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Toplam varlıklar

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart 2010

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2009

155.626.060

141.435.778

61.139.707
11.285.128
39.239.160
39.239.160
454.467
26.039.099
17.468.499

62.479.359
10.417.883
32.003.775
32.003.775
474.985
26.798.441
9.261.335

141.304.555

142.181.666

23.212.064
116.670.479
1.163.106
258.906

23.212.064
118.556.301
197.272
216.029

296.930.615

283.617.444

İlişikte 6 ile 30‟uncu sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
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31 Mart 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Mali Tablolar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Bilanço

Dipnot
referansları
Yükümlülükler ve özsermaye
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- Diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart 2010

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2009

107.737.324

25.717.905

5.852.386
10.767.165
1.500.437
9.266.728
83.227.534
81.144.898
2.082.636
3.910.266
3.043.098
653.571
283.304

6.382.781
11.033.060
1.333.876
9.699.184
1.540.365
148.684
1.391.681
3.389.331
474.558
612.404
2.285.406

4.395.904

5.018.500

2.862.277
1.533.627

2.756.849
2.261.651

Özsermaye

184.797.387

252.881.039

Ana ortaklığa ait özsermaye
Ödenmiş sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı

109.524.000
23.430
56.295.718
6.039.771
12.914.468

109.524.000
23.430
44.941.867
9.363.968
89.027.774

Toplam yükümlülükler ve özsermaye

296.930.615

283.617.444

14
6
14
6
10
10
8

Uzun vadeli yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

10

İlişikte 6 ile 30‟uncu sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
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Mali Tablolar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Kapsamlı Gelir Tablosu
Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak –
31 Mart 2010

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak –
31 Mart 2009

50.285.899
(29.440.788)

66.722.817
(30.542.495)

Ticari faaliyetlerden brüt kar

20.845.111

36.180.322

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

(2.588.017)
(4.399.476)
292.889
(551.232)

(3.557.782)
(3.514.940)
(84.291)
291.454
(580.141)

Faaliyet karı

13.599.275

28.734.622

Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

3.619.656
(1.068.407)

8.933.422
(2.458.126)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar

16.150.524

35.209.918

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri

(3.236.056)

(6.600.101)

- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri

(3.964.080)
728.024

(7.266.147)
666.046

Dönem karı

12.914.468

28.609.817

-

-

12.914.468

28.609.817

0,12

0,26

Dipnot
referansları

Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)

12
12

Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir
Hisse başına kazanç

13

İlişikte 6 ile 30‟uncu sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
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31 Mart 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özsermaye değişim tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Ödenmiş
Sermaye

Hisse senetleri
ihraç primleri

Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş yıllar
karı

Cari dönem
kapsamlı gelir

Toplam

1 Ocak 2009 itibariyle bakiye

90.515.700

23,430

46.188.479

15.413.534

68.401.818

220.542.961

Geçmiş yıl karlarına transfer
Yedeklere transferler
Ödenecek temettüler
Toplam kapsamlı gelir

-

-

11.712.122
-

68.401.818
(11.712.122)
(56.689.696)
-

(68.401.818)
28.609.817

(56.689.696)
28.609.817

31 Mart 2009 itibariyle bakiye

90.515.700

23.430

57.900.601

15.413.534

28.609.817

192.463.082

1 Ocak 2010 itibariyle bakiye

109.524.000

23.430

44.941.867

9.363.968

89.027.774

252.881.039

-

-

11.353.851
-

89.027.774
(11.353.851)
(80.998.120)
-

(89.027.774)
12.914.468

(80.998.120)
12.914.468

109.524.000

23.430

56.295.718

6.039.771

12.914.468

184.797.387

Geçmiş yıl karlarına transfer
Yedeklere transferler
Ödenecek temettüler
Toplam kapsamlı gelir
31 Mart 2010 itibariyle bakiye

İlişikte 6 ile 30‟uncu sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
nakit akım tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak31 Mart 2010

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak31 Mart 2009

16.150.524
(867.245)

35.209.918
(2.304.000)
81.055

(1.742.964)
2.469.852
160.218
41.167
45.257
616.481
1.952.059

(2.182.848)
2.436.201
106.631
(77.210)
(3.701.361)
100.000
2.917.014

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi nakit akım
Ticari alacaklardaki (artış)
Stoklardaki azalış/(artış)
Diğer alacaklar, diğer duran varlıklar ve dönen varlıklardaki azalış
Ticari borçlardaki (azalış)/artış
Diğer borçlardaki ve diğer kısa vadeli yükümlülükteki artış /(azalış)
Ödenen gelir vergisi
Ödenen kıdem tazminatı

(7.235.385)
759.342
(8.229.523)
(265.895)
(1.414.439)
(3.443.145)
(100.047)

471.652
3.620.461
6.544.102
(144.745)
676.641
(3.785.346)
(67.947)

İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit

(1.103.743)

39.900.218

1.937.635
(523.104)
(1.000.000)

2.405.729
(1.088.826)
(29.080)

414.531

1.287.823

3.757.182
(4.214.730)
(192.892)

4.687.917
(4.696.745)
(356.250)

(650.440)

(365.078)

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

(1.339.652)
62.479.359

40.822.963
30.943.698

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

61.139.707

71.766.661

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 gelir/gideri (net)
- Amortisman ve itfa payları
- Kıdem tazminatı karşılığı
- Kullanılmamış izin karşılığı
- Kıdem teşvik primi karşılığı
- Enerji iadeleri gelir tahakkuku
- Dava karşılığı
- Satış teşvik primi karşılığı

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan faizler
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen/ (kullanılan) net nakit
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler
Kredi geri ödemeleri
Ödenen faiz
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit

10
10
10
10

9
9

İlişikte 6 ile 30‟uncu sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların
tamamlayıcı parçalarıdır.
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Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2010 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 2009 - 200.000.000 TL).
Şirketin hisse senetleri 1987 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nda işlem
görmektedir.
Ortaklar
OYAK
Halka açık kısım
Nominal sermaye

