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Lafarge Aslan Çimento A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
Lafarge Aslan Çimento A.Ş. (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup”) 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide
gelir tablosunu, konsolide özkaynaklar değişim tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve önemli
muhasebe politikalarının özetini ve dipnotlarını denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal tablolarla ilgili olarak Grup yönetiminin sorumluluğu
Grup yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama
standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk,
finansal tabloların hata veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek
biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol
sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe
tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş
bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız
denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda
makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı
toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim
tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp
kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk
değerlendirmesinde, Grup’un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç
kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun
olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi
arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından
benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir
bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Lafarge Aslan Çimento A.Ş. ve bağlı
ortaklıklarının 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal
performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama
standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Diğer hususlar
Grup’un 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama
standartlarına uygun olarak düzenlenen ve Not 2’de açıklanan yeniden düzenlemenin etkilerini
içermeyen konsolide finansal tabloları başka bir denetim firması tarafından denetlenmiştir. Söz konusu
bağımsız denetim firmasının 10 Nisan 2008 tarihli bağımsız denetim raporunda 31 Aralık 2007 tarihli
finansal tablolar üzerinde olumlu görüş sunulmuştur.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Selim Elhadef , SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
25 Şubat 2009
İstanbul, Türkiye

(2)

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle
Bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilanço
(Para birimi – Türk Lirası (TL))

31 Aralık
2008

Geçmiş dönem
31 Aralık
2007 (yeniden
düzenlenmişNot 2)

126.774.456

95.980.136

4
24

3.190.636
1.522.985

20.151.518
-

8
7

79.673.668

57.828.160

8
9
10
11

13.319.472
2.709.882
22.587.851
3.769.962

1.395.213
1.172.053
13.469.252
1.963.940

167.556.932

153.321.081

95.550
3.278
160.523.694
5.486.819
1.447.591

60.304
1.574
144.957.374
6.005.978
2.295.851

294.331.388

249.301.217

Cari dönem
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 (net)
Diğer dönen varlıklar (net)
Duran varlıklar
Diğer alacaklar (net)
Finansal yatırımlar (net)
Maddi duran varlıklar (net)
Maddi olmayan duran varlıklar (net)
Diğer duran varlıklar (net)

9
5
12
13
11

Toplam varlıklar

İlişikte 8 ile 58’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
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle
Bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilanço
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

31 Aralık
2008

Geçmiş dönem
31 Aralık
2007 (yeniden
düzenlenmişNot 2)

115.085.866

52.650.113

6
24

39.082.698
1.010.577

7.222.338
835.000

8
7

88.549
27.760.864

108.842
26.165.785

8
9
22
14
11

38.284.487
1.628.668
517.238
4.766.381
1.946.404

6.901.367
935.444
1.720.087
5.499.819
3.261.431

25.040.402

18.650.013

15.102.886
2.406.845
2.491.353
5.039.318

7.526.886
1.805.506
2.743.257
6.574.364

154.205.120

178.001.091

149.816.604
6.425.679
101.227.638
210.892
26.973.861
4.433.572
10.544.962
4.388.516

171.969.214
6.425.679
101.227.638
210.892
22.130.950
6.038.855
35.935.200
6.031.877

294.331.388

249.301.217

Cari dönem
Dipnot
referansları

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

8
14
14
22

Özkaynaklar
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
Azınlık payları

16
16
16
16

Toplam kaynaklar

İlişikte 8 ile 58’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
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait
Bağımsız denetimden geçmiş konsolide gelir tablosu
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

Cari dönem
2008

Geçmiş dönem
2007 (yeniden
düzenlenmişNot 2)

226.894.098
(165.965.604)

244.283.317
(160.855.862)

Ticari faaliyetlerden brüt kar

60.928.494

83.427.455

Brüt kar

60.928.494

83.427.455

(11.467.060)
(29.827.305)
(1.174.155)
4.593.140
(3.292.991)

(10.317.354)
(28.670.951)
(1.023.736)
5.638.639
(1.672.656)

19.760.123

47.381.397

6.712.531
(15.884.987)

4.352.742
(7.071.077)

10.587.667

44.663.062

(4.110.066)
(5.645.112)
1.535.046

(9.501.837)
(10.147.001)
645.164

6.477.601

35.161.225

Durdurulan faaliyetler

-

-

Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem karı/zararı

-

-

6.477.601

35.161.225

23

10.544.962
(4.067.361)

35.935.200
(773.975)

23

1.64

5.59

23

1.64

5.59

Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)

17
17,18

18
18
18
19
19

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)
Faaliyet karı
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

20
21

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri)
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri

22
22

Sürdürülen faaliyetler dönem karı /zararı

Dönem karı/zararı
Dönem karının dağılımı
Ana ortaklık hissedarlarına ait kısım
Azınlık payları

Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına ait
bin hisse başına kazanç
Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına ait
seyreltilmiş bin hisse başına kazanç

İlişikte 8 ile 58’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
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait
Bağımsız denetimden geçmiş konsolide özkaynaklar değişim tablosu
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

Dipnot
referansları
1 Ocak 2007 tarihi itibariyle bakiye-önceden
raporlanan
Yeniden düzenleme etkisi

2

1 Ocak 2007 tarihi itibariyle bakiye- yeniden
düzenlenmiş
Ayrılan temettü
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer
Dönem net karı
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle bakiye

16

1 Ocak 2008 tarihi itibariyle bakiye- önceden
raporlanan
Yeniden düzenleme etkisi

2

1 Ocak 2008 tarihi itibariyle bakiye- yeniden
düzenlenmiş
Ayrılan temettü
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer
Diğer fonlar
Dönem net karı
31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bakiye

16

Ödenmiş
sermaye

Ödenmiş
sermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları

Hisse
senedi ihraç
primleri

Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş
yıllar
karları

Dörem
net karı

Azınlık
payları

Toplam

6.425.679

101.227.638

210.892

18.559.706

5.474.666

39.897.861

14.434.789

186.231.231

-

-

-

-

102.051

-

(7.628.937)

