin Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
UFRS 2: ‘Hisse bazlı ödemeler’ (Değişiklik): (1 Ocak 2010 tarih veya bu tarihten sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir)’: Değişiklik grup içinde gerçekleşen ve nakit olarak ödenen hisse
bazlı ödemelerin finansal tablolarda nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin açıklama getirir. Sözkonusu
değişikliklerin Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

UFRYK 17 ‘Parasal olmayan varlıkların hissedarlara dağıtımı: (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten
sonra başlayan hesap dönemleri için geçerli olup ileriye dönük uygulanacaktır)’: UFRYK 17, Şirket’in
dağıtacağı temettünün nakdi veya gayri nakdi olması kararının Şirket hissedarlarına bırakılması
durumunda, sözkonusu temettünün finansal tablolarda nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin açıklama
getirir. Sözkonusu değişikliklerin Şirket’in finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi
bulunmamaktadır.
UFRYK 18: ‘Müşterilerden Varlık Transferi’: (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir)’: Standard, müşterilerden alınan maddi duran varlıkların mali
tablolarda nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin açıklama getirir. Sözkonusu değişikliklerin Şirket’in
finansal tabloları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
UFRS’lerdeki iyileştirmeler
Nisan 2009’da Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) 12 standartta toplam 15 adet
değişiklik gerçekleştirmiştir. Şirket sözkonusu değişikliklerin etkilerini değerlendirmektedir. UMSK’nın
değişiklik getirdiği standartlar aşağıda sunulmuştur:
-

UFRS 2: UFRS 2 ve UFRS 3’ün kapsamı
UFRS 5: Satılmaya hazır varlık olarak sınıflanan duran varlıkların ve durdurulan faaliyetlerin
açıklanması
UFRS 8: Bölümlere göre varlıkların açıklanması
UMS 1: Dönüştürülebilir araçların dönen/duran olarak sınıflanması
UMS 7: Muhasebeleştirilmemiş varlıklarla ilgili harcamaların sınıflanması
UMS 17: Arsa ve bina kiralamalarının sınıflaması
UMS 18: İşletmenin ana işletme gibi mi yoksa aracı gibi mi hareket ettiğinin belirlenmesi
UMS 36: Şerefiye değer düşüklüğü testindeki muhasebeleştirme birimi
UMS 38: Revize UFRS 3 ile ilgili ek değişiklikler
UMS 38: İşletme birleşmelerinde satın alınan maddi olmayan varlıkların rayiç değer ölçümü
UMS 39: Kredilerle ilgili peşin ödemeli cezaların saklı türev ürünü olarak değerlendirilmesi
UMS 39: İşletme birleşmesi sözleşmesindeki kapsam istisnası
UMS 39: Nakit akımı koruması muhasebesi
UFRYK 9: UFRYK 9 ve UFRS 3’ün kapsamı
UFRYK 16: Koruma amaçlı aracı olan işletmeye getirilen kısıtlamalarla ilgili değişiklik

3.

Bölümlere göre raporlama

Şirket tüm faaliyetlerini Türkiye’de yürütmektedir. Aşağıdaki tablo, mal satışlarının üretildikleri yere
bakılmaksızın Şirket’in brüt çimento satışlarının coğrafi piyasalara göre dağılımını göstermektedir.
1 Ocak –
1 Ocak –
30 Haziran 2009 30 Haziran 2008
Türkiye (Not 11)
Ortadoğu (ihraç kaydıyla yapılan satışlar) (Not 11)

(10)

44.316.147
85.545.911

46.640.201
52.284.170

129.862.058

98.924.371

Mardin Çimento Sanayii A.Ş.
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

4.

Dönemsellik

Şirket’in faaliyetleri inşaat talebinin arttığı ve inşaat sektörünün canlandığı bahar ve yaz aylarında
artmaktadır.
5.