%

31 Mart 2010

%

31 Aralık 2009

55,85
44,15

61.171.976
48.352.024

55,85
44,15

61.171.976
48.352.024

100

109.524.000

100

109.524.000

Şirket‟in 31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihindeki sermayesi 1 TL nominal değerli 109.524.000 adet
hisseden oluşmaktadır.
2010 yılı içinde Şirket‟in ortalama mavi yakalı çalışan sayısı 215 (2009 – 217), ortalama beyaz yakalı
çalışan sayısı 94‟tür (2009 –97).
Ödenecek temettü
Şirket 26 Şubat 2010 tarihinde 2009 yılına ait Olağan Genel Kurulu‟nu yapmıştır. Olağan Genel Kurul
sonucunda, toplam 80.998.120 TL tutarında brüt temettünün 21 Mayıs 2010 tarihinden itibaren
ortaklara nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
Finansal tabloların onaylanması
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 30 Nisan 2010 tarihinde onaylanmış ve yayımlanması için
yetki verilmiştir.
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Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2010 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar

Şirket, finansal tablolarını, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Seri:XI, No:29 numaralı
Tebliği uyarınca (bundan sonra “SPK Muhasebe Standartları” olarak anılacaktır) belirlenen ve
uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunmuştur.
Şirket muhasebe kayıtlarını 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 ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, SPK Muhasebe Standartları‟na göre Şirket‟in
durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak
hazırlanmıştır. Bu düzeltme kayıtları ve sınıflandırmalar temel olarak; ertelenmiş vergi hesaplamasının
etkileri, maddi duran varlıkların kalan faydalı ömürlerinden kısa olanı üzerinden amortismana tabii
tutulmalarının etkileri, kıdem tazminatının Uluslararası Muhasebe Standardı (“UMS”) 19‟a göre
hesaplanmasının etkilerinden oluşmaktadır.
2.2

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler

Şirket‟in ara dönem özet finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları aşağıda
özetlenen ve 1 Ocak 2010‟dan itibaren geçerli olan yeni standartların ve değişikliklerin uygulanması
dışında 31 Aralık 2009 da sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda uygulanan
muhasebe politikalarıyla tutarlıdır.
Yeni ve değişikliğe tabi tutulmuş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları‟nın uygulanması
31 Aralık 2010 tarihli sene sonu mali tabloları için geçerli olacak olan yeni standart, değişiklik ve
yorumlar:
UFRS 2 (Değişiklik) “Hisse Bazlı Ödemeler” - Şirket nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri:
Değişikliğin Şirket finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
UFRS 3 (Değişiklik), “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27 (Değişiklik), “Konsolide ve Konsolide Olmayan
Finansal Tablolar”:
UMS 39 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” - Uygun korumalı enstürmanlar:
Değişikliğin Şirket finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
UFRYK 17, “Gayri-nakdi Varlıkların Ortaklara Dağıtılması”: Değişikliğin Şirket finansal performansı
üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
UFRS‟deki iyileştirmeler (2008‟de yayınlanan): İyileştirmelerin, Şirket finansal performansı üzerinde
etkisi bulunmamaktadır.
UFRS‟deki iyileştirmeler (2009‟da yayınlanan: İyileştirmelerin, Şirket finansal performansı üzerinde
etkisi bulunmamaktadır.
31 Aralık 2010 tarihinden sonra geçerli olacak olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar (bu
değişiklikler henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir):
UFRYK 9 “Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi” (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında
başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır): Değişikliğin, Şirket finansal performansı üzerinde
etkisi bulunmamaktadır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.2

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler (devamı)

UFRS 9 „Finansal varlıkların sınıflanması ve ölçülmesi ile ilgili yeni koşullar getirmektedir. Şirket,
sözkonusu yorumun etkisini değerlendirmektedir.
UMS 24 (Revize) “İlişkili Taraf Açıklamaları” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olacaktır):Şirket sözkonusu değişikliği 1 Ocak 2011 tarihinden sonra başlayan
hesap dönemindeki dipnotlarında uygulayacaktır.
UMS 32 (Değişiklik) “Hisse İhraçlarının Sınıflandırılması” (1 Şubat 2010 tarihinde veya sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), Değişikliğin, Şirket finansal performansı üzerinde
etkisi bulunmamaktadır.
UFRYK 14 (Değişiklik) “Asgari Fonlama Koşullarının Geri Ödenmesi” (1 Ocak 2011 tarihinde veya
sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir),
Değişikliğin, Şirket finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
UFRYK 19 “Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçları ile Ortadan Kaldırılması” (1 Temmuz 2010
tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir). Değişikliğin, Şirket finansal performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.
2.3

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler

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.
2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti

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 eş zamanlı
sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilânçoda netleştirilerek gösterilmektedir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit akım tablosunun sunumu açısından, nakit ve nakit benzeri varlıklar, kasadaki nakit varlığı,
bankalardaki nakit para ve orijinal vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir.
Stoklar
Stoklar maliyet değeri veya net gerçekleşebilir değerden düşük olanı ile değerlenmiştir. Stokları
bulundukları duruma getirmek için yapılan harcamalar aşağıdaki gibi muhasebeleştirilmiştir:
İlk madde ve malzemeler – İlk madde ve malzemelerin maliyet değeri, aylık ağırlıklı ortalama metodu
ile belirlenmektedir.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Mamul ve yarı mamuller - Direkt malzeme ve işçilik giderleri, değişken ve sabit genel üretim giderleri
belli oranlarda (normal faaliyet kapasitesi göz önünde tutularak) dahil edilmiştir. Envanter değerlemesi
aylık ağırlıklı ortalama metodu ile belirlenmektedir.
Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından satış esnasına kadar oluşacak ek maliyetler
düşülerek tahmin edilen tutardır.
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerinden birikmiş amortisman ve var ise değer düşüklüğü karşılığı
çıkartıldıktan sonraki net değerleri ile gösterilmiştir. Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı,
ithalat vergileri ve geri iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi varlığı kullanıma hazır hale getirmek
için yapılan masraflardan oluşmaktadır. Maddi duran varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan
tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde gider kaydedilir. Yapılan harcamalar ilgili maddi
duran varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın
maliyetine eklenmektedir. Maddi duran varlık satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiş
amortisman ilgili hesaplardan düşüldükten sonra oluşan gelir ya da gider, gelir tablosuna dahil
edilmektedir.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, aşağıda yer alan
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.
Faydalı ömür
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar

20 yıl
25 – 50 yıl
5 - 20 yıl
5 – 10 yıl
3 - 20 yıl

Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar başlıca haklar ve bilgisayar yazılımlarından oluşan varlıklar olup ilk olarak
alış fiyatından değerlenmiştir. Maddi olmayan duran varlıklar gelecekte ekonomik fayda elde edilebilmesi
ve maliyetin doğru bir şekilde belirlenebilmesi durumunda aktifleştirilirler. İlk kayıt sonrasında maddi
olmayan duran varlıklar, maliyetten birikmiş itfa payı ve var ise birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları
düşüldükten sonraki değerleriyle gösterilmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar aşağıda belirtilen
tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amortismana tabi tutulmuştur.
Faydalı Ömür
3 - 15 yıl
3 - 5 yıl

Haklar
Diğer maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan duran varlıkların taşınan değerleri, olayların ya da koşullardaki değişikliklerin, taşınan
değerin gerçekleşebilir durumda olmadığına işaret etmesi durumunda değer düşüklüğü açısından
incelenir.
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Varlıkların değer düşüklüğü
Şirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan duran varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş
amortismanlar düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir
gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer düşüklüğü tutarını
belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek başına geri kazanılabilir
tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin
geri kazanılabilir tutarı hesaplanır.
Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen makul değer veya kullanımdaki
değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit akımları, paranın
zaman değerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü
değerine indirilir. Bu çalışmalar sırasında kullanılan başlıca varsayımlar, önümüzdeki yıllardaki
enflasyon beklentileri, satış ve maliyetlerde beklenen artışlar, ihracat-iç pazar kompozisyonunda
beklenen değişimler ve beklenen ülke büyüme oranlarından ibarettir.
Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden daha az olması
durumunda varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. Bu
durumda oluşan değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana
gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak
olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer
düşüklüğünün iptali gelir tablosuna kayıt edilir.
Yabancı para cinsinden işlemler
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı tarihteki kurlarla TL‟ye çevrilmiştir. Yabancı
para cinsinden aktif ve pasifler ise bilânço tarihindeki kurlardan değerlenmiş olup ortaya çıkan kur
farkları ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılmıştır. Dönem sonlarında kullanılan kurlar aşağıdaki
gibidir:
Tarih
31 Mart 2010
31 Aralık 2009

TL / ABD Doları

TL/EURO

1,5215
1,5057

2,0523
2,1603

Borçlanma maliyetleri
Özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşası veya üretilmesi ile direkt ilişkilendirilebilen borçlanma
maliyetleri gelir tablosunda aktifleştirilmekte, bu tanımda değerlendirilmeyen maliyetler ise oluştukları
dönemlerde kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir.
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Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Karşılıklar
Karşılıklar ancak Şirket‟in geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da
yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden
çıkarılma olasılığı mevcut ise ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara
alınır. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında karşılıklar ileride oluşması muhtemel
giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. İndirgenmiş değer kullanıldığında,
zamanın ilerlemesinden dolayı karşılıklarda meydana gelecek artışlar faiz gideri olarak kaydedilir.
Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar
Şarta bağlı yükümlülükler finansal tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı
varlıklar ise finansal tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde
dipnotlarda açıklanır.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Vergi karşılığı, dönem karı veya zararı hesaplanmasında dikkate alınan cari dönem ve ertelenmiş vergi
karşılıklarının tamamıdır.
Ertelenmiş vergi, bilânço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada
yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan vergi etkileri
dikkate alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir tüm geçici farklar
üzerinden hesaplanır.
Ertelenmiş vergi varlıkları, indirilebilir geçici farkların ve kullanılmamış vergi zararlarının ileride
indirilebilmesi için yeterli karların oluşması mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullanılmamış
vergi zararları üzerinden ayrılır. Her bilânço döneminde Şirket, ertelenmiş vergi varlıklarını gözden
geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olması ihtimali göz önüne alınarak muhasebeleştirmektedir.
Ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında söz konusu varlığın
gerçekleşeceği ve yükümlülüğün yerine getirileceği dönemlerde oluşması beklenen vergi oranları,
bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranları (vergi mevzuatı) baz alınarak hesaplanır.
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.
Bilânçoda çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar uzun vadeli borçlar altında ayrı bir kalem
olarak gösterilmiştir.
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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.
İlişkili taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

(g)