(7.526.886)

6.425.679

101.227.638

210.892

18.559.706

5.576.717

39.897.861

6.805.852

178.704.345

-

-

-

3.571.244
-

462.138
-

(35.864.479)
(4.033.382)
35.935.200

(773.975)

(35.864.479)
35.161.225

6.425.679

101.227.638

210.892

22.130.950

6.038.855

35.935.200

6.031.877

178.001.091

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)
10.544.962

2.424.000
(4.067.361)

(32.697.572)
2.424.000
6.477.601

6.425.679

101.227.638

210.892

26.973.861

4.433.572

10.544.962

4.388.516

154.205.120

İlişikte 8 ile 58’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
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait
Bağımsız denetimden geçmiş konsolide nakit akım tablosu
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

Cari dönem
2008

Önceki dönem
2007 (yeniden
düzenlenmişNot 2)

10.587.667

44.663.062

9.283.000
1.050.750
3.299.697
(9.633)
(689.232)
1.472.937
8.349.888

9.585.282
1.043.436
1.020.560
118.277
(197.048)
2.821.647
816.964

33.345.074

59.872.180

(38.607.293)
(9.108.966)
(1.806.022)
41.227.130
813.014
(2.920.063)
(6.847.961)
(1.302.654)

(2.110.625)
(105.745)
(162.753)
1.849.174
(1.426.729)
(1.103.259)
(11.130.525)
(942.661)

14.792.259

44.739.057

12,13

(26.207.752)

(19.046.847)

5,24

2.566.823
(1.349.112)

1.593.669
435.632

(24.990.041)

(17.017.546)

587.917.990
(556.371.437)
2.424.000
(32.697.572)
(8.036.081)

107.452.859
(113.964.554)
(35.864.479)
(542.315)

Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit

(6.763.100)

(42.918.489)

Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim

(16.960.882)

(15.196.978)

Dipnot
referansları
İşletme faaliyetleri
Vergi öncesi dönem karı
Dönem karını işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımına getirmek
için yapılan düzeltmeler:
Amortisman ve itfa giderleri
Kıdem tazminatı karşılık gideri
Şüpheli alacak karşılık gideri
Stok değer düşüklüğü karşılığı gideri/(ters çevrilmesi)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satış karı
Borç karşılıkları
Faiz gideri

12,13,18
14,18
7,18
10
19
14
21

İşletme sermayesindeki değişimlerden önceki faaliyet 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

22
14

İşletme faaliyetlerinden sağlanan 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
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
Finansman faaliyetleri
Alınan krediler
Kredilerin geri ödemesi
Azınlık hissedarlar tarafından ödenen zarar telafi fonu
Ayrılan temettüler
Ödenen faiz

Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

4

20.151.518

35.348.496

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

4

3.190.636

20.151.518

1.068.374

1.580.452

Ek bilgi:
Alınan faizler

İlişikte 8 ile 58’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
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

1.

Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu

Lafarge Aslan Çimento A.Ş. (Şirket - eski adıyla Arslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve Su Kireci
Fabrikaları Anonim Şirketi) 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.
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların
faaliyet alanları ve iştirak yüzdeleri'nin detayı aşağıdaki gibidir.
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.

Lafarge Beton A.Ş. (Lafarge
Beton)
Lafarge Sağlık Eğitim ve Kültür
Vakfı (Vakıf)
Assan İnş.San.Tic.A.Ş. (Assan)

Kurulduğu
ülke

31 Aralık
2008

31 Aralık
2007

Türkiye

%50,00

%50,00

Türkiye

%75,76

%75,76

Türkiye

%100,00

%100,00

Türkiye

%75,76

%75,76

Lafarge Aslan Çimento A.Ş., Lafarge Ereğli, Lafarge Beton, Vakıf ve Assan bundan böyle “Grup”
olarak anılacaktır. Grup’un ana ortağı Lafarge SA’dır.
Finansal tablolar yayınlanmak üzere 25 Şubat 2009 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından
onaylanmıştır. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel Kurul’un, Şirket Yönetimi’nin ve bazı
düzenleyici organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları yayımlandıktan sonra
değiştirmeye yetkileri vardır.
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Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar

Şirket, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali
mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (THP) gereklerine göre Türk
Lirası (TL) olarak tutmaktadır. Finansal tablolar Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış olup Sermaye
Piyasası Kurulu’nun tebliğlerine uygun olarak Şirket’in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım
düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutulmuştur. Bu bağlamda Şirket finansal tabloların
hazırlanmasında 31 Aralık 2007’ye kadar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın Seri: XI, No: 25,
“Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği”i esas almıştır. Bu tebliğ
çerçevesinde, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları (IASB) ve Uluslararası Muhasebe
Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmış olan muhasebe standartlarının uygulanmasının da
SPK Muhasebe Standartları’na uyulmuş sayılacağı belirtilmiştir. Şirket, 31 Aralık 2007’ye kadar bu
alternatif uygulama çerçevesinde finansal tablolarını hazırlamıştır. 9 Nisan 2008 tarihinde Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SPK’nın Seri: XI, No: 29, “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (Tebliğ) uyarınca Şirket cari dönem finansal tablolarını, söz
konusu Tebliğ’de öngörüldüğü üzere, Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama ( UMS/UFRS)
Standartlarına uygun olarak hazırlamıştır. Söz konusu tebliğin ilk defa uygulanmasının, zorunlu
finansal tablo formatına uyum açısından yapılan yeniden sınıflandırmalar dışında, Şirket’in önceden
raporlanan finansal tablolarına bir etkisi bulunmamaktadır.
Finansal tablolar makul değerleri ile taşınan finansal türev araçlar dışında tarihsel maliyet esasına
göre hazırlanmıştır.
Finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Seri XI No:29
numaralı tebliğinde belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tabloların SPK Muhasebe Standartları’na göre Şirket’in durumunu layıkıyla arz edebilmesi
için yapılan düzeltmeler genel olarak zamanlama farkları üzerinden ertelenmiş vergi ayrılması, kıdem
tazminatı karşılıklarının aktüeryal bir metodla yansıtılması, maddi ve maddi olmayan varlık
amortismanlarının ekonomik ömürlerine ve kıst esasına göre ayrılması, muhtelif karşılıkların
muhasebeleşmesi ve ticari alacak ve borçların reeskonta tabi tutulmasından oluşmaktadır.
2007 yılı mali tablolarında yapılan sınıflandırmalar
31 Aralık 2007 tarihi itibariyle sunulan konsolide bilanço ve aynı tarihte sona eren yıla ait gelir
tablosunda SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı Tebliği uyarınca bir takım sınıflandırma değişiklikleri
yapılmıştır. Buna göre;
İlişkili taraflardan alacak olarak gösterilen 1.527.716 TL tutarındaki alacaklar diğer alacaklar içerisinde
gösterilmiştir.
Dönen varlıklar içinde ticari alacaklar olarak gösterilen 30.737 TL tutarındaki verilen depozito ve
teminatlar duran varlıklar içerisinde diğer alacaklar olarak gösterilmiştir.
Nakit ve nakit benzerleri içerisinde gösterilen 1.310.055 TL tutarındaki çekler diğer ticari alacaklara
sınıflandırılmıştır.
İlişkili taraflara borçlar içerisinde gösterilen 7.728.113 TL tutarındaki bakiyenin 108.842 TL tutarındaki
kısmı ticari borçlar ve geriye kalan 7.619.271 TL tutarındaki kısmı da diğer borçlar içerisinde
gösterilmiştir.
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31 Aralık 2007 tarihi itibariyle borç karşılıkları içerisinde gösterilmiş olan 1.720.087 TL tutarındaki
dönem karı vergi yükümlülüğü bilançoda ayrı olarak gösterilmiştir.
Diğer finansal yükümlülükler içerisinde yansıtılmış olan ve toplam tutarı 2.543.527TL tutarındaki
ödenecek vergi ve fonlar , sosyal güvenlik kesintileri ile gider tahakkukları ile diğer yükümlülükler diğer
kısa vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilmiştir.
Ticari borçlar içinde yer alan 58.392 TL tutarında alınan depozito ve teminatlar, diğer borçlara
sınıflandırılmış ve ayrıca 877.052 TL tutarındaki alınan avanslar da diğer borçlara sınıflandırılmıştır.
İlişkili taraflardan alacaklar içerisinde gösterilen 132.503 TL tutarındaki personelden alacaklar ile ilişkili
taraflara borçlar içerisinde gösterilen 717.904 TL tutarındaki personele borçlar , sırasıyla diğer dönen
varlıklar ve diğer kısa vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilmiştir.
Stoklar içerisinde gösterilen 592.074 TL tutarındaki sipariş avansları diğer dönen varlıklar içerisinde
gösterilmiştir. Ayrıca maddi duran varlıklar içerisinde gösterilen 2.288.796 TL tutarındaki maddi duran
varlık alımları için verilen avanslar diğer duran varlıkların içerisinde gösterilmiştir.
Borç karşılıkları içerisinde gösterilen, 1.720.087 TL tutarındaki vergi yükümlülüğü, dönem karı vergi
yükümlülüğü içerisinde gösterilmiştir.
Bilançoda uzun vadeli borç karşılıkları olarak gösterilen 2.743.257 TL tutarındaki kıdem tazminatı
karşılığı, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar içerisinde gösterilmiştir.
Azınlık payları özkaynaklar grubu altında gösterilmiş olup, ana ortaklığa ait özkaynaklar kalemlerinde
sınıflandırmalar Tebliğ uyarınca değişmiştir.
31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunda toplam olarak gösterilmiş olan 40.012.041
TL tutarındaki faaliyet giderleri, 10.317.354 TL tutarında pazarlama, satış ve dağıtım giderleri,
28.670.951 TL tutarında genel yönetim giderleri ve 1.023.736 TL tutarında araştırma ve geliştirme
giderleri olarak ayrıştırılmıştır. Ayrıca net olarak gösterilmiş olan 2,288,510 TL tutarındaki finansman
gideri, 4.782.567 TL tutarında finansal gelir ve 7.071.077 TL tutarında finansal gider olarak
yansıtılmıştır.
Diğer faaliyetlerden giderler ve zararlar içerisinde gösterilen 514.410 TL tutarındaki malzeme satış
maliyeti ve 234.575 TL tutarındaki sabit kıymet satış zararı, diğer faaliyetlerden gelir ve karlar
içerisinde gösterilen malzeme satış geliri ve sabit kıymet satış karından netlenerek yansıtılmıştır.
31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosunda finansal gelirler içinde komisyon geliri
olarak gösterilmiş olan 429.825 TL, satış gelirleri içerisinde diğer gelir olarak yansıtılmıştır.
31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıla ait gelir tablosundaki 180.278 TL tutarındaki esas
faaliyetlerden diğer gelirler, satışların maliyeti içinde yansıtılmıştır.
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Geçmiş yıl finansal tablolarının yeniden düzenlenmesi
Grup yönetimi konsolide edilen bir bağlı ortaklığına hissedarlar tarafından sağlanan zarar telafi
fonunun azınlık payları üzerindeki etkisinin geçmiş yıllarda hatalı olarak hesaplandığını fark etmiş ve
geriye dönük olarak düzeltmiştir. Bu düzeltmenin finansal tablolara etkisi 31 Aralık 2007 tarihi itibariyle
raporlanan azınlık paylarını 7.628.937 TL (1 Ocak 2007 – 7.628.937 TL) tutarında azaltmak ve geçmiş
yıl karlarını 102.051 TL (1 Ocak 2007 – 102.051 TL) tutarında artırmak, ilişkili taraflara olan diğer
borçları net tutar olan 7.526.886 TL (1 Ocak 2007 – 7.526.886 TL) kadar arttırmak şeklinde olmuştur.
Yeniden düzenlemenin, sunulan dönemler itibariyle dönem net kar/zararı üzerinde bir etkisi yoktur.
İşlevsel ve sunum para birimi
Grup’un işlevsel ve sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir.
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, Türkiye’nin yeni para birimi, eski para biriminden altı sıfırın atılmasıyla
beraber, Yeni Türk Lirası olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1 Ocak 2009 tarihi itibariyle, “Yeni”
referansı para biriminden kaldırılmıştır. Buna bağlı olarak, Grup’un 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle
hazırlanan ekteki finansal tabloları ve karşılaştırma amacıyla sunulan geçmiş yıl rakamları Türk Lirası
(TL) olarak sunulmuştur (1TL=1YTL).
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararına istinaden finansal tablolardaki tutarları yeniden
ifade etme işleminin uygulanmasını gerektiren objektif koşulların gerçekleşmemiş olması ve SPK’nın
varolan verilere dayanarak ileride de bu koşulların gerçekleşme emarelerinin büyük ölçüde ortadan
kalktığını öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle Uluslararası
Muhasebe Standardı (UMS) 29 uyarınca (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama)
yeniden ifade etme işlemine tabi tutulmuştur. Dolayısıyla, 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihli
bilançolarda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralık
2004 tarihine kadar olan girişlerin 31 Aralık 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra
oluşan girişlerin ise nominal değerlerden taşınmasıyla hesaplanmıştır.
Konsolidasyon esasları
Konsolide mali tablolar Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen ya da müşterek
kontrol edilen işletmelerin mali tablolarını kapsar. 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 edilir.
Gerekli olması halinde, Grup’un 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.
Ana ortaklık dışı payların oluşan zararları telafi etmek için zorunlu bir yükümlülüğünün ve söz konusu
zararları karşılayabilmek için ilave yatırım yapabilme imkanının olduğu durumlar haricinde, ana ortaklık
dışı payların bağlı ortaklığın özkaynağındaki payını aşan ana ortaklık dışı paylara ait zararlar, Grup’un
paylarına dağıtılır.
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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 bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.
2.2

