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Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2012 tarihi itibariyle
ara dönem bilanço
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Dipnot
referansları
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
6

7
8

Duran varlıklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar
Ertelenmiş vergi varlığı
Toplam varlıklar

6
9
9

Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
31 Mart 2012

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2011

129.765.414

142.718.414

25.208.504
10.279.278
40.243.653
40.243.653
236.000
46.666.031
7.131.948

44.435.071
9.096.203
47.756.326
47.756.326
268.887
38.106.441
3.055.486

175.094.809

173.646.134

68.029.633
105.807.890
863.021
102.735
291.530

65.733.631
106.833.267
731.998
186.818
160.420

304.860.223

316.364.548

İlişikte 7 ile 29’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 2012 tarihi itibariyle
ara dönem bilanço
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
31 Mart 2012

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2011

105.187.256

47.845.830

16.911.129
6.942.815
1.138.376
5.804.439
76.821.533
75.443.068
1.378.465
1.185.826
630.232
871.430
1.824.291

30.850.303
8.818.500
853.397
7.965.103
1.760.167
1.760.167
4.723.344
211.377
658.968
823.171

Uzun vadeli yükümlülükler

5.100.773

5.088.782

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

5.100.773

5.088.782

Özsermaye

194.572.194

263.429.936

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

109.524.000
23.430
(63.836)
69.819.025
8.571.399
6.698.176

109.524.000
23.430
229.080
62.840.345
6.615.169
84.197.912

Toplam yükümlülükler ve özsermaye

304.860.223

316.364.548

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

10
16

16

11

İlişikte 7 ile 29’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 2012 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Dipnot
Referansları

Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak –
31 Mart
2012

Geçmiş Dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak –
31 Mart
2011

13
13

32.779.333
(20.867.178)

53.276.783
(30.073.098)

Ticari faaliyetlerden brüt kar

11.912.155

23.203.685

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

(1.306.990)
(4.600.153)
107.368
(211.690)

(2.422.944)
(3.053.420)
339.543
(96.327)

5.900.690

17.790.536

2.588.916

1.696.727

3.162.995
(3.815.602)

2.396.886
(1.250.697)

7.836.999

20.813.452

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri

(1.138.823)

(3.979.025)

- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri

(1.269.933)
131.110

(4.224.833)
245.808

Dönem karı

6.698.176

16.834.427

Özkaynak yöntemi ile değerlenen
Yatırımların yabancı para çevrim
Farklarındaki değişim

(292.916)

96.864

Toplam kapsamlı gelir

6.405.260

16.931.291

0,06

0,15

Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)

Faaliyet karı
Özkaynak yöntemi ile değerlenen
yatırımların kar/(zararları)ndaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi
kar

Hisse başına kazanç

15

İlişikte 7 ile 29’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 2012 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
özsermaye değişim tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Ödenmiş
sermaye

Hisse senetleri
ihraç primleri

Yabancı para
çevrim
farkları

Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş yıllar
karı

Cari dönem
kapsamlı gelir

Toplam

1 Ocak 2011 itibariyle bakiye

109.524.000

23.430

-

56.295.718

6.039.772

78.042.495

249.925.414

Geçmiş yıl karlarına transfer
Yedeklere transfer
Ödenen temettüler
Toplam kapsamlı gelir

-

-

96.864

6.544.627
-

78.042.495
(6.544.627)
(70.922.470)

(78.042.495)
16.834.427

(70.922.470)
16.931.291

31 Mart 2011 itibariyle bakiye

109.524.000

23.430

96.864

62.840.345

6.615.169

16.834.427

195.934.234

1 Ocak 2012 itibariyle bakiye

109.524.000

23.430

229.080

62.840.345

6.615.169

84.197.913

263.429.937

-

-

(292.916)
(63.836)
-

6.978.680
-

84.197.913
(6.978.680)
(75.263.003)

6.698.176
6.698.176
(84.197.913)
-

6.698.176
(292.916)
6.405.260
(75.263.003)

109.524.000

23.430

(63.836)