Finansal yatırımlar

Kısa vadeli finansal yatırımlar :
Gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna yansıtılan finansal yatırımlar:
Hisse
oranı %

30 Haziran
2009

Hisse
oranı %

31 Aralık
2008

<1
<1
<1

2.745.890
2.667.577
1.760.297

<1
<1
<1

2.559.517
2.166.560
1.160.845

Borsada işlem görenler
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş

5.886.922

7.173.764
Uzun vadeli finansal yatırımlar :
Satılmaya hazır finansal yatırımlar:

Borsada işlem görmeyenler
Omsan Lojistik A.Ş. (Omsan)

Hisse
oranı %

30 Haziran
2009

Hisse
oranı %

31 Aralık
2008

% 12,80

23.212.064

% 12,80

20.908.064

Şirket’in Omsan’daki iştirak tutarı, rayiç değerinin güvenilir bir şekilde tespit edilememesi nedeni ile
maliyet’den taşınmaktadır. Omsan yatırımındaki 2.304.000 TL tutarındaki artış, 2009 yılı içerisinde
Omsan tarafından gerçekleştirilen geçmiş yıl karlarının sermayeye ilavesi ile edinilen bedelsiz hisse
artışından kaynaklanmaktadır.
6.

Stoklar

İlk madde ve malzeme
Yarı mamüller
Mamüller
Ticari mallar
Diğer stoklar

30 Haziran 2009

31 Aralık 2008

11.487.230
1.918.233
503.330
50.055
9.934.862

11.384.230
4.882.831
627.142
54.071
8.902.388

23.893.710

25.850.662

İlk madde ve malzemelerin 2.150.322 TL’sini (31 Aralık 2008: 367.265 TL) temel hammaddeler ve
yardımcı maddeler (kalker, marn, kil, satın alınan klinker, tras, katkı kimyasalı ve diğer hammaddeler),
9.336.908 TL’sini (31 Aralık 2008: 11.016.965 TL) yakıtlar (petrokok, linyit, ve diğer yakıtlar)
oluşturmaktadır. Diğer stokların 1.202.780 TL’sini ateş tuğlaları (31 Aralık 2008: 1.390.509 TL),
2.442.519 TL’lik kısmını makine tesisat yedekleri (31 Aralık 2008: 1.960.781 TL), 1.191.389 TL’lik
kısmını inşaat ve elektrik malzemeleri (31 Aralık 2008: 1.020.211 TL), 3.325.533 TL’lik kısmı yoldaki
petrokok (31 Aralık 2008: 2.648.440 TL), olup, diğer malzemelerin tutarı ise 1.772.641 TL’dir. (31
Aralık 2008:1.882.447 TL)
7.
Diğer varlıklar
(11)
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Diğer dönen varlıklar

Devreden KDV
Enerji teşvik tahakkuku
Gelecek aylara ait giderler
Stoklar için verilen sipariş avansları
İş avansları
Diğer çeşitli dönen varlıklar

30 Haziran 2009

31 Aralık 2008

2.447.214
3.683.720
212.550
136.358
17.311
7.765

4.461.770
5.065.785
989.305
26.906
4.050

6.504.918

10.547.816

30 Haziran 2009

31 Aralık 2008

119.463

205.517

119.463

205.517

Diğer duran varlıklar

Maddi duran varlıklar için verilen sipariş avansları

8.

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi
olmayan duran varlıkların tutarı 2.220.242 TL’dir (30 Haziran 2008 -13.058.780 TL).
30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık dönem içerisinde satılan veya kayıtlardan ihraç edilen
maddi duran varlık bulunmamaktadır. (30 Haziran 2008 – 21.698 TL).
9.

Borç karşılıkları

Kısa vadeli borç karşılıkları

Satış teşvik primi karşılığı
Dava karşılığı

30 Haziran 2009

31 Aralık 2008

2.189.374
574.036

4.834
474.036

2.763.410

478.870

30 Haziran 2009

31 Aralık 2008

769.243

-

769.243

-

Uzun vadeli borç karşılıkları

Kıdem teşvik primi karşılığı
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10.

Koşullu varlık ve yükümlülükler

30 Haziran 2009 tarihi itibariyle Şirket aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam tutarı yaklaşık
574.036 TL (31 Aralık 2008: 510.956 TL) olup, söz konusu davalar için 574.036 TL karşılık ayrılmıştır
(31 Aralık 2008: 474.036 TL).
Şirket’in ticari ve finansal borçları için vermiş olduğu teminat mektupları ve akreditifler aşağıdaki
gibidir:
30 Haziran 2009

31 Aralık 2008

1.568.610
625.849
617.759
325.002
1.134.846

1.568.610
625.849
617.759
325.002
855.678

2.703.456

2.424.288

Verilen teminat mektupları
- TEDAŞ
- T.P.A.O.
- Diğer
Akreditifler

11.