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler

1 Ocak 2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni standartlar, var olan standartlarda değişiklik ve
yorumlar aşağıda yer almaktadır:
UFRYK 11, “UFRS 2 – Grup Hisse Senetleri ve Hisse Senetleri Geri Alım Sözleşmeleri” (1 Mart 2007
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
Bu yorum, işletmenin sermaye araçlarını başka bir taraftan veya ortaklarından geri almayı seçtiği veya
almak zorunda olduğu durumlar da dahil olmak üzere, işletmenin çalışanlarına işletmenin sermaye
araçları ile yapmış olduğu ödemelerin hisse ile ödeme şeklinde muhasebeleştirilmesini
gerektirmektedir. Bu yorum iştiraklerin, kendi çalışanlarına ana ortaklıklarının yapmış olduğu hisse
bazlı ödemeleri de içermektedir.
UFRYK 12, “Hizmet İmtiyaz Anlaşmaları” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir).
Kamu hizmeti veren (Hizmet İmtiyazı) işletmelerin kamu hizmet sözleşmelerinin esaslarını ve nasıl
muhasebeleştirileceğine ilişkin yöntemlerini belirlemektedir. Operatörlerin altyapılarını mülk, demirbaş
ve ekipman olarak muhasebeleştirmek yerine finansal varlık ve/veya maddi olmayan varlık olarak
yansıtmaları gerektiğini ifade eder.
UFRYK 14, “UMS 19- Tanımlanmış Fayda Varlığı Üzerindeki Sınırlama, Asgari Fonlama Gereklilikleri
ve Birbirleriyle Olan Karşılıklı Etkileşimleri” (1 Ocak 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir).
UFRYK 14, UMS 19 ‘Çalışanlara Sağlanan Faydalar” kapsamında varlık olarak kayıtlara alınan
tanımlanmış faydanın limiti aşan kısmının belirlenmesi konusuna açıklık getirmektedir. Ayrıca bu
yorum, asgari kaynak gereksinimlerinin ‘Varlık Tavan Testi’ne olan etkilerini açıklayıp, kullanımda olan
uygulamaları standart hale getirmektedir.
UMS 39 ”Finansal Araçların Kayda Alınması ve Değerlemesi” ve UFRS 7 “Finansal Araçlara İlişkin
Açıklamalar ve Finansal Varlıkların Sınıflandırılması” (Revize) (1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
31 Ekim 2008 tarihinde yayımlanan revize edilmiş UMS 39 şirketlerin finansal varlıklarını (ilk kayda
alımda rayiç bedel değeri gelir tablosuna yansıtılan finansal varlık olarak tanımlananlar ve türev
araçlar hariç) belli koşullar altında satılmaya hazır finansal varlıklar veya vadeye kadar elde tutulacak
finansal varlıklar olarak sınıflamasına izin vermektedir. Bu değişiklik aynı zamanda Grup’un rayiç
bedel değeri gelir tablosuna yansıtılan türev olmayan alım satım amaçlı finansal varlıklarını veya
satılmaya hazır finansal varlıklarını, eğer finansal varlık kredi ve alacak tanımına uyuyorsa ve
öngörülebilir gelecekte finansal varlığını elde tutma niyeti ve yeteneği varsa, kredilere ve alacaklara
sınıflamasına izin vermektedir. İlgili değişiklik, 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren geçerlidir ve bu
tarihten önce yapılan sınıflandırmalara izin verilmemektedir.
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Söz konusu yeni standartlar, var olan standartlarda değişiklik ve yorumların Grup’un faaliyetleri ile ilgili
olmamaları sebebi ile finansal tablolar üzerinde etkileri bulunmamaktadır.
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış, henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket
tarafından erken uygulama yoluna gidilmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen
değişiklikler ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
UMS 23, “(Revize) Borçlanma Maliyetleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir).
Değişiklik, yürürlükte olan ve varlık alımı ile ilişkilendirilen borçlanma giderlerinin gelir tablosuna
yansıtılabilirliğini öngören uygulamayı sona erdirmektedir. İlişkilendirilen varlığın elde edilmesi veya
inşaası için atfedilebilir olan borçlanma maliyetleri aktifleştirilmelidir. Standarda geçişin gerekliliklerine
uygun olarak, Şirket, değişiklikleri ileriye dönük yapacaktır. Eğer varsa, ilişkilendirilen varlıklarda
borçlanma maliyeti 1 Ocak 2009’dan itibaren aktifleştirilecektir. Bu tarihe kadar giderleşen borçlanma
maliyetinde bir değişiklik yapılmayacaktır. Şirket ilgili değişikliğin finansal tablolarında bir etkisi
olmayacağını öngörmektedir.
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri
için geçerlidir).
UFRS 8, UMS 14 ‘Bölümsel Raporlama’nın yerine geçmekte olup, bölümsel raporlamaya yönetimin
bakış açısı yöntemini getirmektedir. Raporlanan bilgiler, yönetimin faaliyet bölümlerinin performansını
değerlendirmekte ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgileri içermektedir. Bu bilgiler
bilanço ve gelir tablosunda yansıtılan bilgilerden farklı olabilir, bu durumda işletmeler ek bilgiler
vermeli ve farkların mutabakatını belirtmelidirler. Grup 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren UFRS 8
uyarınca faaliyet bölümlerine ilişkin bilgileri dipnotlarında yansıtacaktır.
UFRYK 13, “Müşteri Bağlılık Programları”(1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir).
Müşteri Bağlılık Uygulamaları satış işlemlerinin farklı bir bileşeni şeklinde muhasebeleşmelidir. Tahsil
edilen bedelin rayiç değerinin bir kısmı müşteriye sağlanan menfaatlere dağıtılarak, söz konusu
menfaatler müşteri tarafından kullanıldıkça gelir kaydedilmelidir. UFRYK 13’ün, Grup’un bu tarz bir
uygulaması olmaması sebebiyle, Grup’un finansal tablolarına etkisi olmayacağı öngörülmekdedir.
UMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluşu” (Değişiklik) (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
