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Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları’nın (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) ekte
yer alan 30 Haziran 2009 tarihli konsolide bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık konsolide
kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve konsolide nakit akım tablosu
tarafımızca incelenmiştir. Grup yönetiminin sorumluluğu, söz konusu ara dönem özet konsolide
finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun
olarak hazırlanması ve sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem özet konsolide finansal
tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
İncelemenin kapsamı
İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine
uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem konsolide finansal tablolarının incelenmesi, ağırlıklı olarak
finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer
inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bir incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası
Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim
çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken
tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz
sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.
Sonuç
İncelememiz sonucunda, ekteki ara dönem özet konsolide finansal tabloların, Sermaye Piyasası
Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına tüm önemli yönleriyle uygun hazırlanmadığı
konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
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Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle
Konsolide bilanço
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Cari dönem
(Bağımsız
incelemeden
geçmiş)
30 Haziran
2009

Önceki dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2008

105.297.499

126.774.456

4
15

14.313.933
-

3.190.636
1.522.985

14
5

64.152.174

79.673.668

14

605.980
2.868.953
20.832.347
2.524.112

13.319.472
2.709.882
22.587.851
3.769.962

Duran varlıklar

171.340.617

167.556.932

Diğer alacaklar (net)
Finansal yatırımlar (net)
Maddi duran varlıklar (net)
Maddi olmayan duran varlıklar (net)
Diğer duran varlıklar (net)

108.939
1.637
165.040.861
5.534.315
654.865

95.550
3.278
160.523.694
5.486.819
1.447.591

276.638.116

294.331.388

Dipnot
referansları
Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar (net)
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer alacaklar (net)
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar (net)

10
10

8
9
8

Toplam varlıklar

İlişikte 7 ile 21’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle
Konsolide bilanço
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Cari dönem
(Bağımsız
incelemeden
geçmiş)
30 Haziran
2009

Önceki dönem
(Bağımsız
denetimden
geçmiş)
31 Aralık
2008

114.100.292

115.085.866

12
15

68.154.682
-

39.082.698
1.010.577

14

16.810.736

88.549
27.760.864

6, 14

21.083.598
1.553.445
4.031.660
2.466.171

38.284.487
1.628.668
517.238
4.766.381
1.946.404

24.352.692

25.040.402

15.102.886
2.671.996
2.945.044
3.632.766

15.102.886
2.406.845
2.491.353
5.039.318

Özkaynaklar

138.185.132

154.205.120

Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı / (zararı)
Azınlık payları

136.271.871
6.425.679
101.227.638
210.892
35.189.864
4.433.572
(11.215.774)
1.913.261

149.816.604
6.425.679
101.227.638
210.892
26.973.861
4.433.572
10.544.962
4.388.516

Toplam yükümlülükler

276.638.116

294.331.388

Dipnot
referansları
Yükümlülükler
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar (net)
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar (net)
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili taraflara diğer borçlar
- Diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Borç karşılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler (net)

13

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

14

İlişikte 7 ile 21’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(3)

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2009 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Konsolide kapsamlı gelir tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
1 Ocak 30 Haziran
2009

Önceki dönem

1 Nisan30 Haziran
2009

Bağımsız
incelemeden
geçmiş
1 Ocak 30 Haziran
2008

1 Nisan30 Haziran
2008

78.554.492
(69.830.478)

43.226.554
(35.886.964)

119.799.479
(85.086.996)

66.222.990
(46.227.593)

Ticari faaliyetlerden brüt kar

8.724.014

7.339.590

34.712.483

19.995.397

Brüt kar

8.724.014

7.339.590

34.712.483

19.995.397

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

(5.443.479)
(16.378.700)
(568.153)
3.962.411
(1.463.776)

(2.624.304)
(9.822.898)
(296.069)
2.006.943
(707.093)

(6.657.404)
(14.490.928)
(617.669)
3.935.913
(1.958.355)

(3.908.365)
(7.737.195)
(294.956)
2.380.461
(1.518.514)

Faaliyet karı / (zararı)

(11.167.683)

(4.103.831)

14.924.040

8.916.828

5.337.156
(9.519.013)

(828.670)
(2.568.414)

3.921.927
(6.675.461)

1.230.905
(2.553.097)

(15.349.540)

(7.500.915)

12.170.506

7.594.636

1.658.511
251.959
1.406.552

1.754.697
251.959
1.502.738

(3.204.173)
(3.852.641)
648.468

(1.231.302)
(2.410.379)
1.179.077

(13.691.029)

(5.746.218)

8.966.333

6.363.334

Durdurulan faaliyetler

-

-

-

-

Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem
karı / (zararı)

-

-

-

-

(13.691.029)

(5.746.218)

8.966.333

6.363.334

-

-

-

-

(13.691.029)

(5.746.218)

8.966.333

6.363.334

Ana ortaklık hissedarlarına ait kısım
Azınlık payları

(11.215.774)
(2.475.255)

(4.557.360)
(1.188.858)

10.388.724
(1.422.391)

7.012.365
(649.031)

Toplam kapsamlı gelir / (gider)

(13.691.029)

(5.746.218)

8.966.333

6.363.334

(1,75)

(0,71)

1,62

1,09

(1,75)

(0,71)

1,62

1,09

Dipnot
referansları
Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)

Finansal gelirler
Finansal giderler (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı / (zararı)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir / (gideri)
- Dönem vergi (gideri) / geliri
- Ertelenmiş vergi geliri
Sürdürülen faaliyetler dönem karı / (zararı)

Dönem karı / (zararı)
Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası)
Toplam kapsamlı gelir / (gider)
Toplam kapsamlı gelir / (gider) dağılımı

Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık
hissedarlarına ait bin hisse başına
kazanç / (zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık
hissedarlarına ait seyreltilmiş bin hisse başına
kazanç / (zarar)
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İlişikte 7 ile 21’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(4)

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2009 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Konsolide özkaynak değişim tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Ödenmiş
sermaye

Ödenmiş
sermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları

Hisse
senedi
ihraç
primleri

Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş
yıllar
karları

Dönem
net karı /
(zararı)

Azınlık
payları

Toplam

6.425.679

101.227.638

210.892

22.130.950

5.936.804

35.935.200

13.660.814

185.527.977

-

-

-

-

102.051

-

(7.628.937)

(7.526.886)

6.425.679

101.227.638

210.892

22.130.950

6.038.855

35.935.200

6.031.877

178.001.091

-

-

-

4.842.911
-

(1.605.283)
-

(32.697.572)
(3.237.628)
10.388.724

(1.422.391)

(32.697.572)
8.966.333

30 Haziran 2008 tarihi itibariyle bakiye

6.425.679

101.227.638

210.892

26.973.861

4.433.572

10.388.724

4.609.486

154.269.852

1 Ocak 2009 tarihi itibariyle bakiye

6.425.679

101.227.638

210.892

26.973.861

4.433.572

10.544.962

4.388.516

154.205.120

-

-

-

8.216.003
-

-

(2.328.959)
(8.216.003)
(11.215.774)

(2.475.255)

(2.328.959)
(13.691.029)

6.425.679

101.227.638

210.892

35.189.864

4.433.572

(11.215.774)

1.913.261

138.185.132

Dipnot
referansları
1 Ocak 2008 tarihi itibariyle bakiye - önceden raporlanan
Yeniden düzenleme etkisi
1 Ocak 2008 tarihi itibariyle bakiye - yeniden düzenlenmiş
Ayrılan temettü
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer
Dönem net karı

Ayrılan temettü
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer
Dönem net zararı
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle bakiye

6

6

İlişikte 7 ile 21’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(5)

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2009 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait
Konsolide nakit akım tablosu
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
1 Ocak30 Haziran 2009

Önceki dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmiş
1 Ocak30 Haziran 2008

(15.349.540)

12.170.506

4.078.263
705.841
4.914.410
582.941
4.852.009

4.634.821
643.785
105.058
(429.230)
950.958

(216.076)

18.075.898

23.161.505
1.755.504
1.245.850
(28.473.600)
779.337
(25.087)
(265.279)
(252.150)

(20.572.710)
(20.311.858)
(4.243.841)
5.600.899
(108.024)
1.136.006
(3.167.876)
(427.126)

(2.289.996)

(24.018.632)

(9.984.562)
758.695
514.049

(9.445.806)
1.171.333
(1.704)

(8.711.818)

(8.276.177)

29.675.026
(2.094.864)
(5.455.051)

18.750.673
(3.255.751)
(1.269.296)

Finansman faaliyetlerinden sağlanan nakit

22.125.111

14.225.626

Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim

11.123.297

(18.069.183)

Dipnot
referansları
Gelir vergisi öncesi dönem karı / (zararı)
Net dönem karını / (zararını) işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit akımına getirmek
için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Şüpheli ticari alacak karşılık gideri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satış karı/(zararı)
Faiz gideri

5

İşletme sermayesindeki değişimlerden önceki faaliyet (zararı)/karı
İşletme sermayesindeki değişimler:
Ticari ve diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Ticari ve diğer borçlar
Diğer duran varlıklar ve alacaklar
Borç karşılıkları ve diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenen vergiler
Ödenen kıdem tazminatı
İşletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri
Finansal yatırımlar ve diğer finansal yükümlülükler

8, 9

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
Finansman faaliyetleri
Kısa vadeli krediler (net)
Ödenen temettüler
Ödenen faiz

6

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

4

3.190.636

21.461.573

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

4

14.313.933

3.392.390

5.465.800

1.577.620

Ek bilgi:
Alınan faizler

İlişikte 7 ile 21’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle
Özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

1.

Genel bilgi

Lafarge Aslan Çimento A.Ş. (Şirket) 1911 yılında Darıca, Türkiye'de kurulmuştur. Şirket'in faaliyetlerini
yürüttüğü adresi Darıca Taşliman Mevkii- Kocaeli - İstanbul'dur. Şirket’in kayıtlı olduğu adresi ise
Çakmak Mahallesi Casper Plaza No:49 Kat 1 Ümraniye- İstanbul’dur.
Şirket'in fiili faaliyet konusu her çeşit yerli ve yabancı standartlarda çimento, kireç, kırmataş, kum, hazır
beton, hafif agrega ve benzeri yapı elemanları ve yapı malzemesinin üretim, ticaret, ithalat ve ihracatını
yapmaktır.
30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların
faaliyet alanları ve iştirak yüzdeleri'nin detayı aşağıdaki gibidir.
Kurulduğu
ülke

Bağlı ortaklığın adı

Faaliyet alanı

Lafarge Ereğli Çimento A.Ş. (Lafarge Ereğli)

Her nevi çimento, kireç vesair her türlü bağlayıcı maddeleri
imal etmek ve bu amaçla gereken fabrika ve tesisleri,
öğütme ve paketleme tesisleri ve cürufa dayalı çimento
imal eden tesisleri kurmak, işletmek
Hazır beton üretim, pompalama ve satışı ile baskı beton
uygulamaları yapmak
Sağlık, eğitim ve kültür konularında bağış yapmak
Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton
üretimi için gerekli agrega, kum, taş, çakıl gibi
hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak
Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton
üretimi için gerekli agrega, kum, taş, çakıl gibi
hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak
Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi
ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale
getirilmesi, alınması ve satılması