Satışlar ve satışların maliyeti
1 Ocak30 Haziran 2009

1 Nisan30 Haziran 2009

1 Ocak30 Haziran 2008

1 Nisan30 Haziran 2008

44.316.147
85.545.911
231.175
5.550.080
(5.157.830)

29.458.974
32.381.242
115.199
2.657.066
(849.815)

46.640.201
52.284.170
304.169
3.942.938
(1.352.937)

30.604.131
28.974.346
2.187.026
275.286
(1.055.862)

130.485.483

63.762.666

101.818.541

60.984.927

1 Ocak30 Haziran 2009

1 Nisan30 Haziran 2009

1 Ocak30 Haziran 2008

1 Nisan30 Haziran 2008

(11.007.701)
(969.301)
(45.839.331)
(4.278.800)
(2.964.598)
(123.812)

(9.125.165)
(698.252)
(17.663.402)
(2.309.863)
(5.046.762)
202.396

(4.915.894)
(838.988)
(42.040.323)
(3.770.147)
2.694.137
(390.727)

(2.929.251)
(432.950)
(22.777.546)
(2.254.104)
(210.475)
257.121

(65.183.543)

(34.641.048)

49.261.942

(28.347.205)

a) Satışlar
Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar (İhraç kayıtlı satışlar)
Diğer devlet teşvikleri
Diğer gelirler
Satış iskontoları (-)

b) Satışların maliyeti
İlk madde ve malzeme giderleri
Direk işçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Bitmiş mamul stoklarındaki değişim
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12.

Hisse başına kazanç

Hisse başına kar, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit
edilir.
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz
Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış
hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi
ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Hisse başına esas kar, hissedarlara ait net karın çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedine
bölünmesi ile hesaplanır.

Hissedarlara ait net kar (TL)
Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi
Hisse başına kazanç (kuruş)
13.

30 Haziran 2009

30 Haziran 2008

50.476.340
9.051.570.000
0,56

38.433.133
9.051.570.000
0,42

İlişkili taraf açıklamaları

İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve vadeleri 0120 gün arasında değişmektedir. İlişkili şirket bakiyelerinin vadesi geçen kısmına aylık %1 oranında
faiz işletilmektedir.
İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve vadeleri 0-30 gün
arasında değişmektedir. Borçlara faiz işletilmemektedir. İlişkili şirket bakiyelerinin vadesi geçen
kısmına faiz işletilmektedir.
Kilit yönetici personeli Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından
oluşmaktadır. Kilit yönetici personele hizmetlerinden dolayı ödenen ücret ve benzeri faydalar
aşağıdaki gibidir.

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
İşten ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar

(14)

1 Ocak30 Haziran 2009

1 Ocak30 Haziran 2008

858.478
47.208

643.510
37.023

905.686

680.533

Mardin Çimento Sanayii A.Ş.
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
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13.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

İlişkili taraflarla olan bakiyeler

Kısa vadeli alacaklar
Ticari Ticari olmayan

30 Haziran 2009
Kısa vadeli borçlar
Ticari Ticari olmayan

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
Omsan
OYAK Genel Müdürlüğü
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.

-

163.363
-

5.483
6.608
66.684
78.512
1.459
7.338
845.451
510.582

-

-

-

-

149.829

-

163.363

1.522.117

149.829

Diğer
Ortaklara borçlar

Kısa vadeli alacaklar
Ticari
Ticari olmayan

31 Aralık 2008
Kısa vadeli borçlar
Ticari
Ticari olmayan

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
Omsan
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.

-

133.540
-

13.637
54.962
71.633
401
391
53.991
480.704

-

-

-

-

130.482

-

133.540

675.719

130.482

Diğer
Ortaklara borçlar
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13.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

İlişkili taraflarla olan işlemler

Alımlar

Satışlar

Alınan faizler

Verilen faizler

-

-

-

-

1 Ocak - 30 Haziran 2009
Diğer gelirler
Diğer giderler

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
Adana Çimento Sanayi T.A.Ş.
Bolu Çimento Sanayi A.Ş.
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Omsan
OYAK Genel Müdürlüğü
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

976.866
1.443
4.269.666
27.900

367.745
434.341
94.677
9.580
6.306.538
17.219.719
3.304.171
33.012.646

(*)
(**)
(***)
(****)

4.647

4.647

Diğer gelirler içerisinde yer alan Adana Çimento, Ünye Çimento ve Omsan’dan elde edilen gelirler temettü gelirleridir.
Bolu ve Ünye Çimento A.Ş.’den klinker satın alınmış olup nakliyesi Omsan tarafından gerçekleştirilmiştir.
Oyka’dan kağıt torba alımı, Oytaş A.Ş.’den ise yakıt alımı gerçekleştirilmiştir.
Oytaş A.Ş.’de görünen 968.413 TL’lik diğer giderin 905.486 TL’lik kısmı ihracat komisyon giderinden oluşmaktadır.