Finansal tablolarda sunulan bilgilerin yararını artırmak amacıyla UMS 1 değişikliğe tabi tutulmuştur.
Özkaynaklar değişim tablosunun sadece hissedarlar ile yapılan işlemleri içermesi, Kar Zarar
Tablosuna ek olarak, “Diğer Kapsamlı Kar Zarar Tablosu” adında, tüm gelir ve harcama kalemlerini
kar zarar olarak sınıflandıracak yeni bir finansal tablonun yayımlanmaya başlaması ve yeni
dönemlerde bir önceki döneme ait finansal tabloların yeniden yorumlanması veya yeni muhasebe
politikalarının geriye dönük olarak üçüncü bir kolonda geçmiş dönemlere ait etkilerinin yayımlanması
standartta yapılan ana değişikliklerdir. Grup, finansal tabloların sunuluşuna ilişkin ilgili değişiklikleri
2009’da yapacaktır.
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UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödeme (Değişiklik) - Hakkın Kazanılması ve İptal edilmesi” (1 Ocak 2009
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
Standart iki konuya açıklık getirmektedir: ‘Hakediş Koşulu’nun tanımlanması, ve performans ve hizmet
koşulları haricindeki koşullar için ‘Haketmeme Koşulu’ kavramı. Standart aynı zamanda, gerek Şirket
gerekse karşı taraf (çalışan veya hizmet sağlayan) tarafından iptal edilen ödüllerin aynı şekilde
muhasebeleştirileceğini ifade etmektedir. UFRS 2’nin Grup’un finansal tablolara önemli bir etkisinin
olmayacağı beklenmektedir.
UFRS 1, “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” ve UMS 27 “ Konsolide ve
Solo Finansal Tablolar” a yapılan değişiklik (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir)
Değişiklik, UFRS’yi ilk defa uygulayan şirketlerin açılış bilançolarında bağlı ortaklıklardaki, müştereken
kontrol edilen işletelerdeki veya iştiraklerdeki yatırımların maliyetini UMS 27 ‘ye uygun olarak veya
tahmini maliyet değerleriyle belirlenmelerine olanak tanımaktadır. UMS 27’ye yapılan değişiklik bağlı
ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler veya iştiraklerden elde edilen temettünün solo finansal
tablolarda gelir tablosunda yansıtılmasını gerektirmektedir ve bu değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır. Bu değişiklikler ana ortaklığın sadece solo finansal tablolarını etkilemektedir ve
konsolide finansal tablolar üzerinde bir etkisi yoktur.
UFRYK 15, “Gayrımenkul İnşaat Anlaşmalarına İlişkin Yorum” (1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir)
Bu yorum gayrımenkul inşaat anlaşmalarının UMS 11 “ İnşaat Sözleşmeleri” veya “ UMS 18 “Hasılat”
standartları kapsamında ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine ve dolayısı ile bu inşaatlara ilişkin
gelirin nasıl kayda alınıcağına ilişkin yönlendirme içermektedir.
UFRYK 16, “Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin
Yorum” (1 Ekim 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir)
Bu yorum yurtdışındaki işletmede bulunan yatırımların finansal riskten korunması kapsamında yabancı
para risklerin ne şekilde belirlenmesi gerektiği, korunma enstrümanlarının grubun içinde nerede
tutulabileceği, ve net yatırımın elden çıkarılması durumunda kar zarara atılacak olan kur farkı gelir ve
giderinin ne şekilde belirlenebileceğine ilişkin yönlendirmeler içermektedir. Bu yorumun Grup’un
finansal tablolarına bir etkisi olması beklenmemektedir.
UMS 39, “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Kabul Edilebilir Korunan Riskler”
(1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir)
Bu değişiklik bir korunma işleminde tek taraflı risklerin belirlenmesi ve enflasyonun belli şartlar altında
korunan bir risk olarak belirlenmesine ilişkindir. Grup bu tür korunma anlaşmalarına girmediği için bu
standardın bir etkisi olması beklenmemektedir..
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UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27 “Konsolide ve Solo Finansal Tablolar’a İlişkin Yapılan
Düzenlemeler” (Revize) (1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri
için geçerlidir).
Revize edilmiş UFRS 3 ve revize edilmiş UMS 27, 10 Ocak 2008 tarihinde UFRK tarafından
yayımlanmıştır. Revize edilmiş 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 sözkonusu 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. Bu standart ileriye dönük
olarak uygulanacaktır.
UMS 32 ve UMS 1’de yapılan değişiklikler: “Tasfiyeden Kaynaklanan Satılabilir Finansal Araçlar”
(1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan hesap dönemleri için geçerlidir).
UMS 32’ye getirilen değişiklik tasfiyeden kaynaklanan satılabilir finansal araçlar ile yükümlülüklerin,
belirli kriterler yerine getirildiği takdirde, sermaye aracı olarak sınıflandırılmasını gerektirmektedir. UMS
1’e getirilen değişiklik ise, sermaye aracı olarak sınıflandırılan satılabilir finansal araçların
tanımlanması ve açıklanmasını gerektirmektedir.
UFRS’lerdeki iyileştirmeler
Mayıs 2008’de Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu Standartlarla ilgili tutarsızlıkları ortadan
kaldırmak ve anlatımı daha açık hale getirmek üzerinde durulan ilk toplu değişiklikleri yayınladı.
Bunlar, her standart için çeşitli geçici hükümlerdir ve bazı farklılıklar olmakla beraber genellikle 1 Ocak
2009’dan sonraki dönemler için geçerli olacaktır.. Grup, belirtilen değişiklikleri erken uygulamaya
almamıştır ve bu değişikliklerin finansal tablolar üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağını
öngörmektedir.
¾

UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu: Alım satım amaçlı olarak sınıflandırılan finansal varlık ve
yükümlülükler otomatik olarak bilançoda cari veya kısa vadeli olarak sınıflanmaz.

¾

UMS 16 Sabit Kıymetler :” Net satış fiyatı” terimini “gerçeğe uygun değer eksi satış maliyeti” ile
değiştirir.

¾

UMS 23 Borçlanma Maliyetleri : Borçlanma maliyetinin tanımı, borçlanma maliyetinin parçaları
olarak düşünülen iki tip maddeyi de kapsayacak şekilde revize edilmiş, etkin faiz oranı
kullanılarak UMS 39’a uyumlu olarak hesaplanan faiz gideri şeklinde tanımlanmıştır.

¾

UMS 28 İştiraklerdeki Yatırımlar : Eğer bir iştirak UMS 39’a uygun olarak gerçeğe uygun
değerinden muhasebeleştirildiyse, sadece UMS 28’in gerektirdiği, iştiraklerin fonlarını ana
şirkete aktarmasında herhangi bir önemli sınırlama olup olmadığının açıklanmasını gerektirir.
Değer düşüklüğü analizi açısından bir iştirakteki yatırım, tek bir varlık olarak değerlendirilir.
Dolayısı ile yatırım tutarının içinde yer alan şerefiye için ayrıca değer düşüklüğü analizi yapılmaz.
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¾

UMS 31 Ortak Girişim Paylarının Mali Raporlaması: Eğer ortak girişim, UMS 39’ a uygun olarak,
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirilmişse, UMS 31 sadece girişimcilerin ve girişimin
taahhütlerinin açıklanmasını ve aktif, pasif, gelir ve giderlerin özet bir şekilde açıklanmasını
gerektirir.

¾

UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü: “Gerçeğe uygun değer eksi satış maliyeti” değerini
hesaplamak için iskonto edilmiş nakit akışları kullanıldığında kullanılan iskonto oranı ile ilgili,
“kullanılan değer” hesaplamasında gerekli olan ek açıklamalarla tutarlı olan ek açıklamalar
gerekmektedir.

¾

UMS 38 Maddi Olmayan Varlıklar: Promosyon aktiviteleri ve reklam harcamaları , şirketin
ürünlere ulaşma hakkı olduğunda veya hizmeti aldığında gider olarak kaydedilir.

¾

UFRS 7 Finansal Araçlar: Dipnotlar: ”Toplam faiz gelirinin” finansal maliyetlerin bir parçası
olarak anılmasının kaldırılması.

¾

UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebesel Tahmin ve Hatalardaki Değişimler: Muhasebe
politikalarını belirlerken, UFRS’nin vazgeçilmez bir parçası olan uygulama rehberlerinin
kullanılması zorunludur.

¾

UMS 10 Raporlamadan Sonraki Olaylar: Raporlama döneminin bitişinden sonra açıklanan
temettüler yükümlülük olarak yansıtılmaz.

¾

UMS 16 Sabit Kıymetler: Kiralama amacıyla bulundurulan sabit kıymetler, genel olarak
kiralamadan sonra satılırsa kira süresi dolduğunda va satış amaçlı tutulduğunda envantere
transfer edilir.

¾

UMS 18 Hasılat: UMS 39’da tanımlandığı üzere, “direkt maliyet” teriminin “işlem maliyetiyle”
değiştirilmesi.

¾

UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar: Geçmiş hizmet maliyetleri, plan varlıklarından getiri ve
kısa ve uzun vadede çalışanlara sağlanan fayda tanımlarını revize eder. Planlarda yapılan
değişiklikler gelecekteki hizmetlerle ilişkili faydalarda azalmaya sebep olur ise kısıntı olarak
kaydedilir. Muhtemel borçların kaydıyla ilgili referans UMS 37 ile tutarlılık göstermesi açısından
silinmiştir.