69.819.025

8.571.399

6.698.176

194.572.194

Net dönem karı
Diğer kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelir
Geçmiş yıl karlarına transfer
Yedeklere transfer
Ödenen temettüler
31 Mart 2012 itibariyle bakiye

İlişikte 7 ile 29’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 2012 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
nakit akım tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

NAKİT AKIM TABLOSU

Dipnot
referansları

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak –
31 Mart
2012

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak –
31 Mart
2011

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
- Dava karşılığı
- Satış teşvik primi karşılığı

7.836.999
-

20.813.452
-

(1.183.075)
(1.474.022)
2.919.062
212.462
11.991
418.854
805.204

(314.664)
(1.327.527)
2.502.260
1.363.340

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

7.545.559
(8.559.590)
(4.076.462)
502.093
(1.875.685)
(201.636)
(4.807.449)
(120.207)

(2.080.738)
(3.087.590)
(2.019.498)

İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit

(2.045.903)

10.661.793

1.490.074
(1.688.033)
(202.300)
(2.296.000)
-

1.294.783
(703.484)
(1.793.591)
-

(2.696.259)

(1.202.292)

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

17.499.519
(31.332.497)
(651.427)

24.225.056
(24.738.111)
(342.986)

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit

(14.484.405)

(856.041)

(19.226.567)
44.435.071

8.603.460
20.955.448

25.208.504

29.558.908

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan faizler
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Alınan temettüler

9
9

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit

Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

5

335.671
(295.650)
(5.198.586)
(28.677)

İlişikte 7 ile 29’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 2012 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
%54,86 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 2010 - 200.000.000 TL).
Şirket’in hisse senetleri 1987 yılından itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası' nda işlem
görmektedir.
Ortaklar
OYAK
Halka açık kısım
Nominal sermaye

%

31 Mart 2012

%

31 Mart 2011

54,86
45,14

60.083.016
49.440.984

55,85
44,15

61.171.976
48.352.024

100

109.524.000

100

109.524.000

Şirket’in 31 Mart 2012 ve 31 Mart 2011 tarihindeki sermayesi 1 TL nominal değerli 109.524.000 adet
hisseden oluşmaktadır.
2012 yılı içinde Şirket’in ortalama mavi yakalı çalışan sayısı 211 (2011 – 211), ortalama beyaz yakalı
çalışan sayısı 91’dir (2011 –91).
Ödencek temettü
Şirket 28 Mart 2012 tarihinde 2011 yılına ait Olağan Genel Kurulu’nu yapmıştır. Olağan Genel Kurul
sonucunda, toplam 75.263.003 TL tutarında brüt temettünün 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren
ortaklara nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.
Finansal tabloların onaylanması
Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 4 Mayıs 2012 tarihinde onaylanmış ve yayımlanması için
yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
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 tarihi maliyet esasına göre 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, gelir ve gider tahakkuklarının
muhasebeleştirilmesi, özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımların etkisi ve
8

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2012 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

kıdem tazminatının Uluslararası Muhasebe Standardı (“UMS”) 19’a göre hesaplanmasının etkilerinden
oluşmaktadır.
Finansal tablolar, Şirket ve özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımları
kapsamaktadır.
Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen yatırımlar bilançoda, alış maliyetinin
üzerine Şirket’in iştirakinin makul değer esasına göre hazırlanmış mali tablolarında yer alan net
varlıklarındaki payına, alım sonrası değişikliklerin eklenmesi veya çıkarılması ve varsa değer
düşüklüğü karşılığının düşülmesiyle gösterilmektedir. Gelir tablosu, Şirket’in iştiraklerinin faaliyetleri
sonucundaki payını yansıtmaktadır. İştirakin kar veya zararına henüz yansıtılmamış tutarların iştirakin
özkaynaklarında ortaya çıkardığı değişiklikler de Şirket’in iştirakteki payı oranında iştirakin defter
değerinde düzeltme yapılmasını gerekli kılabilir. Bu değişikliklerden Şirket’e düşen pay doğrudan
Şirket’in kendi özkaynaklarında muhasebeleştirilir.
2.2