Lafarge Beton A.Ş. (Lafarge Beton)
Lafarge Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı (Vakıf)
Assan İnş.San.Tic.A.Ş. (Assan)
Birtaş Birlik İnş. San. Tic. A.Ş. (Birtaş)
Marmara Madencilik San. Tic. Ltd. Şti.
(Marmara Madencilik)

(*)

30 Haziran
2009

31 Aralık
2008

Türkiye

%50,00

%50,00

Türkiye

%75,76

%75,76

Türkiye
Türkiye

%100,00
%75,76

%100,00
%75,76

Türkiye

%99,99 %99,99 (*)

Türkiye

%98,89 %98,89 (*)

Birtaş ve Marmara Madencilik, 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle ilk defa konsolidasyona dahil edilmiştir.

Lafarge Aslan Çimento A.Ş., Lafarge Ereğli, Lafarge Beton, Vakıf, Assan, Birtaş ve Marmara
Madencilik bundan böyle “Grup” olarak anılacaktır.
Şirket’in Financiere Lafarge SAS ve Agretaş Agrega İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (Agretaş) ait olan
ve sermayesinin %97.3’ünü temsil eden hisselerinin Ordu Yardımlaşma Kurumu’na (OYAK) satışına
ilişkin olarak 30 Nisan 2009 tarihinde Hisse Satış Sözleşmesi imzalanmıştır. Hisse satış sözleşmesi
kapsamında, Agretaş, Lafarge Beton’daki %24.24 oranındaki hissesi ile Lafarge Ereğli’deki %50
oranındaki hisselerini de OYAK’a satacaktır. Söz konusu hisse satışı Rekabet Kurulu’nun onayına tabi
olup, değerlendirme süreci bilanço tarihi itibariyle devam etmektedir.
Ara dönem konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere 27 Ağustos 2009 tarihinde Şirket Yönetim
Kurulu tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul’un ve bazı düzenleyici organların yasal mevzuata göre
düzenlenmiş finansal tabloları ve bu ara dönem konsolide finansal tabloları değiştirme hakkı
bulunmaktadır.

(7)

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle
Özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

2.

Ara dönem özet konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri

Grup’un konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edilen finansal
raporlama standartlarına (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK
Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile
işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına
ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.
Bu tebliğe istinaden, işletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir.
Şirket, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali
mevzuat ve T.C. Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine göre
Türk Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Finansal tablolar Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış olup
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) tebliğlerine uygun olarak olarak Şirket’in durumunu layıkıyla arz
edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutulmuştur. Konsolide finansal
tablolar rayiç değerden taşınan türev enstrümanlar hariç, tarihsel maliyet esasına göre hazırlanmıştır.
Konsolide finansal tablolar, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Seri: XI, No: 29
numaralı tebliğinde belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formata uygun olarak sunulmuştur.
SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını UMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta
serbesttirler. Grup, bu çerçevede 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap döneminde
SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih
etmiştir. 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, yıllık
konsolide finansal tabloların içermesi gereken tüm bilgi ve dipnotları içermemektedir ve Şirket’in 31
Aralık 2008 tarihli yıllık konsolide finansal tablolarıyla beraber değerlendirilmelidir.
Konsolidasyona ilişkin esaslar
Konsolide finansal tablolar Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları’nın mali tablolarını kapsamaktadır.
Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları
üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya
elden çıkarma tarihine kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilmektedir.
Gerekli olması halinde, Şirket’in izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı
ortaklıkların mali tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır.
Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.
Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Grup’un özkaynağının içinde ayrı
olarak belirtilir. Azınlık payları, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile birleşme tarihinden
itibaren özkaynakta meydana gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından oluşur.
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2.2

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki
değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere
ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak
uygulanır. Grup’un cari dönem içerisinde muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımlarında önemli
bir değişiklik olmamıştır.
2.3

Önemli muhasebe politikalarının özeti

30 Haziran 2009 tarihi itibariyle ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2008 tarihinde
sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe
politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu
ara dönem konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal
tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
2.4