¾

UMS 20 Devlet Yardımlarının Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Desteklerinin Kamuya
Açıklanması : İleride verilecek, sıfır veya düşük faiz oranlı kredilere, faiz yüklenmesi gerekir.
Alınan ve iskonto edilen tutar arasındaki fark devlet yardımı olarak kabul edilir. Bununla birlikte,
çeşitli terimler diğer UFRS ile tutarlı olması için revize edilmiştir.

¾

UMS 27 Konsolide ve Solo Finansal Tablolar: Bir ana ortaklık bağlı ortaklığın değerlemesini
UMS 39’a uyumlu olarak gerçeğe uygun değerden yaparsa, bu değerlemeyi ilgili ortaklık
satılacak varlık olarak sınıflandırıldığında da devam ettirir.

¾

UMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama : Tarihi maliyetten
değerlenecek aktif ve pasiflere ilişkin istisnalar referansı revize edilmiş, ve sabit kıymet bir örnek
olarak verilmiştir. Ayrıca bazı terimler diğer UFRS ile tutarlılık için revize edilmiştir.
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¾

UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama : Eğer kurum UMS 33 kapsamı içindeyse, hisse
başına kazanç, ara dönem finansal raporlarda da açıklanır.

¾

UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme : Türev ürünlerin durumlarında oluşan
değişim bir yeniden sınıflama değildir ve dolayısıyla ilk kayda alımdan sonra gerçeğe uygun
değeri kar veya zararda yansıtılan sınıfından çıkartılabilir veya tekrar geri konabilir. Bir
enstrümanın korunma amaçlı olarak sınıflandırılmasına karar vermek için UMS 39’daki “bölüm”
referansı kaldırılmıştır. Gerçeğe uygun değer korunma muhasebeleştirmesinin durdurulmasında
bir borç enstrümanını yeniden ölçmek için revize edilmiş etkin faiz oranının kullanılması
gerekmektedir.

¾

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Gelecekte yatırım amaçlı olarak kullanılmak üzere
yapılan, geliştirme ve yatırımlar yatırım amaçlı gayrımenkul olarak sınıflanır. Gerçeğe uygun
değer güvenilir bir biçimde hesaplanamaz ise, devam etmekte olan yatırım gerçeğe uygun
değeri hesaplanabilir hale gelene kadar ya da tamamlanana kadar maliyet değerinden taşınır.
Ayrıca, muhasebe politikalarındaki gönüllü değişikliklerin UMS 8 ile tutarlı olması için gereken
koşullar revize edilmiş ve kira yoluyla edinilen yatırım amaçlı gayrımenkulün değerinin ilgili
yükümlülükteki artış kadar artması gerektiği açıklanmıştır.

¾

UMS 41 Tarım: Vergi öncesi iskonto oranının gerçeğe uygun değer belirlenmesinde
kullanılmasıyla ilgili referans kaldırılmıştır. Ek dönüşümler sonucu oluşan nakit akışlarının
gerçeğe uygun değer hesaplamasında kullanılmasını yasaklayan madde kaldırılmıştır. Ek
olarak,”satış noktası maliyetleri” teriminin yerine “satış maliyetleri” terimi getirilmiştir.

¾

UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler: Bağlı
ortaklığındaki kontrolü kaybedecek şekilde bir satış planı olan bir işletme, satış sonrası eski
bağlı ortaklığında payı kalması halinde bile bu bağlı ortaklığın tüm varlık ve yükümlülüklerini
satış amaçlı olarak sınıflandırması gerekmektedir.

2.3

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları

Finansal tabloların hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını
etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi
itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir.
Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden
geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna
yansıtılmaktadırlar.
Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço
tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde
bulundurularak yapılan varsayımlar ve değerlendirmeler aşağıdaki gibidir :
a-)

Kıdem tazminatı yükümlülüğü, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların
ayrılma oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile
belirlenmektedir.Bu planların uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli
belirsizlikler içerir. 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin karşılıklar hesabında yansıtılan kıdem tazminatı yükümlülükleri sırasıyla 2.491.353 TL ve
2.743.257 TL’dir.
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b-)

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 da dikkate
alınmaktadır. Ayrıca karşılık tutarı belirlenirken bilanço tarihi itibariyle elde bulunan teminatların
dışında yine finansal tabloların onaylanma tarihine kadar geçen süre zarfında edinilen
teminatlar da göz önünde bulundurulmaktadır. İlgili bilanço tarihi itibariyle şüpheli alacak
karşılıkları Not 7‘ de açıklanmıştır.

c-)

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

d-)

Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği taktirde
katlanılacak olan sonuçlar Grup hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda
değerlendirilmekte ve Grup Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli
gördüğü karşılığı ayırmaktadır (Not 14).

e-)

Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak incelenmekte, teknik personelin
görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu tahmin edilen
kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde de
liste satış fiyatları ve yıl içinde verilen ortalama iskonto oranlarına ilişkin veriler kullanılmakta ve
katlanılacak satış giderlerine ilişkin tahminler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda net
gerçekleşebilir değeri maliyet değerinin altında olan stoklar için karşılık ayrılmaktadır. (Not 10).

f-)

Ertelenmiş vergi varlıkları gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle geçici farklardan ve
birikmiş zararlardan faydalanmanın kuvvetle muhtemel olması durumunda kaydedilmektedir.
Kaydedilecek olan ertelenmiş vergi varlıkların tutarı belirlenirken gelecekte oluşabilecek olan
vergilendirilebilir karlara ilişkin önemli tahminler ve değerlendirmeler yapmak gerekmektedir.
Not 22 de belirtildiği üzere Grup’un konsolide edilen bağlı ortaklıklarının, 18.208.169 TL (31
Aralık 2007-TL 9.514.478) tutarında taşınan vergi zararları bulunmaktadır ve bu bağlı
ortaklıkların taşınan zararlardan ileride yararlanılabilecek tutarda vergilendirilebilir kar yaratma
olasılığı göz önünde bulundurularak söz konusu zararlar üzerinden ertelenmiş vergi varlığı
kaydedilmemiştir.

g-)

Grup finansal olmayan varlıklarına ilişkin değer düşüklüğü analizini indirgenmiş nakit akımları ve
arsalar için bağımsız değerleme çalışmaları kullanarak yapmaktadır. Bu analizlerde Grup’un
gelecekteki faaliyetlerine ve kullanılan iskonto oranlarına ilişkin muhtelif varsayımlar
bulunmaktadır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Grup Yönetimi finansal olmayan
varlıklarında herhangi bir değer düşüklüğü olmadığı sonucuna varmıştır.