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler

31 Mart 2012 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait özet finansal tabloların hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş standartlar ve UFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki
gibidir:
UMS 12 Gelir Vergileri – Esas Alınan Varlıkların Geri Kazanımı (Değişiklik)
UMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, UMS 40 kapsamında gerçeğe
uygun değer modeliyle ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkuller üzerindeki ertelenmiş verginin
gayrimenkulün taşınan değerinin satış yoluyla geri kazanılacağı esasıyla hesaplanması ve ii) UMS
16’daki yeniden değerleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varlıklar üzerindeki
ertelenmiş verginin her zaman satış esasına göre hesaplanması gerektiğine ilişkin güncellenmiştir.
Değişikliklerin geriye dönük olarak uygulanması gerekmektedir. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği
tarafından kabul edilmemiştir. Değişikliğin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmamıştır.
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – Geliştirilmiş Bilanço Dışı Bırakma Açıklama
Yükümlülükleri (Değişiklik),
Değişikliğin amacı, finansal tablo okuyucularının finansal varlıkların transfer işlemlerini (seküritizasyon
gibi) - finansal varlığı transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek şekilde daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değişiklik, orantısız finansal varlık transferi işlemlerinin hesap
döneminin sonlarına doğru yapıldığı durumlar için ek açıklama zorunlulukları getirmektedir.
Karşılaştırmalı açıklamalar verilmesi zorunlu değildir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını
etkilemektedir ve Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Özet finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için
henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar,
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların
yürürlüğe girmesinden sonra finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri
yapacaktır
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Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2012 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik) – Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının
Sunumu
Değişiklikler 1 Temmuz 2012 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken
uygulamaya izin verilmektedir. Yapılan değişiklikler diğer kapsamlı gelir tablosunda gösterilen
kalemlerin sadece gruplamasını değiştirmektedir. İleriki bir tarihte gelir tablosuna sınıflanabilecek
(veya geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna sınıflanamayacak kalemlerden ayrı
gösterilecektir. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. Bu standart henüz Avrupa Birliği
tarafından kabul edilmemiştir. Değişiklik sadece sunum esaslarını etkilemektedir ve Şirket’in finansal
durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar (Değişiklik)
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve erken
uygulamaya izin verilmiştir. Bazı istisnalar dışında uygulama geriye dönük olarak yapılacaktır.
Standartta yapılan değişiklik kapsamında birçok konuya açıklık getirilmiş veya uygulamada değişiklik
yapılmıştır. Yapılan birçok değişiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüğü aralığı mekanizması
uygulamasının kaldırılması ve kısa ve uzun vadeli personel sosyal hakları ayrımının artık personelin
hak etmesi prensibine göre değil de yükümlülüğün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Bu
standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Şirket, düzeltilmiş standardın finansal
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik)
UFRS 10’nun ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 27’de de değişiklikler
yapmıştır. Yapılan değişiklikler sonucunda, artık UMS 27 sadece bağlı ortaklık, müştereken kontrol
edilen işletmeler, ve iştiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeleştirilmesi konularını
içermektedir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 10 ile aynıdır. Bu standart henüz Avrupa Birliği
tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumunu veya performansı
üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir.
UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar (Değişiklik)
UFRS 11’in ve UFRS 12’nin yayınlanmasının sonucu olarak, UMSK UMS 28’de de değişiklikler
yapmış ve standardın ismini UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar olarak
değiştirmiştir. Yapılan değişiklikler ile iştiraklerin yanı sıra, iş ortaklıklarında da özkaynak yöntemi ile
muhasebeleştirme getirilmiştir. Bu değişikliklerin geçiş hükümleri UFRS 11 ile aynıdır. Bu standart
henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumunu
veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması beklenmemektedir.
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve UMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Değişiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumunu veya