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem mali tabloları yeniden düzenlenmektedir.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler
Grup’un ara dönem finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları, aşağıda
özetlenen ve 1 Ocak 2009’dan itibaren geçerli olan yeni standartların ve değişikliklerin uygulanması
dışında, 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda
uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlıdır.
1 Ocak 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni standartlar, var olan standartlarda yapılan değişiklikler
ve yorumlar aşağıda yer almaktadır.
UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödeme (Değişiklik) - Hakkın Kazanılması ve İptal edilmesi” : Grup’un finansal
durumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
UFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar” (Değişiklik)
Değiştirilmiş standart gerçeğe uygun değer ölçümü ve likidite riskine ilişkin ek açıklamaları gerekli
kılmaktadır. Değişikliklerin likidite riskine ilişkin açıklamalara önemli bir etkisi olmamıştır.
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
Şirket’in faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii’ne raporlanan sonuçları UFRS’ye göre ölçülmekte
olup UFRS 8’in uygulanması Şirket’in bölümlere göre raporlanmasında önemli derecede değişikliğe
yol açmamıştır. Grup, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren faaliyet bölümlerine uygun raporlama yapmıştır.
UMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluşu” (Değişiklik)
Grup finansal tabloların sunuluşuna ilişkin ilgili değişiklikleri tek bir tabloda sunarak SPK’nın zorunlu
raporlama formatında yaptığı değişiklikler doğrultusunda uygulamıştır.
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UMS 23, “Borçlanma Maliyetleri” (Değişiklik)
Standart, özellikli varlıklara ilişkin borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesini zorunlu kılacak şekilde
değiştirilmiş olup standarda geçişin gerekliliklerine uygun olarak, değişiklikler ileriye dönük
uygulanacaktır. Dolayısıyla, özellikli varlıklara ilişkin olarak borçlanma maliyeti 1 Ocak 2009’dan
itibaren aktifleştirilmektedir. Bu tarihten önce gerçekleşip giderleştirilen borçlanma maliyetlerinde bir
değişiklik yapılmamıştır.
UMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” ve UMS 1’de yapılan değişiklikler: “Tasfiyeden Kaynaklanan
Satılabilir Finansal Araçlar ve Yükümlülükler”: Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
olmamıştır.
UFRYK 9 (Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi) ve UMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme: Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
UFRYK 13, “Müşteri Bağlılık Programları”: Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi
olmamıştır.
UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaatı ile İlgili Anlaşmalar” : Grup’un finansal durumu ve performansı
üzerinde etkisi olmamıştır.
UFRYK 16, " Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım İle İlgili Riskten Korunma" : Grup’un finansal
durumu ve performansı üzerinde etkisi olmamıştır.
UFRS’lerdeki iyileştirmeler (2008)
Mayıs 2008’de Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) Standartlarla ilgili tutarsızlıkları
ortadan kaldırmak ve anlatımı daha açık hale getirmek için ilk toplu değişiklikleri yayınlamıştır. Her
standart için farklı uygulamaya geçiş düzenlemeleri olup geçerlilik tarihleri çeşitlilik göstermekte ve en
erken 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlüğe giren bu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve
performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış ve 1 Temmuz 2009 tarihinde ve bu
tarihten sonra bağlayan hesap dönemlerinde yürürlüğe girecek olan ve Grup tarafından erken
uygulama yoluna gidilmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve
yorumlar aşağıdaki gibidir:
UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar’a İlişkin
Yapılan Düzenlemeler” (Değişiklik) (1 Temmuz 2009 tarihi ve bu tarihten sonra başlayan hesap
dönemleri için geçerlidir). Revize edilmiş UFRS 3 ve revize edilmiş UMS 27, 10 Ocak 2008 tarihinde
UFRYK tarafından yayımlanmıştır. Değişikliğe tabii tutulmuş UFRS 3 (UFRS 3R) işletme
birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi, şerefiyenin kayıtlara alınması ile birleşmenin olduğu dönemin
finansal sonuçlarının raporlanması hususlarına çeşitli değişiklikler getirmektedir. Söz konusu
değişiklikler, satın alım ile ilişkilendirilen maliyetlerin giderleştirilmesini ve satın alım sırasında dikkate
alınan şartlı durumlarda, raporlama dönemi sonrasında meydana gelen rayiç değer değişikliklerinin
şerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını gerektirmektedir. Revize edilmiş
UMS 27 (UMS 27R) bağlı ortaklığın hisse sahipliğinde meydana gelen değişikliklerin sermaye hareketi
olarak değerlendirilmesi gerektiğini tanımlamaktadır. Böylelikle söz konusu sermaye hareketinin
şerefiyeye veya kar zarara herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca, standart bağlı ortaklık zararlarının
ve bağlı ortaklık üzerinde kaybedilen kontrolün muhasebeleştirilmesi konusunda da değişiklikler
getirmektedir. Söz konusu değişiklik geriye ve ileriye dönük uygulanacaktır.
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UMS 39’da yapılan değişiklikler: Temmuz 2008’de yayınlanmıştır. UMS 32, UMS 1, UFRS 3’de ve
Mayıs 2008’de yayımlanan UFRS’deki iyileştirmeler çerçevesinde yapılan değişikliklerin UMS 39’da
gerektirdiği değişiklikleri içermektedir.
UFRS 1’de yapılan değişiklikler: Kasım 2008’de yayınlanmıştır. UMS ve UFRS’lerde 3 Temmuz 2008
tarihine kadar gerçekleştirilen değişikliklerin UFRS 1’de gerektirdiği değişiklikleri içermektedir.
UFRYK 17 ‘Parasal olmayan varlıkların hissedarlara dağıtımı’ (ileriye dönük uygulanacaktır): UFRYK
17, Grup’un dağıtacağı temettünün nakdi veya gayri nakdi olması kararının Grup hissedarlarına
bırakılması durumunda, sözkonusu temettünün mali tablolarda nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin
açıklama getirmektedir. Grup, yorumun konsolide finansal tablolara etkisini değerlendirmektedir.
UFRYK 18: ‘Müşterilerden Varlık Transferi’: (1 Temmuz 2009 tarihi veya bu tarihten sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir)’: Standart, müşterilerden alınan maddi duran varlıkların mali tablolarda
nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin açıklama getirmektedir. Grup, yorumun konsolide finansal
tablolara etkisini değerlendirmektedir.
UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödeme” (Değişiklik): 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olup Grup’un bu tip
işlemleri olmaması nedeniyle söz konusu değişikliklerin uygulanmasının Grup’un finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmaması beklenmektedir.
UFRS’lerdeki iyileştirmeler
Nisan 2009’da Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) 12 standartta toplam 15 adet
değişiklik gerçekleştirmiştir. UMSK’nın değişiklik getirdiği standartlar aşağıda sunulmuştur:

-

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

3.

Operasyonlardaki mevsimsellik

-

Mevsimsel trendlere uyum gösteren bir sektör olmasından dolayı, çimento sektöründe genellikle yılın
ikinci ve üçüncü çeyreklerinde, ilk ve son çeyreklere göre satışların ve faaliyet karlarının daha yüksek
olması beklenir. Bu nedenle 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık faaliyet sonuçları tüm mali
yıl sonuçları için bir gösterge teşkil etmemektedir.
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4.

Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduatlar

30 Haziran 2009

31 Aralık 2008

7.332
14.306.601
305.799
14.000.802

13.882
3.176.754
833.046
2.343.708

14.313.933

3.190.636

30 Haziran 2009 tarihi itibariyle Grup’un 1-31 Temmuz 2009 vadeli (31 Aralık 2008 - 2 Ocak 2009 - 19
Ocak 2009) Euro, USD ve TL (31 Aralık 2008 – Euro, USD ve TL) cinsinden vadeli mevduatları
bulunmakta olup faiz oranları Euro, USD ve TL mevduatlar için sırasıyla %2,95, %2,00 - %2,25 ve
%10,50’dir (31 Aralık 2008 – Euro: %2, USD: %2,25 - %3,5, TL: %15).

5.

Ticari alacaklar

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

30 Haziran 2009

31 Aralık 2008

45.953.252
31.626.569
(13.427.647)

56.297.183
32.386.134
(9.009.649)

64.152.174

79.673.668

Müşterilerden alacaklar için alınmış teminatlar toplamı 25.609.500 TL (31 Aralık 2008 - 17.647.621
TL)’dir.
Alacaklar piyasadaki faiz oranlarına uygun olarak reeskonta tabi tutulmaktadır. 30 Haziran 2009 tarihi
itibariyle bilançoda yer alan TL ticari alacakların iskontosu için uygulanan faiz oranı %9,75 (31 Aralık
2008 - %16,30), USD ticari alacakların iskontosu için uygulanan faiz oranı %0,414 (31 Aralık 2008 %2,00) ve EUR ticari alacakların iskontosu için uygulanan faiz oranı %0,91 (31 Aralık 2008 %3,06)’dır.
Şüpheli alacaklar karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:

Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Tahsilatlar
Kapanış bakiyesi

1 Ocak 30 Haziran 2009

1 Ocak 30 Haziran 2008

(9.009.649)
(4.914.410)
496.412

(5.931.434)
(105.058)
101.519

(13.427.647)

(5.934.973)

30 Haziran 2009 tarihi itibariyle 18.441.922 TL (31 Aralık 2008 - 33.165.715 TL) tutarındaki ticari
alacaklar vade tarihinde tahsil edilememiştir.
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5.

Ticari alacaklar (devamı)

Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne uğramamış olan alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

30 Haziran 2009
31 Aralık 2008

Toplam

< 30
gün

30-60
gün

18.441.922
33.165.715

5.791.705
8.033.758

2.919.443
5.354.139

Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne
uğramamış alacaklar
60-90
90-120
>120
gün
gün
gün
1.678.830
5.444.241

1.473.437
4.229.515

6.578.507
10.104.062

Vadesi geçen alacaklara ilişkin olarak yönetim ve kredi komitesi, müşterilerle olan ticari ilişkileri sürekli
olarak gözden geçirmekte ve değerlendirmekte, ve alacakları düzenli olarak takip etmektedir. Yönetim
tarafından gerekli görüldüğünde ek teminatlar alınmakta ve/veya tahsilat koşulları yeniden
görüşülmektedir. Şüpheli alacak karşılıkları, Grup yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari
ekonomik koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları
karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı
değerlendirilirken ilişkili kuruluş ve anahtar müşteriler dışında kalan borçluların geçmiş performansları,
piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan
performansları ile yeniden görüşülen koşullar dikkate alınmaktadır. Ayrıca karşılık tutarı belirlenirken
bilanço tarihi itibariyle elde bulunan teminatların dışında finansal tabloların onaylanma tarihine kadar
geçen süre zarfında edinilen teminatlar da göz önünde bulundurulmaktadır. 30 Haziran 2009 tarihi
itibariyle yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde, yönetim yukarıdaki tabloda yer alan vadesi
geçmiş alacakların değer düşüklüğüne uğramadığı sonucuna varmış ve dolayısıyla ilişikteki finansal
tablolarda bu alacaklara ilişkin bir karşılık ayırmamıştır.

6.

Ödenen temettüler

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle Şirket’in dağıtılabilir karı 10.223.678 TL olup, bunun 2.239.133 TL’sinin
adi hisse sahiplerine, 89.826 TL’sinin ise kurucu hisse sahiplerine dağıtılması, 7.894.719 TL’nin de
olağanüstü yedek akçeye aktarılması yönünde Genel Kurul kararı alınmıştır. 30 Haziran 2009 tarihi
itibariyle toplam 2.328.959 TL (2008- 32.697.572 TL) tutarındaki temettünün 2.094.864 TL (31 Aralık
2008- 29.772.609TL) tutarındaki kısmı ödenmiştir.

7.

Bölümlere göre raporlama
Çimento

Hazır beton

Diğer

Şirketler arası
eliminasyon

Gelir tablosu

Satış gelirleri

57.532.179

32.088.370

-

(11.066.057)

78.554.492

Vergi öncesi kar / (zarar)

(8.193.282)

(7.010.764)

(145.494)

-

(15.349.540)

Toplam bölüm varlıkları

302.367.003

49.216.720

1.426.828

(76.372.435)

276.638.116

Toplam bölüm yükümlülükleri

120.874.912

63.489.514

1.303.100

(47.214.542)

138.452.984

8.240.318

956.675

787.569

-

9.984.562

(2.986.859)

(1.091.404)

-

-

(4.078.263)

1 Ocak – 30 Haziran 2009

Sabit kıymet alımları
Amortisman gideri
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7.