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;
Tarafın, Şirket‟in bir iştiraki olması;
Tarafın, Şirket‟in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
Tarafın, Şirket‟in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
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
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.
Gelirlerin muhasebeleştirilmesi
Gelir, ekonomik faydanın işletmeye geleceğinin muhtemel olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde
ölçülebildiği zaman kaydedilmektedir. Gelirler, indirimler ve katma değer vergisi düşüldükten sonra net
olarak gösterilmiştir. Gelirin oluşması için aşağıdaki kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir.
Mal Satışı
Satılan malların riskinin ve faydasının alıcıya transfer olduğu ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde
hesaplanabildiği durumda gelir oluşmuş sayılır. Net satışlar, indirimler, KDV ve komisyonlar
düşüldükten sonraki faturalanmış satış bedelinden oluşmaktadır.
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Faiz
Tahsilatın şüpheli olmadığı durumlarda tahakkuk esasına göre gelir kazanılmış kabul edilir.
Temettü
Ortakların kar payı alma hakkı doğduğu anda gelir kazanılmış kabul edilir.
Hisse başına kazanç
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net karın, raporlama dönemi boyunca piyasada bulunan
hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
Türkiye‟de şirketler sermayelerini hali hazırda bulunan hissedarlarına, çeşitli içsel kaynaklardan “bedelsiz
hisse” yolu ile arttırabilmektedirler. 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.
Bilânço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve Şirket‟in bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek hususlar
finansal tablolara yansıtılmaktadır. Düzeltme gerektirmeyen bilânço tarihinden sonra ortaya çıkan
hususlar ise önemlilik derecesine göre notlarda açıklanmaktadır.
İşlem ve teslim tarihindeki muhasebeleştirme
Tüm finansal varlık alış ve satışları işlem tarihinde, bir başka deyişle Şirket‟in alımı veya satımı
gerçekleştireceğini taahhüt ettiği tarihte muhasebeleştirilir. Olağan alış ve satışlar, varlığın teslim
süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendiği alış ve satışlardır.
Finansal araçlar
Finansal araçlar, bir işletmenin finansal varlıklarını ve bir başka işletmenin finansal yükümlülüklerini
veya sermaye araçlarını arttıran anlaşmalardır.
Finansal varlıklar:
nakit,
başka bir işletmeden nakit veya bir başka finansal varlık almayı öngören sözleşmeye dayalı hak,
işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin lehinde olacak şekilde, karşılıklı
olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı hak ya da,
bir başka işletmenin sermaye araçlarıdır.
Sözleşmeye dayalı finansal yükümlülükler:
başka bir işletmeye nakit veya bir başka finansal varlık vermeyi öngören, veya
işletmenin bir başka işletmeyle finansal araçlarını, işletmenin aleyhinde olacak şekilde karşılıklı
olarak değiştirmesini öngören sözleşmeye dayalı yükümlülüklerdir.
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Bir finansal varlık veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen (finansal varlık için) ve ele geçen (finansal
yükümlülük için) rayiç değer olan işlem maliyetleri üzerinden varsa işlem masrafları da eklenerek
(finansal yükümlülük için düşülerek) hesaplanır.
Finansal araçların rayiç değeri
Rayiç değer, zorunlu satış veya 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 makul değerini en iyi yansıtan değerdir.
Şirket‟in finansal araçlarının rayiç değerlerinin tahmininde belirtilen yöntemler ve varsayımlar Not 16‟da
açıklanmıştır.
Finansal varlıklar
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.
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.
Ticari alacaklar içine sınıflandırılan senetler ve vadeli çekler etkin faiz oranı metoduyla reeskonta tabi
tutularak indirgenmiş değerleri ile taşınır.
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.
Satılmaya hazır finansal yatırımlar
Tüm satılmaya hazır finansal yatırımlar ilk alım anındaki rayiç değeri ifade ettiği düşünülen ve işlem
maliyetlerini de içeren maliyet bedeli ile kayıtlara alınır.
İlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır varlıklar rayiç değerleri ile değerlenir. Satılmaya hazır finansal
yatırımların rayiç değere göre değerlenmesine ilişkin kazanç veya kayıplar, ilgili varlıklar satılana,
nakde dönüşene veya başka bir şekilde elden çıkarılana veya herhangi bir şekilde değer düşüklüğüne
maruz kalana kadar özkaynaklar içinde ayrı bir kalemde gösterilir, bu tarihten sonra ise gelir ve gider
hesapları ile ilişkilendirilir.
Teşkilatlanmış piyasalarda işlem gören finansal varlıklar, bilânço tarihindeki iş günü sonunda piyasa
fiyatları esas alınarak değerlenmiştir. Teşkilatlaşmış piyasalarda işlem görmeyen özkaynağa dayalı
finansal araçlar, ilgili finansal varlıkların tarihi maliyetinden varsa değer düşüklüğü karşılığı düşülerek
yansıtılmaktadır.
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Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kar 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
etmektedir. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından
düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Makul değerleri ile takip edilen satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerinin piyasalarda yaşanan
dalgalanmalardan ötürü maliyet bedelinin altına düştüğü durumlarda Şirket, dönem sonuçları ile
ilişkilendirmesi gereken herhangi bir değer düşüklüğü olup olmadığını değerlendirirken, makul değer
kayıplarının önemli, kalıcı veya uzun vadede geri kazanılamaz olup olmadığını ve piyasadaki benzer
finansal varlıkların performansını göz önünde bulundurmaktadır. Şirket‟in muhasebe tahmin ve
politikalarına göre finansal varlıklarda makul değer kayıplarının kalıcı veya uzun vadede geri
kazanılamaz olarak değerlendirilmesi için makul değerin maliyet bedelinin altına düşmesinden itibaren
en az bir yıl geçmesi gerekmektedir.
Finansal yükümlülükler
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.
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.
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 yada faturalanmamış tutarın
rayiç değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle kayıtlarda yer almaktadır.
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31 Mart 2010 tarihi itibariyle
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti (devamı)

Finansal varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ve kayıttan çıkarılması
Şirket, finansal aktif veya finansal pasifleri finansal aracın sözleşmesine taraf olduğu takdirde
bilançosuna yansıtmaktadır. Şirket finansal aktifi veya finansal aktifin bir kısmını sadece söz konusu
varlıkların konu olduğu sözleşmeden doğan hakları üzerindeki kontrolünü kaybettiği ve mülkiyete ilişkin
risk ve faydaları transfer ettiği zaman kayıttan çıkartır. Şirket finansal pasifi ancak sözleşmede
tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aşımına uğrar ise kayıttan çıkartır.
2.5

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 tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Bu tahmin ve varsayımlar
düzenli olarak gözden geçirilmekte, düzeltme ihtiyacı doğduğunda bu düzeltmeler ilgili dönemin faaliyet
sonuçlarına yansıtılmaktadır.
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 önemli 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.

b)

Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan 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 da dikkate
alınmaktadır. İlgili bilanço tarihi itibariyle Şirket‟in şüpheli alacak karşılığı bulunmamaktadır.

c)

Şirket yönetimi özellikle bina ve makina ekipmanların faydalı ekonomik ömürlerinin
belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur.