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar –- Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Getirilen açıklamalar finansal tablo kullanıcılarına i) netleştirilen işlemlerin şirketin finansal durumuna
etkilerinin ve muhtemel etkilerinin değerlendirilmesi için ve ii) UFRS’ye göre ve diğer genel kabul
görmüş muhasebe ilkelerine göre hazırlanmış finansal tabloların karşılaştırılması ve analiz edilmesi
için faydalı bilgiler sunmaktadır. Bu değişiklik henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir.
Değişiklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri ve bu
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hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. Değişiklik sadece açıklama esaslarını
etkilemektedir ve Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2011 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
UFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın
erken uygulanmasına izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmamıştır.
Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler
bazı farklı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler ve
UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı
ile erken uygulamaya izin verilmiştir.
UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardının konsolidasyona ilişkin kısmının yerini
almıştır. Hangi şirketlerin konsolide edileceğini belirlemede kullanılacak yeni bir “kontrol” tanımı
yapılmıştır. Mali tablo hazırlayıcılarına karar vermeleri için daha fazla alan bırakan, ilke bazlı bir
standarttır. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Şirket, standardın finansal
durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler
bazı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve
UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları standartlarının da aynı anda uygulanması şartı
ile erken uygulamaya izin verilmiştir.
Standart müşterek yönetilen iş ortaklıklarının ve müşterek faaliyetlerin nasıl muhasebeleştirileceğini
düzenlemektedir. Yeni standart kapsamında, artık iş ortaklıklarının oransal konsolidasyona tabi
tutulmasına izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz
konusu standardın Şirket’in finansal durumunu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması
beklenmemektedir.
UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları
Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve değişiklikler
bazı düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktır. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve
UFRS 11 Müşterek Düzenlemeler standartlarının da aynı anda uygulanması şartı ile erken
uygulamaya izin verilmiştir.
UFRS 12 daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardında yer alan
konsolide finansal tablolara ilişkin tüm açıklamalar ile daha önce UMS 31 İş Ortaklıklarındaki Paylar ve
UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar’da yer alan iştirakler, iş ortaklıkları, bağlı ortaklıklar ve yapısal
işletmelere ilişkin verilmesi gereken tüm dipnot açıklamalarını içermektedir. Bu standart henüz Avrupa
Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Yeni standart kapsamında Şirket
diğer işletmelerdeki
yatırımlarına ilişkin daha fazla dipnot açıklaması verecektir.
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UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü
Yeni standart gerçeğe uygun değerin UFRS kapsamında nasıl ölçüleceğini açıklamakla beraber,
gerçeğe uygun değerin ne zaman kullanılabileceği ve/veya kullanılması gerektiği konusunda bir
değişiklik getirmemektedir. Tüm gerçeğe uygun değer ölçümleri için rehber niteliğindedir. Yeni
standart ayrıca, gerçeğe uygun değer ölçümleri ile ilgili ek açıklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu
standardın 1 Ocak 2013 ve sonrasında sona eren yıllık hesap dönemlerinde uygulanması mecburidir
ve uygulama ileriye doğru uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni açıklamaların
sadece UFRS 13’ün uygulamaya başlandığı dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir – yani önceki
dönemlerle karşılaştırmalı açıklama gerekmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birliği tarafından
kabul edilmemiştir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.
UFRYK 20 Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonrasında başlayan finansal dönemler için yürürlüğe girecek olup erken
uygulamaya izin verilmektedir. Şirketlerin karşılaştırmalı olarak sunulan dönemin başından itibaren
üretim aşamasında oluşan hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini uygulamaları gerekecektir.
Yorum, üretim aşamasındaki hafriyatların ne zaman ve hangi koşullarda varlık olarak
muhasebeleşeceği, muhasebeleşen varlığın ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nasıl ölçüleceğine
açıklık getirmektedir. Bu yorum henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir. Söz konusu yorum
Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olması
beklenmemektedir.