(16)

430.708

4.413.847

2.291

-

48.569

968.413

268.797
5.115.643

1.016.982
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13.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

İlişkili taraflarla olan işlemler

Alımlar

Satışlar

Alınan faizler

Verilen faizler

-

1.735.429

-

-

1 Ocak - 30 Haziran 2008
Diğer gelirler
Diğer giderler

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
Adana Çimento Sanayi T.A.Ş.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Omsan
OYAK Genel Müdürlüğü
Oyak İnşaat A.Ş.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
OYAK Renault Otomobil Fab. A.Ş.
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

(*)
(***)

-

-

30.062.179

1.735.429

148.680
24.750

614.894

292.186
53.406
1.648
5.038.003
23.888.612

50.345

50.345

Diğer gelirler içerisinde yer alan Adana, Ereğli, Ünye Çimento ve Omsan Lojistik A.Ş.’den elde edilen gelirler temettü gelirleridir.
Oyka’dan kağıt torba alımı, Oytaş A.Ş.’den ise yakıt alımı gerçekleştirilmiştir.
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650.656
114.315
1.283.840

-

74.177

-

3.659
375.022

179.833

2.427.492

254.010

-
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14.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

Döviz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirket başlıca Euro ve
ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski için vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri
kullanılmamaktadır.
Şirket’in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal
olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:

30 Haziran 2009
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (Kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük)
pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri

(18)

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları

EURO

GBP

Diğer

4.840.935
16.644.391
21.485.326
21.485.326
-

3.163.803
10.745.802
13.909.605
13.909.605
-

94.201
94.201
94.201
-

-

-

21.485.326

13.909.605

94.201

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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14.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Aralık 2008
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (Kasa, banka hesapları dahil)
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan finansal varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlükler (10+11+12)
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
16a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / (yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20. Net yabancı para varlık / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / (yükümlülük)
pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam
gerçeğe uygun değeri

(19)

TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları

EURO

GBP

Diğer

3.924.384
23.617.589
27.541.973
27.541.973
203.038
203.038
203.038

2.594.977
15.415.209
18.010.186
18.010.186
-

142.549
142.549
142.549
94.842
94.842
94.842

-

-

27.338.935

18.010.186

47.707

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mardin Çimento Sanayii A.Ş.
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

14.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Döviz pozisyonu tablosu ve ilgili duyarlılık analizi
30 Haziran 2009 ve 30 Haziran 2008 tarihleri itibariyle Şirket’in vergi öncesi karının diğer değişkenler
sabit tutulduğunda, ABD Doları ve Euro’daki %10 değişiklik karşısındaki duyarlılık analizi aşağıdaki
gibidir :
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
Cari dönem
Kar/zarar
Kar/zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
123-

ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki (1+2)

2.128.309
2.128.309

(2.128.309)
(2.128.309)

20.224
20.224

(20.224)
(20.224)

2.148.533

(2.148.533)

Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
456-

Euro net varlık/(yükümlülüğü)
Euro riskinden korunan kısım (-)
Euro net etki (4+5)
Toplam

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
Önceki dönem
Kar/zarar
Kar/zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)
ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki (1+2)

888.053
888.053

(888.053)
(888.053)

(5.680)
(5.680)

5.680
5.680

882.373

(882.373)

Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
Euro net varlık/(yükümlülüğü)
Euro riskinden korunan kısım (-)
Euro net etki (4+5)
Toplam

15.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bulunmamaktadır.
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16.

Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir
ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar

a)

Geçmiş yıl mali tablolarının yeniden düzenlenmesi

SPK’nın Seri: XI No: 29 sayılı tebliği kapsamında ilk defa 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait
finansal tablolarda uygulanan hususlar nedeniyle 30 Haziran 2009 tarihli gelir tablosu ile karşılaştırılan
30 Haziran 2008 tarihli gelir tablosunda yapılan sınıflandırma değişiklikleri aşağıda açıklanmıştır:
1.