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.
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3.

Dönemsellik

Şirket‟in faaliyetleri inşaat talebinin arttığı ve inşaat sektörünün canlandığı bahar ve yaz aylarında
artmaktadır.
4.

Bölümlere göre raporlama

Şirket tüm faaliyetlerini Türkiye‟de yürütmektedir.
Aşağıdaki tablo, mal satışlarının Şirket‟in brüt çimento satışlarının coğrafi piyasalara göre dağılımını
göstermektedir.
1 Ocak –
1 Ocak –
31 Mart 2009
31 Mart 2010
Türkiye
Ortadoğu (ihraç kaydıyla yapılan satışlar)

5.

17.415.929
34.973.159

14.857.173
53.164.669

52.389.088

68.021.842

Finansal yatırımlar

Kısa vadeli finansal yatırımlar:
Gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna yansıtılan finansal yatırımlar;
Borsada işlem görenler
Şirket

31 Aralık 2009

31 Mart 2010
Pay oranı
(%)

Tutar

<1
<1
<1

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
(Adana A hissesi)
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Maliyet

Pay oranı
(%)

Tutar

Maliyet

3.928.145

2.368.829

<1

3.876.231

2.368.829

4.761.666
2.595.317

5.570.700
3.511.118

<1
<1

4.453.040
2.088.612

5.570.700
3.511.118

11.285.128

11.450.647

10.417.883

11.450.647

Uzun vadeli finansal yatırımlar :
Satılmaya hazır finansal yatırımlar:

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

Hisse
oranı %

31 Mart
2010

Hisse
oranı %

31 Aralık
2009

%12,80

23.212.064

%12,80

23.212.064

Şirket‟in Omsan‟daki iştirak tutarı, rayiç değerinin güvenilir bir şekilde tespit edilememesi nedeni ile
maliyetten taşınmaktadır.
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6.

Kısa Vadeli Diğer Borçlar

Ödenecek vergi ve fonlar
Alınan depozito ve teminatlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personele Borçlar
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (*) ( bkz. Not 14)
Diğer çeşitli borçlar

31 Mart 2010

31 Aralık 2009

837.966
521.798
339.557
292.948
81.144.898
90.367

345.891
552.801
320.942
86.152
148.684
85.895

83.227.534

1.540.365

(*) İlişkili taraflara ticari olmayan borçların 80.998.120 TL‟lik kısmı 2009 yılına ait brüt temettü
borcundan oluşmaktadır. İlgili temettü 2009 yılı Olağan Genel Kurul‟unda alınan karar gereği 21 Mayıs
2010 tarihinden itibaren ortaklara nakit olarak ödenecektir.
7.

Stoklar

İlk madde ve malzeme
Yarı mamüller
Mamüller
Ticari mallar
Diğer stoklar (*)

31 Mart 2010

31 Aralık 2009

10.473.416
6.040.444
152.674
56.128
9.316.437

9.640.086
4.344.468
617.749
44.636
12.151.502

26.039.099

26.798.441

(*)

31 Mart 2010 tarihi itibariyle diğer stokların 123.156 TL‟lik (31 Aralık 2009 - 1.693.585 TL) kısmı
yoldaki petrokok, 9.114 TL‟lik (31 Aralık 2009 - 507.316 TL) kısmı imalata verilen kraft kağıt,
3.997.446 TL‟lik (31 Aralık 2009 - 3.660.822 TL) kısmı makine ve tesisat yedekleri, 1.683.782
TL‟lik (31 Aralık 2009 - 1.557.432 TL) kısmı ateş tuğlası, 1.086.266 TL‟lik (31 Aralık 2009 296.559 TL) kısmı fırın plakalarını, 1.399.892 TL‟lik (31 Aralık 2009 - 1.267.764 TL) kısmı inşa,
tamir ve elektrik malzemeleri, 0 TL‟lik (31 Aralık 2009 - 1.883.660 TL) kısmı yurt dışından sipariş
edilen yoldaki malzemeleri, 1.016.781 TL‟lik (31 Aralık 2009 - 1.284.364 TL) kısmı ise diğer
malzeme ve yedekleri içermektedir.

8.

Diğer varlıklar ve Yükümlülükler

Diğer dönen varlıklar

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

(18)

31 Mart 2010

31 Aralık 2009

3.964.493
3.403.848
396.071
9.652.858
47.488
3.741

3.414.458
5.206.743
607.715
26.488
5.931

17.468.499

9.261.335

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Mart 2010 tarihi itibariyle
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8.

Diğer varlıklar ve Yükümlülükler (devamı)

Diğer duran varlıklar

Maddi duran varlıklar için verilen sipariş avansları

31 Mart 2010

31 Aralık 2009

258.906
258.906

216.029
216.029

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

Alınan sipariş avansları
Diğer çeşitli borç ve yükümlülükler

9.

31 Mart 2010

31 Aralık 2009

233.863
49.441
283.304

2.216.550
68.856
2.285.406

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların tutarı 1.523.104 TL‟dir (31 Mart 2009 -1.117.906 TL).
31 Mart 2010 tarihinde sona eren üç aylık dönem içerisinde satılan veya kayıtlardan ihraç edilen maddi
duran varlık bulunmamaktadır. (31 Mart 2009 - 0 TL).
10.