2.3

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.
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.
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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.
2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

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
Haklar
Diğer maddi olmayan duran varlıklar

3 -15 yıl
3 - 5 yıl

Maddi olmayan duran varlıkların taşınan değerleri, olayların ya da koşullardaki değişikliklerin, taşınan
değerin gerçekleşebilir durumda olmadığına işaret etmesi durumunda değer düşüklüğü açısından
incelenir.
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
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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 2012
31 Aralık 2011

TL / ABD Doları

TL/EURO

1,7729
1,8889

2,3664
2,4438

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. Şirket’in, 31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010
tarihleri itibariyle özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşası veya üretilmesi ile direkt ilişkilendirilebilen
borçlanma maliyeti bulunmamaktadır ve tüm borçlanma maliyetleri oluştukları dönemlerde kapsamlı
gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir.
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.
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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.
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.
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İlişkili taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
(a)

Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
(i)
Şirket’i kontrol etmesi, Şirket tarafından kontrol edilmesi ya da Şirket ile ortak kontrol
altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar
dahil olmak üzere);
(ii)
Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya
(ii)
Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;

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

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.

(g)

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.
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.
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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.
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 28’de
açıklanmıştır.
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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.
2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Ticari alacaklar içine sınıflandırılan senetler ve vadeli çekler etkin faiz oranı metoduyla reeskonta tabi
tutularak indirgenmiş değerleri ile taşınır.
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.
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde
oluşan fiyat ve benzeri unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde
edilme nedeninden bağımsız olarak kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan
finansal varlıklardır. İlgili finansal varlıklar, bilançoya, ilk kayda alımları ve kayda alınmalarını takip
eden dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedir. Yapılan değerleme sonucu
oluşan kazanç ve kayıplar gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Şirket’in 31 Mart 2012 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer farkı kâr/zarara yansıtılan finansal varlık
olarak sınıflandırılan hisse senetleri bulunmaktadır.
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
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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.
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 :
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a)

Şirket kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplamasında iskonto oranı, enflasyon oranı, reel
maaş artış oranı, kendi isteğiyle ayrılma olasılığı gibi çeşitli varsayımlarda bulunmaktadır. Cari
yılda yükümlülüğün bugünkü değerinin hesaplanması bağımsız bir aktüer tarafından
gerçekleştirilmiş olup hesaplamaya yönelik muhasebe tahminlerinde bazı değişiklikler
yapılmıştır. Cari döneme ilişkin değişikliklerden kaynaklanan etki cari dönemde gelir tablosunda
muhasebeleştirilmiştir. Yükümlülüğün hesaplanmasında kullanılan varsayımlara Not 16’da
detaylı olarak yer verilmektedir.

b)

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

c)

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 karşılığa ilişkin açıklamalar Not 14’de yer almaktadır.

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.

Türkiye (Not 13)
Ortadoğu (ihraç kaydıyla yapılan satışlar) (Not 13)

5

1 Ocak –
31 Mart 2012

1 Ocak –
31 Mart 2011

18.023.637
16.801.143

23.303.293
32.564.274

34.824.780

55.867.567

Nakit ve nakit benzerleri
31 Mart 2012

31 Aralık 2011

Kasa
Bankadaki nakit
- Vadesiz mevduatlar
- Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar

1.324
25.207.180
4.655.922
20.551.258

4.480
44.430.591
7.581.339
36.849.252

Toplam

25.208.504

44.435.071

31 Mart 2012 tarihi itibariyle vadeli mevduatların vadeleri Şirket’in acil nakit ihtiyaçlarına bağlı olarak
TL için 1 ila 32 gün arasında değişmekte olup, faiz oranları TL vadeli mevduat için %9,55 , yabancı
para vadeli mevduat için %0,50 - %3,75 arasında değişmektedir.
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6.

Finansal yatırımlar

Kısa vadeli finansal yatırımlar:
Gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna yansıtılan finansal yatırımlar;

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

31 Aralık 2011

31 Mart 2012
Pay oranı
(%)

Tutar

<1
<1
<1

Maliyet

Pay oranı
(%)

Tutar

Maliyet

4.080.913

2.368.829

<1

3.813.503

2.368.829

3.553.613
2.644.752

5.570.700
3.511.118

<1
<1

2.971.632
2.311.068

5.570.700
3.511.118

10.279.278

11.450.647

9.096.203

11.450.647

Uzun vadeli finansal yatırımlar :
Şirket, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Omsan’dakiiştirak oranını %12,80’den %20’ye çıkarmıştır.İştirak
oranının %20’ye çıkarılması sonucu,Şirket’in Omsan’daki yatırımı özkaynaktan pay alma yöntemi ile
muhasebeleştirilmeye başlanmıştır.
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar:

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

7.