Bölümlere göre raporlama (devamı)
Çimento

Hazır beton

Diğer

Şirketler arası
eliminasyon

Gelir tablosu

Satış gelirleri

31.712.511

17.566.962

-

(6.052.919)

43.226.554

Vergi öncesi kar / (zarar)

(4.287.031)

(3.030.055)

(174.417)

(9.412)

(7.500.915)

Toplam bölüm varlıkları

302.367.003

49.216.720

1.426.828

(76.372.435)

276.638.116

Toplam bölüm yükümlülükleri

120.874.912

63.489.514

1.303.100

(47.214.542)

138.452.984

1.716.088

624.073

787.569

-

3.127.730

(1.485.294)

(502.653)

-

-

(1.987.947)

1 Nisan – 30 Haziran 2009

Sabit kıymet alımları
Amortisman gideri

Çimento

Hazır beton

Diğer

Şirketler arası
eliminasyon

Gelir tablosu

Satış gelirleri

88.320.021

47.134.780

-

(15.655.322)

119.799.479

Vergi öncesi kar / (zarar)

15.428.968

(3.320.182)

63.519

(1.799)

12.170.506

Toplam bölüm varlıkları

296.918.590

68.226.836

128.431

(84.839.862)

280.433.995

Toplam bölüm yükümlülükleri

105.552.871

70.957.536

586

(57.873.736)

118.637.257

8.624.038

821.768

-

-

9.445.806

(3.180.127)

(1.454.694)

-

-

(4.634.821)

Çimento

Hazır beton

Diğer

Şirketler arası
eliminasyon

Gelir tablosu

51.364.870

23.489.442

-

(8.631.322)

66.222.990

9.186.935

(1.619.913)

29.413

(1.799)

7.594.636

Toplam bölüm varlıkları

296.918.590

68.226.836

128.431

(84.839.862)

280.433.995

Toplam bölüm yükümlülükleri

105.552.871

70.957.536

586

(57.873.736)

118.637.257

6.771.922

702.741

-

-

7.474.663

(1.588.614)

(715.202)

-

-

(2.303.816)

1 Ocak – 30 Haziran 2008

Sabit kıymet alımları
Amortisman gideri

1 Nisan – 30 Haziran 2008
Satış gelirleri
Vergi öncesi kar / (zarar)

Sabit kıymet alımları
Amortisman gideri

8.

Maddi duran varlıklar

30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içerisinde alınan maddi duran
varlıkların tutarı 9.587.334 TL'dir (30 Haziran 2008 - 9.390.882 TL).
30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içerisinde satılan maddi duran
varlıkların maliyet değeri 4.032.259 TL'dir (30 Haziran 2008 - 3.873.661 TL).
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle maddi duran varlık alımları için verilmiş olan sipariş avanslarının toplam
tutarı 119.598 TL (31 Aralık 2008 - 1.357.372 TL) olup diğer duran varlıklar hesabında yansıtılmıştır.
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9.

Maddi olmayan duran varlıklar

30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içerisinde alınan maddi olmayan
duran varlıkların tutarı 397.228 TL'dir (30 Haziran 2008 - 54.924 TL)
30 Haziran 2009 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içerisinde satılan maddi olmayan
duran varlıkların maliyet değeri 1.253.837 TL'dir (30 Haziran 2008 - 42.726 TL).

10.

Stoklar
30 Haziran 2009

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

31 Aralık 2008

15.572.214
3.392.530
1.909.979
136.631
(179.007)

18.411.795
3.010.889
1.080.091
264.083
(179.007)

20.832.347

22.587.851

30 Haziran 2009 tarihi itibariyle stok alımları için verilmiş sipariş avansı tutarı 1.430.799 TL (31 Aralık
2008 – 1.321.234 TL) olup bilançoda diğer dönen varlıklar içerisinde yansıtılmıştır.

11.

Hisse başına kazanç

Ortaklığa ait hisse başına kar / (zarar) hesaplamaları aşağıdaki gibidir:

Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ağırlıklı ortalama
sayısı (bin adet)
Ana ortaklığa ait net dönem (zararı)/karı
Bin hisse başına (zarar)/kar

12.

30 Haziran 2009
tarihi itibariyle
sona eren altı
aylık ara
döneme ait

30 Haziran 2008
tarihi itibariyle
sona eren altı
aylık ara
döneme ait

6.425.679
(11.215.774)

6.425.679
10.388.724

(1,75)

1,62

Finansal borçlar

Şirket'in finansal borçları TL (2008 - TL) cinsinden alınmış kısa vadeli banka kredilerinden
oluşmaktadır. 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle vadeleri 1 Temmuz 2009 (31 Aralık 2008 - 1 Ocak 2009 24 Nisan 2009) olan kredilerin faiz oranları %9,25 ve %9,30’dur (31 Aralık 2008 - %16,75 - %26).
Ayrıca Grup’un faizsiz olarak kullanmakta olduğu 374.330 TL tutarında günlük kredisi mevcuttur (31
Aralık 2008 - 338.554 TL).
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13.