Borç karşılıkları

Kısa vadeli borç karşılıkları

Satış teşvik primi karşılığı
Dava karşılığı

31 Mart 2010

31 Aralık 2009

1.952.059
1.091.039
3.043.098

474.558
474.558

31 Mart 2010
653.571
653.571

31 Aralık 2009
612.404
612.404

31 Mart 2010

31 Aralık 2009

798.060
2.064.217
2.862.277

752.803
2.004.046
2.756.849

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
Kullanılmayan izin karşılığı

Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar

Kıdem teşvik primi karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı
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11.

Taahhütler ve zorunluluklar

31 Mart 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle şirketin teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna
ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
Şirket tarafından verilen TRİ’ler

31 Mart 2010

31 Aralık 2009

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ‟lerin toplam tutarı
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiş olduğu TRİ‟lerin toplam tutarı
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ‟lerin
toplam tutarı
D. Diğer verilen TRİ‟lerin toplam tutarı
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ‟lerin toplam tutarı
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİ‟lerin toplam tutarı
iii. C Maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ‟lerin toplam tutarı

1.466.610

1.466.610

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam

1.466.610

1.466.610

Verilen Teminat Mektupları ve akreditifler

Verilen Teminat Mektupları
-TEDAŞ
-TPAO
- Diğer
Akreditifler

12.

31 Mart 2010

31 Aralık 2009

1.466.610
625.849
617.759
223.002
306.158

1.466.610
625.849
617.759
223.002
1.012.533

1.772.768

2.479.143

Satışlar ve satışların maliyeti
31 Mart 2010

31 Mart 2009

17.415.929
34.973.159
121.953
(2.225.142)

14.857.173
53.164.669
2.889.868
115.976
3.146
(4.308.015)

50.285.899

66.722.817

a) Satışlar
Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar (İhraç kayıtlı satışlar)
Enerji Teşviği
SSK ve Gelir Vergisi teşvikleri
Diğer gelirler
Satış iskontoları (-)
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12.

Satışlar ve satışların maliyeti (devamı)

b) Satışların maliyeti

İlk madde ve malzeme giderleri
Direk işçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
Yarı mamul stoklarındaki değişim
Bitmiş mamul stoklarındaki değişim
Çimento nakliye giderleri

13.

31 Mart 2010

31 Mart 2009

(2.913.680)
(376.643)
(25.281.406)
(1.933.238)
1.695.978
(465.075)
(166.724)

(1.882.536)
(271.049)
(23.962.049)
(1.968.937)
(2.082.154)
(326.208)
(49.562)

(29.440.788)

(30.542.495)

Hisse başına kazanç

Hisse başına kar, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama
adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
Not 2.4 “Hisse Başına Kazanç”‟ta anlatıldığı üzere, geçmişe dönük etkiler, 31 Mart 2009 hisse senedi
sayısına yansıtılmıştır. 31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait hisse
başına kar aşağıda özetlenmiştir:
Hisse başına kar:

Net dönem karı
Yıl boyunca mevcut olan hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı
(adet) (1 TL nominal değerli)

31 Mart 2010

31 Mart 2009

12.914.468

28.609.817

109.524.000

109.524.000

0,12

0,26

Elde edilen hisse başına kar
14.

İlişkili taraf açıklamaları

Şirket, faaliyetleri esnasında ilişkili taraflarla çeşitli işlemler yapmaktadır. 31 Mart 2010 ve 31 Aralık
2009 tarihleri itibariyle ilişkili kuruluşların bakiyeleri ile 31 Mart 2010 ve 31 Mart 2009 tarihlerinde sona
eren dönemlere ait bu kuruluşlarla yapılan işlem tutarları ve bakiyeleri ana hatlarıyla şöyledir:
İlişkili taraflardan alacaklar
31 Mart 2010
Ticari

31 Mart 2010
Ticari olmayan

31 Aralık 2009
Ticari

31 Aralık 2009
Ticari olmayan

-

165.323

-

165.199

-

165.323

-

165.199

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
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14.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

İlişkili taraflara borçlar
31 Mart 2010
Ticari
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Oyka Kağıt Ambalaj A.Ş.
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
Omsan Lojistik A.Ş.
OYAK Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş.
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri
Ordu Yardımlaşma Kurumu
OYAK Telekomunikasyon A.Ş.
Ortaklara borçlar (temettü) (Not-6)

580.573
595.082
106.451
6.322
201.239
3.496
1.682
5.592
1.500.437

31 Mart 2010 31 Aralık 2009
Ticari olmayan
Ticari
-

31 Aralık 2009
Ticari olmayan

81.144.898

661.268
482.970
89.709
5.539
90.743
2.852
795
-

148.684

81.144.898

1.333.876

148.684

İlişkili taraflarla yapılan işlemler

Omsan Lojistik A.Ş.
Omsan Denizcilik A.Ş.
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
OYAK Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyka Kağıt Ambalaj AŞ (**)
OYAK Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş.
Oytaş İç ve Dış Ticaret AŞ (*)
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş.
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Ordu Yardımlaşma Kurumu

1 Ocak - 31 Mart 2010
Diğer
Diğer
gelirler
giderler

Alımlar

Satışlar

Alınan
faizler

141.307
20.854
233.275
12.890
1.468.418
373.884
9.948.231
20.935
16.400

-

1.286
-

15.135
-

355
389.058
-

12.236.194

-

1.286

15.135

389.413

(*)

Şirket, kömür ve petrokok alımlarını OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.‟den yapmaktadır.