31 Mart
2012

Hisse
oranı %

31 Aralık
2011

%20,00

68.029.633

%20

65.733.631

Stoklar

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

(*)

Hisse
oranı %

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

6.867.958
23.658.335
340.875
64.180
15.734.682

8.074.324
9.555.425
763.143
48.412
19.665.137

46.666.031

38.106.441

31 Mart 2012 tarihi itibariyle diğer stokların 1.620.639 TL’lik (31 Aralık 2011 -4.030.885 TL)
kısmı yoldaki petrokok, 776.375 TL’lik (31 Aralık 2011 – 1.364.927 TL) kısmı imalata verilen
kraft kağıt, 5.972.475 TL’lik (31 Aralık 2011 - 6.134.765 TL) kısmı makine ve tesisat yedekleri,
2.360.333 TL’lik (31 Aralık 2011 - 2.244.761 TL) kısmı ateş tuğlası, 2.095.694 TL’lik (31 Aralık
2011 -2.042.177 TL) kısmı fırın plakalarını, 868.284 TL’lik (31 Aralık 2011 - 1.630.905 TL) kısmı
inşa, tamir ve elektrik malzemeleri, 159.732 TL’lik (31 Aralık 2011 – 773.927 TL) kısmı yurt
dışından sipariş edilen yoldaki malzemeleri, 1.881.150 TL’lik (31 Aralık 2010 – 1.442.790 TL)
kısmı ise diğer malzeme ve yedekleri içermektedir.
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8.

Diğer dönen varlıklar

Devreden KDV
5615 sayılı yasa SGK teşviği
Gelecek aylara ait giderler
Stoklar için verilen sipariş avansları
İş avansları
Diğer çeşitli dönen varlıklar

9.

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

3.607.112
44.500
2.098.744
1.366.537
13.605
1.450

2.540.178
84.137
50.418
3.599
377.154

7.131.948

3.055.486

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

31 Mart 2012 tarihinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi olmayan
duran varlıkların tutarı 1.688.033 TL’dir (31 Mart 2011 -703.484 TL).
31 Mart 2012 tarihinde sona eren altı aylık dönem içerisinde satılan veya kayıtlardan ihraç edilen maddi
duran varlık bulunmamaktadır. (31 Mart 2011 – 0 TL).

10.

Finansal borçlar

Para birimi ve tutarı
Ağırlık ortalama etkin faiz

31 Mart 2012
Bakiye

%10.48

16.911.129

TL Krediler

16.911.129

Ağırlık ortalama etkin faiz

31 Aralık 2011
Bakiye

%9,18

30.850.303

TL Krediler

30.850.303
Finansal borçların tamamı sabit faizli TL kredilerinden oluşmaktadır. Şirket’in, finansal borçları için
bankalara verdiği herhangi bir teminat bulunmamaktadır.
Finansal borçların vadelerine göre detayı aşağıdaki gibidir.

1 aya kadar
1 - 3 ay arası
3 - 6 ay arası

31 Mart 2011

31 Aralık 2011

8.083.880
6.158.053
2.669.196

8.934.384
11.310.367
10.605.552

16.911.129

30.850.303
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11.

Borç karşılıkları

Kısa vadeli borç karşılıkları

Dava karşılığı

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

630.232

211.377

630.232

211.377

Şirket, satışları teşvik etmek amacıyla müşterilerine belirli kotaları doldurmaları karşılığında ton başına
teşvik ödemesi yapmaktadır. Yıl sonunda tüm teşvik ödemeleri tamamlanmakta olup, ara dönem mali
tablolarda söz konusu primlere ilişkin tahakkuk eden tutarlara karşılık ayrılmaktadır.

12.

Taahhütler ve zorunluluklar

31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle şirketin teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna
ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
Şirket tarafından verilen TRİ’ler

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

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

2.841.799

2.515.971

-

-

-

-

-

-

-

-

Toplam

2.841.799

2.515.971

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

2.841.799
1.354.969
350.000
1.136.830

2.515.971
1.354.969
350.000
941.000

2.841.799

2.515.971

Verilen Teminat Mektupları ve akreditifler

Verilen Teminat Mektupları
-TEDAŞ
-TPAO
- Diğer
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13.