Karşılıklar ve şarta bağlı varlık ve yükümlülükler

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

30 Haziran 2009

31 Aralık 2008

4.058.293

4.101.503

152.200

152.200

4.210.493

4.253.703

Grup tarafından açılmış ve bilanço tarihi itibariyle devam etmekte olan davaların toplam tutarı
14.839.399 TL’dir (31 Aralık 2008 - 8.332.487 TL).
Grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibariyle devam eden davalar için 737.829 TL tutarında
karşılık ayırmış ve borç karşılıkları hesabında yansıtmıştır (31 Aralık 2008 - 1.504.978 TL).
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle, Grup’ un ,1.329.623 TL tutarındaki kullanımda olmayan arsaları
üzerinde Orman Kanunu’nun 2-B maddesine istinaden devam etmekte olan dava ile ilgili hukuk
müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda mali tablolarda bir karşılık ayrılmamıştır.
Grup’un 30 Haziran 2009 tarihi itibariyle yatırım taahhüdü bulunmamaktadır (31 Aralık 2008 - 1,4
milyon Euro).
Vergi beyannameleri ve bunlara baz teşkil eden kayıtlar, vergi dairesi tarafından geriye dönük 5 sene
için incelenebilmekte ve değiştirilebilmektedir. Şirket’in 2008 yılı kayıtları bilanço tarihi itibariyle vergi
incelemesine konu olmakla birlikte mali tabloların onaylanma tarihi itibariyle söz konusu inceleme
sonuçlanmamıştır. Yönetim konuya ilişkin olarak ek bir yükümlülük beklememektedir.
Faaliyet kiralama taahhütleri
İptal edilemeyecek durumdaki faaliyet ve finansal kiralamalarla ilgili gelecekte yapılacak olan ödemeler
aşağıdaki gibidir.
Faaliyet kiralama taahhütleri
Bir yıl içerisinde
Bir-beş yıl arasında

(16)

30 Haziran 2009

31 Aralık 2008

162.864
124.849

170.233
145.225

287.713

315.458
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14.

İlişkili taraflardan alacaklar, borçlar

Konsolidasyona dahil olan şirketler ile ilgili tüm işlem ve bakiyeler elimine edildiği için bu dipnotta
verilmemektedir. 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle ilişkili taraflar ile ilgili bakiyeler
aşağıdaki gibidir.
30 Haziran 2009
Alacaklar kısa vadeli
Ticari Ticari olmayan

Borçlar kısa vadeli
Ticari Ticari olmayan

İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Lafarge SA (1)
Agretaş (3)
Lafarge Centre Technique Europe (2)
Lafarge Centre Technique Inter (2)
Lafarge Van Çimento A.Ş. (2)
Diğer
Ortaklara temettü borcu (3)

(1)
(2)
(3)

-

34.323
77.617
70.155
23.762
292.008
108.115
-

-

1.552.184
18.950.289
25.341
73.573
482.211

-

605.980

-

21.083.598

Ana Ortak
Ana Ortağın iştiraki
Ortak

Ticari olmayan ilişkili taraf bakiyeleri ilişikteki mali tablolarda diğer alacaklar ve diğer borçlar içerisinde
gösterilmiş olup ticari nitelikteki bakiyeler ticari alacak ve borçlar hesaplarında yansıtılmıştır.
31 Aralık 2008
Alacaklar kısa vadeli
Ticari Ticari olmayan

Borçlar kısa vadeli
Ticari Ticari olmayan

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

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

-

79.761
556.528
45.502
74.890
55.894
31.263
13.915
12.402.331
10.102
49.286
-

88.549
-

219.727
11.207
37.480.491
25.269
21.456
78.547
447.790

-

13.319.472

88.549

38.284.487

Ana Ortak
Ana Ortağın iştiraki
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklık
Ortak

(17)

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle
Özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

14.

İlişkili taraflardan alacaklar, borçlar (devamı)

Grup’un yukarıda belirtilen bakiyelerin dışında Agretaş’a 15.102.886 TL tutarında borcu bulunmaktadır.
Söz konusu borç, Şirket’in konsolide edilen bağlı ortaklığı olan Lafarge Beton’a hissedarlar tarafından
konulan zarar telafi fonunun Şirket payına düşen kısmını yansıtmakta olup uzun vadeli diğer borçlar
altında gösterilmiştir.
2009 yılı içerisinde , Lafarge Van Çimento’dan olan alacaklar için Grup ortalama %10,41 (31 Aralık
2008- %18,75) faiz uygulamış olup, Agretaş’a olan borçlar için de ortalama %10,41 (31 Aralık 2008 %18,75) oranında faiz yüklenmiştir. Bu alacak ve borçlar TL cinsinden olup temel olarak finansman
amaçlıdır ve belirlenmiş bir ödeme vadesi bulunmamaktadır. İlişkili taraflar ile olan bakiyeler
teminatsızdır.
30 Haziran 2009 tarihinde sona eren ara hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan başlıca
işlemler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 30 Haziran 2009

1 Nisan 30 Haziran 2009

1 Ocak 30 Haziran 2008

1 Nisan 30 Haziran 2008

Mamul satış
Cementia

-

-

1.445.652
1.445.652

1.025.972
1.025.972

Hammadde ve yardımcı malzeme alımı
Lafarge Aggregates

-

-

24.871
24.871

24.871
24.871

İlişkili taraflardan elde edilen faiz geliri
Lafarge Van Çimento A.Ş.

994.575
994.575

257.065
257.065

20.547
20.547

20.547
20.547

2.280.614
2.280.614

744.307
744.307

640.747
640.747

413.587
413.587

98.583
2.400
96.183

46.942
1.600
45.342

210.511
5.700
1.600
203.211

204.011
800
203.211

253.303
89.664
163.639
-

126.651
44.832
81.819
-

498.528
237.007
48.000
165.996
47.525

229.037
137.408
24.000
43.423
24.206

1.434.853
1.434.853

696.500
696.500

2.888.110
2.888.110

1.981.832
1.981.832

İlişkili taraflardan gelir ve giderler

İlişkili taraflar faiz gideri
Agretaş
İlişkili taraflardan bilgi işlem gelirleri
Lafarge Çatı Çözümleri A.Ş.
Dalsan Alçı San.Tic. A.Ş. (Dalsan)
Lafarge Van Çimento A.Ş.
İlişkili şirketlerden yönetim hizmet geliri
Lafarge SA
Agretaş
Lafarge Shui
Lafarge Van Çimento A.Ş.
Diğer
İlişkili şirketlerden isim hakkı gideri
Lafarge SA
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14.