(**)

Şirket, kraft kağıt alımlarını Oyka Kağıt Ambalaj A.Ş.‟den yapmaktadır.
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14.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

Omsan Lojistik A.Ş. (**)
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
OYAK Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyka Kağıt Ambalaj AŞ (***)
OYAK Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş.
Oytaş İç ve Dış Ticaret AŞ (*)
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş.
Bolu Çimento A.Ş.
Ünye Çimento A.Ş.
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satışı A.Ş.
Ordu Yardımlaşma Kurumu

1 Ocak - 31 Mart 2009
Diğer
Diğer gelirler
giderler

Alımlar

Satışlar

Alınan
faizler

87.347
188.012
1.091
3.370.919
53.496
8.804.264
57.145
16.010
34.967
1.001
13.500

-

2.692
-

2.304.000
-

597.273
-

12.627.752

-

2.692

2.304.000

597.273

(*)

Şirket, kömür ve petrokok alımlarını OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.‟dan yapmaktadır. Diğer gider kalemindeki 597.273
TL‟nin 571.528 TL‟si ise, Şirket‟in ihraç kayıtlı satışlarından dolayı ödediği komisyonlardan oluşmaktadır.

(**)

Şirket‟in diğer gelir kalemindeki 2.304.000 TL geliri, Omsan Lojistik A.Ş.‟den elde ettiği temettü gelirinden
oluşmaktadır.

(***)

Şirket, kraft kağıt alımlarını Oyka Kağıt Ambalaj A.Ş.‟den yapmaktadır.

Üst yönetim kadrosuna yapılan ödemeler
Cari dönemde, Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst
düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 572.003 TL (31 Mart
2009 – 596.657 TL)‟dir. Üst yönetim kadrosuna işten çıkarma nedeni ile sağlanan faydalar 11.157
TL‟dir (31 Mart 2009- 43.395 TL).
15.

Finansal risk yönetimi ve politikaları

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.
Yabancı para riski
Yabancı para riski Şirket‟in elinde ABD Doları ve Euro ve diğer yabancı para varlık ve borçlara sahip
olmasından kaynaklanmaktadır.
Şirket‟in ayrıca yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Şirket‟in işlevsel para
birimi dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapmasından kaynaklanmaktadır.
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15.

Finansal risk yönetimi ve politikaları (devamı)

Aşağıda Şirket‟in vergi öncesi karının (parasal varlıklar ve yükümlülüklerdeki değişiklikler nedeniyle)
ABD doları, Euro, CHF ve GBP kurundaki değişime hassasiyet tablosu sunulmuştur:
31 Mart 2010

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
Dönen varlıklar (1+2)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (4+5)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (7+8)
Toplam yükümlülükler (6+9)
Net yabancı para varlık, yükümlülük pozisyonu(3-10)
Parasal kalemler net yabancı para varlık /yükümlülük
pozisyonu (3-10)
İhraç kayıtlı satışlar
İthalat

TL karşılığı
(fonksiyonel
para birimi )

ABD Doları

EURO

GBP

9.519.370
3.387.828
12.907.198
12.907.198

6.256.569
2.098.128
8.354.697
8.354.697

95.272
95.272
95.272

-

12.907.198
34.973.159
245.547

8.354.697
23.228.668
98.100

95.272
16.989

25.450

31 Aralık 2009

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil)
Dönen varlıklar (1+2)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler (4+5)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler (7+8)
Toplam yükümlülükler (6+9)
Net yabancı para varlık, yükümlülük pozisyonu(3-10)
Parasal kalemler net yabancı para varlık /yükümlülük
pozisyonu (3-10)
İhraç kayıtlı satışlar
İthalat

(24)

TL karşılığı
(fonksiyonel
para birimi )

ABD Doları

EURO

CHF

3.439.840
5.773.797
9.213.637
1.847.940
1.847.940
1.847.940
7.365.697

2.284.545
3.698.363
5.982.908
5.982.908

94.974
94.974
855.409
855.409
855.409
(760.435)

-

7.365.697
149.991.323
3.836.841

5.982.908
95.994.889
108.542

(760.435)
1.651.692

14.316
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15.

Finansal risk yönetimi ve politikaları (devamı)

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi
halinde
1- ABD Doları net varlık yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- TL dönem net karı üzerine etkisi
Euro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1- Euro net varlık yükümlülüğü
2- Euro riskinden korunan kısım (-)
3- TL dönem net karı üzerine etkisi

31 Aralık 2009
Kar/zarar

Yabancı
paranın
değer
kazanması

31 Mart 2010
Kar/zarar
Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi

Yabancı
paranın değer
kazanması

Yabancı
paranın değer
kaybetmesi

8.354.697
1.016.934

8.354.697
(1.016.934)

5.982.908
720.677

5.982.908
(720.677)

95.272
15.642

95.272
(15.642)

(760.435)
(131.421)

(760.435)
131.421

Faiz oranı riski
Şirket‟in bilanço tarihi itibari ile değişken faiz oranlı finansal varlık ve yükümlülükleri olmadığı için Şirket
faiz oranı riski taşımamaktadır.
Faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir.

Sabit faizli finansal araçlar
Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar
Sabit faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler

31 Mart 2010

31 Aralık 2009

60.841.013

61.520.033

5.852.386

6.382.781

Şirket‟in finansal yükümlülük ve varlıkları sabit faizli enstrümanlar olmasından dolayı Şirket‟in faiz oranı
riski bulunmamaktadır.
Fiyat riski
Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Şirket tarafından aynı para
biriminden borç ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla doğal
olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, Şirket yönetimi tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme metotları aracılığıyla yakından takip edilmektedir.
Şirket, hisse senedi yatırımlarından kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır.
31 Mart 2010 tarihi itibariyle olan bilanço pozisyonuna göre, Şirket‟in portföyünde bulunan hisse
senetleri %10 oranında değer kaybetseydi/kazansaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı,
gerçeğe uygun değer farkları kar zarara yansıtılan hisse senetlerinin etkisiyle net kar 902.810 TL (31
Aralık 2009 - 833.431 TL) daha (düşük) / yüksek olacaktır.
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15.