Satışlar ve satışların maliyeti
1 Ocak31 Mart 2012

1 Ocak31 Mart 2011

18.023.637
16.801.144
173.578
(2.219.026)

23.303.293
32.564.274
92.970
(2.683.754)

32.779.333

53.276.783

1 Ocak31 Mart 2012

1 Ocak31 Mart 2011

(3.702.872)
(349.570)
(27.887.491)
(2.072.990)
13.581.165
(422.268)
(13.152)

(2.698.986)
(325.728)
(28.174.240)
(2.116.839)
3.606.677
(332.154)
(31.828)

(20.867.178)

(30.073.098)

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

b) Satışların maliyeti

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 Gideri

14. Vergi varlık ve yükümlülükleri
Genel bilgi
Şirket faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerin vergi yönetmelik ve kanunları dâhilinde vergilendirilmeye
tabidir. Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin
sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın
sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan
kazançlar üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen
tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi
dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir. Şirket’in 31
Mart 2012 tarihi itibariyle taşınan mali zararı yoktur.
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14. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)
01 Ocak 2012 ve 31 Mart 2012 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi aşağıda özetlenmiştir:

Cari yıl kurumlar vergisi
Dönem içinde peşin ödenen vergi

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

1.269.933
(84.106)

19.686.624
(14.963.280)

1.185.826

4.723.344

Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri
Şirket, vergiye esas yasal mali tabloları ile SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış mali
tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlık ve
yükümlülüğünü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider
kalemlerinin vergiye esas tutarları ile SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanan mali tablolarda
farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.
Şirket’in 31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle ertelenen vergi varlıklarının ve
yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Maddi duran varlıklar üzerindeki geçici
farklar
Çalışanlara sağlanan uzun vadeli
faydalara ilişkin karşılıklar
Kullanılmamış izin karşılığı
Alacak ve borç reeskontu
Hisse senedi yeniden değerlemesi
Diğer

15.

Ertelenmiş Vergi
31 Mart 2012 31 Aralık 2011

31 Mart 2012

Farklar
31 Aralık 2011

8.456.011

9.087.250

1.691.202

1.817.450

(5.100.773)
(871.430)
(1.508.686)
(1.171.370)
(1.261.403)

(5.086.585)
(658.970)
(992.720)
(2.354.445)
(796.630)

(1.020.155)
(174.286)
(301.737)
(234.274)
(252.280)

(1.017.317)
(131.794)
(198.544)
(470.889)
(159.326)

(1.457.651)

(802.100)

(291.530)

(160.420)

Hisse başına kazanç

Hisse başına kar, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama
adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
Hisse başına kar:

Net dönem karı
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ağırlıklı ortalama
sayısı (adet) (1 TL nominal değerli)
Elde edilen hisse başına kar

31 Mart 2012

31 Mart 2011

6.698.176

16.834.427

109.524.000

109.524.000

0,06

0,15

25

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
31 Mart 2012 tarihi itibariyle
finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

16.

İlişkili taraf açıklamaları

İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve vadeleri 0-30 gün
arasında değişmektedir.
01 Ocak 2012 ve 31 Mart 2012 tarihleri itibariyle ilişkili kuruluşların bakiyeleri ile 31 Mart 2011 ve 31
Mart 2010 tarihlerinde sona eren dönemlere ait bu kuruluşlarla yapılan işlem tutarları ve bakiyeleri
ana hatlarıyla şöyledir:
İlişkili taraflardan alacaklar

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünye Çimento San ve Tic A.Ş.
Bolu Çimento san. ve Tic.A.Ş.
Oyak Beton San. ve Tic.A.Ş.
Oyak Pazarlama

31 Mart
2012
Ticari

31 Mart
2012
Ticari olmayan

31 Aralık
2011
Ticari

31 Aralık
2011
Ticari olmayan

-

7.647

-

11.731
10.296
10.384
4.673

20.000
20.000

7.647

-

37.084

İlişkili taraflara borçlar

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)
Adana Çimento ve T. A.Ş.
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Oyak İnşaat San.ve Tic. A.Ş.