İlişkili taraflardan alacaklar, borçlar (devamı)

Ayrıca Şirket, 30 Haziran 2009 tarihinde sona eren ara hesap döneminde hissedarlarına 2.094.864 TL
(30 Haziran 2008 - 3.255.751 TL) tutarında temettü ödemesi yapmıştır.
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar

15.

1 Ocak30 Haziran 2009

1 Ocak30 Haziran 2008

2.488.520
33.067

2.309.094
59.841

2.521.587

2.368.935

Finansal araçlar (türev enstrümanlar)

Bilanço dışı döviz pozisyonu dönem sonları itibariyle açık olan vadeli döviz alım işlemlerinden
oluşmaktadır ve aşağıdaki gibidir:
Yabancı para tutarı
31 Aralık
30 Haziran
2008
2009

Anlaşma tutarı TL
31 Aralık
30 Haziran
2008
2009

Gerçeğe uygun değer TL
31 Aralık
30 Haziran
2008
2009

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

-

8.000.000
5.000.000

-

12.761.884
7.641.213

-

(271.891)
391.632

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

-

300.000
1.150.000

-

564.576
2.233.116

-

82.317
310.350
512.408

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal yatırım ve borçlar bilançoda gösterildiği şekliyle;
31 Aralık 2008
Finansal yatırımlar
Diğer finansal yükümlülükler

1.522.985
(1.010.577)
512.408
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16.

Yabancı para pozisyonu

Şirket’in 30 Haziran 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibari ile yabancı para pozisyonları detayları
aşağıdaki gibidir (parasal olmayan varlıklar döviz kuru riski taşımadığından tabloya dahil edilmemiştir):
Cari dönem - 30 Haziran 2009
TL Karşılığı
Toplam
GBP
TL

TL Karşılığı
USD

TL Karşılığı
EURO

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

10.256.741
164.171
70.621
247.851
(11.989)
(38.215)

3.589.407
287.141
230.238
635.570
(1.635.924)
(2.236.268)

(3.176)

13.846.148
451.312
300.859
883.421
(1.647.913)
(2.277.659)

Net yabancı para pozisyonu

10.689.180

870.164

(3.176)

11.556.168

TL Karşılığı
USD

TL Karşılığı
EURO

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

1.441.511
406.679
54.113
83.177
(11.849)
(654.537)

879.053
767.873
145.838
280.980
(371.662)
(2.274.512)

(22.564)
(25.530)

2.320.564
1.174.552
199.951
364.157
(406.075)
(2.954.579)

Net yabancı para pozisyonu

1.319.094

(572.430)

(48.094)

698.570

Önceki dönem - 31 Aralık 2008
TL Karşılığı
Toplam
GBP
TL

Kur riskine duyarlılık
Grup, başlıca EURO ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Aşağıdaki tablo, Grup’un
bilanço pozisyonunun EURO ve ABD Doları kurlarındaki %5’lik değişime olan duyarlılığını
göstermektedir. Kullanılan bu oranlar, kur riskinin üst düzey yönetime Grup içinde raporlanması
sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği
ifade eder. Pozitif tutar EURO ve ABD Doları’nın TL karşısında %5 değer artışının gelir tablosundaki
etkisini ifade eder.
ABD Doları değişiminin etkisi (**)
1 Ocak1 Ocak31 Aralık 2008
30 Haziran 2009
Vergi öncesi kar etkisi (*)
(*)
(**)

EURO değişiminin etkisi (**)
1 Ocak1 Ocak31 Aralık 2008
30 Haziran 2009

65.954

534.459

43.508

Dönem sonu itibari ile açık olan ABD Doları ve EURO cinsinden alacak ve borçlara ilişkindir.
%5 değer azalış etkisi de aynı tutarlarda ve ters yönde hesaplanmıştır.

Kar/zararı etkilemeksizin doğrudan özkaynak etkisi bulunmamaktadır.
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(28.621)

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle
Özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

17.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Şirket tarafından, 6 Temmuz 2009 tarihli özel durum açıklaması ile, 4054 Sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında kanun uyarınca, Rekabet Kurulu tarafından Not 1’de açıklanan devralmaya ilişkin nihai
incelemeye alınma kararı verildiği ve Rekabet kurulu’nun inceleme sürecinin devam ettiği ve Rekabet
Kurulu tarafından verilmiş olan nihai incelemeye alma kararının taraflarca değerlendirilmekte olduğu
duyurulmuştur.
Rekabet Kurulu’nun nihai incelemeye alınma kararındaki değerlendirmesi dikkate alınarak, Lafarge
Ereğli’nin, OYAK ile 30 Nisan 2009 tarihinde imzalanmış olan Hisse Satış Sözleşmesi kapsamından
çıkartılmasına ve Şirket’in sahip olduğu %50’lik hissenin Agretaş‘a 378.469 Euro bedelle satılmasına
karar verilmiştir. Bu işlemin sonucunda Şirket’in Ereğli üzerindeki kontrolü sona erecektir.
30 Haziran 2009 tarihi itibariyle Not 7’de çimento bölümünde raporlanan Lafarge Ereğli’ye ait finansal
bilgiler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak – 30 Haziran 2009

TL

Satış gelirleri

2.676.271

Vergi öncesi kar / (zarar)

(1.593.445)

Toplam bölüm varlıkları

11.701.466

Toplam bölüm yükümlülükleri

8.354.412

Sabit kıymet alımları

1.102

Amortisman gideri

218.389
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