Finansal risk yönetimi ve politikaları (devamı)

Rayiç değer hiyerarşi tablosu
31 Mart 2010 itibari ile, Şirket rayiç değerden tutulan aşağıdaki finansal varlıklara sahiptir:
Şirket, rayiç bedeli belirlemekte ve göstermekte aşağıdaki hiyerarşiyi kullanmaktadır:
Seviye 1: Etkin piyasalarda kote edilen özdeş varlık ve yükümlülükler
Seviye 2: Finansal tablolara yansıtılan rayiç değer üzerinde önemli etkisi olabilecek girdilerin direkt ve
endirekt olarak gözlemlenmesi
Seviye 3: Finansal tablolara yansıtılan rayiç değer üzerinde önemli etkisi olabilecek girdilerin
gözlemlenebilir piyasa verileri olmaksızın belirlenmesi
Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal varlıklar

Hisse senetleri
Takas işlemleri
Vadeli piyasa işlemleri
Opsiyonlar
Diğer

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

11.285.128
-

-

-

-

-

-

Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal yükümlülükler
Takas işlemleri
Vadeli piyasa işlemleri
Opsiyonlar
Diğer
Kredi riski
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü
yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini
belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli
değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır.

(26)

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Mart 2010 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası)
15.

Finansal risk yönetimi ve politikaları (devamı)

Şirket kredi riskini, satış faaliyetlerini geniş bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki şahıslar
veya gruplar üzerinde istenmeyen yoğunlaşmalardan kaçınarak yönetmeye çalışmaktadır. Şirket
müşterilerinden teminat almak suretiyle çalışmaktadır. Şirket'in maksimum kredi risk tutarı finansal
tablolarda taşımakta olduğu finansal varlıkların taşınan değeri kadardır.
31 Mart 2010 itibari ile
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı (2)
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

(1)
(2)

Mevduatlar
Bankadaki mevduatlar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

Diğer

-

39.239.160
39.239.160

257.202
-

197.265
-

-

61.133.091
-

-

-

27.388.060

257.202

197.265

-

61.133.091

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.851.100
11.851.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Mevduatlar
Bankadaki mevduatlar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

Diğer

Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Teminatlar, müşterilerden alınan teminat mektupları ve teminat çeklerinden oluşmaktadır.

31 Aralık 2009 itibari ile
Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat vs ile güvence altına alınmış kısmı (2)
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

(1)
(2)

Alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

Alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

-

32.003.775
32.003.775

295.816
-

179.169
-

-

62.477.659
-

-

-

23.878.724

295.816

179.169

-

62.477.659

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.125.051
8.027.482

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar, kredi güvenirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
Teminatlar, müşterilerden alınan teminat mektupları ve teminat çeklerinden oluşmaktadır.

Likidite riski
Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi
kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının
dengelenmesiyle düşürülmektedir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar
geçen süre dikkate alınarak gösterilmiştir.
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15.

Finansal risk yönetimi ve politikaları (devamı)

31 Mart 2010

Defter
değeri

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı (I+II)

3 aydan kısa (I)

3-12 ay arası (II)

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Diğer borçlar

5.852.386
10.767.165
83.227.534

5.958.049
10.881.675
83.227.534

2.335.907
10.881.675
82.705.736

3.622.142
521.798

Toplam yükümlülük

99.847.085

100.067.258

95.923.318

4.143.940

Defter
değeri

Sözleşme uyarınca
nakit çıkışlar
toplamı (I+II)

3 aydan kısa (I)

3-12 ay arası (II)

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
Diğer borçlar

6.382.781
11.033.060
1.540.365

6.486.347
11.099.773
1.540.365

4.407.622
11.099.773
987.564

2.078.725
552.801

Toplam yükümlülük

18.956.206

19.126.485

16.494.959

2.631.526

Sözleşme uyarınca vadeler

31 Aralık 2009

Sözleşme uyarınca vadeler

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.
16.

Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma
muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar)

Şirket, finansal araçların tahmini rayiç değerlerini hali hazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Fakat piyasa bilgilerini değerlendirip rayiç değerleri
tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirir. Sonuç olarak burada sunulan tahminler, Şirketin cari
bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olmayabilir.
Finansal tablolarda maliyet veya etkin faiz yöntemi ile hesaplanan iskonto edilmiş maliyet ile taşınan
finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değerleri:
Finansal varlıklar - Kısa vadeli olmalarından ve önemsiz kredi riskine tabi olmalarından dolayı nakit ve
nakit eşdeğeri varlıklar ile tahakkuk etmiş faizleri ve diğer finansal varlıkların taşınan değerlerinin rayiç
değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Finansal yükümlülükler - Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından
dolayı, rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. Banka kredileri iskonto edilmiş
maliyet ile ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk maliyetine eklenir. Kısa vadeli kredilerinin
vadelerinin kısa olması nedeniyle taşınan değerlerinin rayiç değeri yansıttığı varsayılmaktadır.
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16.

Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar) (devamı)

Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri

31 Mart 2010
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar

31 Aralık 2009
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar

Krediler ve
alacaklar

Gerçeğe uygun
değer farkı
kar/zarara yansıtılan
finansal varlıklar

Satılmaya hazır
finansal varlıklar

39.239.160
165.323

11.285.128
-

23.212.064
-

-

14

61.139.707
-

-

61.139.707
34.497.192
39.239.160
165.323

14

-

-

-

-

5.852.386
10.767.165
81.144.898

5.852.386
10.767.165
81.144.898

Not

İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
finansal varlıklar

Krediler ve
alacaklar

Gerçeğe uygun
değer farkı
kar/zarara yansıtılan
finansal varlıklar

Satılmaya hazır
finansal varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
finansal yükümlülükler

Defter
Değeri

32.003.775
165.199

10.417.883
-

23.212.064
-

-

14

62.479.359
-

-

62.479.359
33.629.947
32.003.775
165.199

14

-

-

-

-

6.382.781
11.033.060
148.684

6.382.781
11.033.060
148.684

İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
Not
finansal varlıklar

5

5

Şirket, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.

(29)

İtfa edilmiş
değerinden gösterilen
finansal yükümlülükler

Defter
değeri

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
31 Mart 2010 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası)

17.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Yoktur.
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