31 Mart 2012
Ticari

31 Mart 2012
Ticari olmayan

31Aralık 2011
Ticari

31Aralık 2011
Ticari olmayan

126.439
153.356
100.240
506.555
164.097
78.711
5.942
3.036
1.138.376

75.443.068
-

247.117
80.922
95.787
257.603
118.916
6.023

210.563

75.443.068

46.294
735
735
853.397

210.563
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16.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

İlişkili taraflarla yapılan işlemler

Omsan Lojistik A.Ş.
Adana Çimento Sanayi T.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.
Iskenderun demir Çlik A.ş:
Ordu Yardımlaşma Kurumu

Omsan Lojistik A.Ş.
Adana Çimento Sanayi T.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.
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş.
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ordu Yardımlaşma Kurumu

(*)

1 Ocak - 31 Mart 2012
Diğer
Diğer
gelirler
giderler

Alımlar

Satışlar

Alınan
faizler

3.101.579
204.114
274.246
13.599
283.006
751.231
346.176
74.311
102.308
16.200

-

-

9.058
3.230
-

-

16.358.231

-

174

7.419

402.172

Alımlar

Satışlar

Alınan
faizler

4.882
459.737
13.065
2.117.705
385.525
62.616
15.300

-

174
-

7.419
-

433
-

16.358.231-

-

174

7.419

402.172

1 Ocak - 31 Mart 2011
Diğer
Diğer gelirler
giderler

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 664.085 TL (31 Mart
2011 – 636.403 TL)’dir. Üst yönetim kadrosuna işten çıkarma nedeni ile sağlanan faydalar 23.147
TL’dir (31 Mart 2011- 11.157 TL).
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17.

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.
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 2012

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

6.657.518
18.268.707
24.926.225
24.926.225

3.755.157
10.304.354
14.059.511
14.059.511

50
50
50

-

24.926.225
16.801.144
4.442.275

14.059.511
9.491.892
2.230.968

50
223.565

-
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17.

Finansal risk yönetimi ve politikaları (devamı)
31 Aralık 2011

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

CHF

8.764.129
22.450.336
31.214.465
773.927
773.927
773.927
30.440.538

4.639.805
11.885.402
16.525.207
16.525.207

62
62
316.690
316.690
316.690
(316.628)

-

30.440.538
135.639.919
28.232.105

16.525.207
81.489.888
15.275.026

(316. 628)
1.131.187

-

31 Aralık 2011

31 Mart 2011

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

18.

Yabancı
paranın
değer
kazanması

Kar/zarar
Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi

Yabancı
paranın
değer
kazanması

Kar/zarar
Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi

18.268.588
1.461.487

18.268.588
(1.461.487)

16.525.207
2.497.157

16.525.207
(2.497.157)

118
10

118
(10)

(316.628)
(61.902)

(316.628)
61.902

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Şirketimizin de dahil olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren on (10)
çimento firması hakkında Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma sonucunda; Rekabet
Kurulu ilgili firmaların Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun'un 4üncü maddesini ihlal ettiklerini
tespit etmiş ve aynı yasa kapsamında ilgili firmalar hakkında idari para cezasına hükmetmiştir.
Buna göre şirketimiz hakkında hükmolunan idari para cezası tutarı 2.502.165 TL. olmuştur.
Anılan karara karşı yargı yolu açıktır şirketimiz bu husustaki haklarını saklı tutmaktadır. Öte yandan,
anılan idari para cezalarında Kabahatler Kanunu çerçevesinde belirlenen sürede ödenmesi halinde
%25 indirim yapılacaktır. Buna göre idari para cezalarının %25 eksiği ile ödenmesi halinde ödenecek
tutar 1.876.623,75 TL olacaktır. Ödeme gerekçeli kararın şirketimize tebliğ edilmesi sonrasında
yapılacaktır.Rapor tarihi itibariyle şirketimize gerekçeli karar ile ilgili herhangi bir tebliğ yapılmamıştır.
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