Satış Gelirleri: 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle sona eren altı aylık ara döneme ilişkin gelir
tablosunda “Satış gelirleri” içerisinde gösterilen 1.431.034 TL tutarındaki vadeli satışa ait faiz
geliri, 30 Haziran 2009 gelir tablosu ile karşılaştırmalı sunulan mali bilgiler içerisinde “Finansal
gelirler” kaleminde gösterilmiştir.

2.

Satışların Maliyeti: 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle sona eren altı aylık ara döneme ilişkin gelir
tablosunda “Satışların Maliyeti” içerisinde gösterilen 80.106 TL tutarındaki vadeli alımlara ait
finansman gideri, 30 Haziran 2009 tarihli gelir tablosu ile karşılaştırmalı sunulan mali bilgiler
içerisinde “Finansal Giderler” kaleminde gösterilmiştir.

31 Aralık 2008 tarihli bilançoda yapılan sınıflandırma değişiklikleri aşağıda açıklanmıştır:
1.

Diğer alacaklar: 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Diğer dönen varlıklar” içerisinde gösterilen
112.055 TL tutarındaki personelden alacaklar, 30 Haziran 2009 bilançosu ile karşılaştırmalı
sunulan mali bilgiler içerisinde “Diğer alacaklar” kaleminde gösterilmiştir.

2.

Diğer Borçlar: 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar”
içerisinde gösterilen 159.170 TL tutarındaki personele borçlar, 30 Haziran 2009 bilançosu ile
karşılaştırmalı sunulan mali bilgiler içerisinde “Diğer borçlar” kaleminde gösterilmiştir.

3.

Borç karşılıkları : 31 Aralık 2008 tarihli bilançoda “Diğer kısa vadeli yükümlülükler” içerisinde
gösterilen 4.834 TL tutarındaki diğer çeşitli borç ve yükümlülükler, 30 Haziran 2009 bilançosu ile
karşılaştırmalı sunulan mali bilgiler içerisinde “Borç karşılıkları” kaleminde gösterilmiştir.

4.

Satış teşvik primi karşılığı: 30 Haziran 2008 tarihli nakit akım tablosunda “Diğer kısa vadeli
yükümlülüklerdeki artış” kaleminde yer alan 366.544 TL tutarındaki satış teşvik primi karşılığı ,
30 Haziran 2009 tarihli nakit akım tablosu ile karşılaştırmalı sunulan mali bilgiler içerisinde
“Satış teşvik primi karşılığı” olarak ayrı bir kalemde gösterilmiştir.

30 Haziran 2008 tarihli nakit akım tablosunda yapılan sınıflandırma değişiklikleri aşağıda açıklanmıştır:
1.

Temettü geliri ve alınan temettüler: 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle sona eren altı aylık ara
döneme ilişkin nakit akım tablosunda 1.283.840 TL olarak yer alan temettü geliri ve bakiyesi
olmayan alınan temettüler, 30 Haziran 2009 tarihli nakit akım tablosu ile karşılaştırmalı sunulan
mali bilgiler içerisinde, sırasıyla 2.423.833 TL ve 1.139.993 TL olarak değiştirilmiştir.

2.

Faiz gideri, ödenen faiz ve kredi geri ödemeleri: 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle sona eren altı
aylık ara döneme ilişkin nakit akım tablosunda 427.870 TL olan faiz tahakkuku, bakiyesi
olmayan ödenen faiz ve 6.621.143 TL olan kredi geri ödemeleri, 30 Haziran 2009 tarihli nakit
akım tablosu ile karşılaştırmalı sunulan mali bilgiler içerisinde sırasıyla TL 428.044, TL 448.398
ve 6.172.919 olarak değiştirilmiştir.

3.

Faiz geliri ve alınan faizler: 30 Haziran 2008 tarihi itibariyle sona eren altı aylık ara döneme
ilişkin nakit akım tablosunda yer almayan faiz geliri ve alınan faizler, 30 Haziran 2009 tarihli
nakit akım tablosu ile karşılaştırmalı sunulan mali bilgiler içerisinde, sırasıyla 4.688.198 TL ve
4.688.198 TL olarak değiştirilmiştir.
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