Şirket, ayrıca Lafarge Ereğli’de %50 oranında payı olduğu halde Lafarge Ereğli’nin faaliyeti, yatırımları
ve finansmanı ile ilgili tüm önemli kararları alması, yönetim kurulunun Şirket üst düzey yönetiminden
oluşması sebebiyle, Lafarge Ereğli üzerinde kontrolü olduğu değerlendirmesini yapmış ve Lafarge
Ereğli’nin finansal tablolarını konsolide etmiştir.
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2.4

Uygulanan değerleme ilkeleri / muhasebe politikaları

Hasılat
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür.
Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir. KDV gibi satış
vergileri hasılatın içinde yer almaz.
Malların satışı
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde
muhasebeleştirilir:
•

Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,

•

Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde
etkin bir kontrolünün olmaması,

•

Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,

•

İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve

•

İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.

Faiz geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek
tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili
dönemde tahakkuk ettirilir.
Temettü geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu
zaman kayda alınır.
Kira geliri
Faaliyet kiralamalarından elde edilen kira gelirleri kira dönemi boyunca doğrusal olarak gelir kaydedilir.
Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve
değişken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa
uygun olan yönteme göre değerlenir. Yedek parça ve hammadde stokları hareketli ağırlıklı ortalama,
mamul ve yarı mamul stokları ise ağırlıklı ortalama metoduna göre değerlenir.Net gerçekleşebilir
değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile
satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde
edilir.
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Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Maliyet , ithalat vergileri ve geri ödenmeyen alım
vergilerini içeren alış fiyatı ile birlikte ilgili varlığın kullanıma hazır hale getirilmesi için katlanılan
maliyetleri içerir. Maddi duran varlıkların kullanıma geçmesinden sonra ortaya çıkan tamir, bakım ve
onarım gibi harcamalar gerçekleştikleri dönemde gider olarak kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar
aktifleştirme kriterlerinin yerine getirilmesi halinde maddi duran varlıkların üzerine aktifleştirilmektedir.
Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı
ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için
her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu
oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve
gelir tablosuna dahil edilir.
Maddi varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makine ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaş
Özel maliyetler

10-30 yıl
10-30 yıl
5-30 yıl
5-8 yıl
5-20 yıl
5-15 yıl

Kiralama işlemleri
Kiracı durumunda Grup
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemleri, finansal
kiralama olarak sınıflandırılırken diğer kiralamalar faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılır.
Finansal kiralamayla elde edilen varlıklar, kiralama tarihindeki varlığın makul değeri, ya da asgari kira
ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı kullanılarak aktifleştirilir. Kiralayana karşı olan
yükümlülük, bilançoda finansal kiralama yükümlülüğü olarak gösterilir. Finansal kiralama ödemeleri,
finansman gideri ve finansal kiralama yükümlüğündeki azalışı sağlayan ana para ödemesi olarak
ayrılır ve böylelikle borcun geri kalan ana para bakiyesi üzerinden sabit bir oranda faiz
hesaplanmasını sağlar.
Faaliyet kiralamaları için yapılan ödemeler (kiralayandan kira işleminin gerçekleşebilmesi için alınan
veya alınacak olan teşvikler de kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir),
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna kaydedilir.
Kiraya veren olarak Grup
Faaliyet kiralama gelirleri, kiraya verilen beton santrallerinde gerçekleşen üretim üzerinden m3 başına
belirlenmiş fiyat ile hesaplanarak gelir tablosuna kaydedilir.
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Maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş
değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine
göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür ve
amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her
yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar
geçen sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre
amortismana tabi tutulur.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde gelir
tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Grup’un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım
ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda
sağlayacak harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren
çalışanların maliyetlerini ve genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir. Duran varlık olarak
değerlendirilen bilgisayar yazılım maliyetleri, faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulurlar (5
yılı geçmemek kaydıyla).
Maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan itfa süreleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür
Haklar
Bilgisayar yazılımları

5-10 yıl
5-15 yıl

Varlıklarda değer düşüklüğü
İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da
olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri
kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar,
satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki değerin büyük
olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının
olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Finansal olmayan varlıklar her raporlama
tarihinde değer düşüklüğünün olası göstergeleri açısından gözden geçirilir.
Borçlanma maliyetleri
Borçlanma maliyetleri oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
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Finansal araçlar
Finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar satılmaya hazır olarak tanımlanan veya a) kredi ve alacak b)
vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık veya c) gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan
finansal varlık olarak sınıflandırılmayan türev olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya
hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla
gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen
ve aktif bir piyasası olmayan özkaynağa dayalı finansal varlıklar maliyet değeriyle gösterilmektedir.
Satılmaya hazır özkaynağa dayalı finansal varlıklara ilişkin kar paylarına ilgili dönemin gelir tablosunda
yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları
içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda
özkaynak hesaplarındaki tutar kar / zarar olarak gelir tablosuna transfer edilir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti
üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya
finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin
bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk
muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın
ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit
akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına
ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar
için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz
oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Grup
alacaklarını ayrı ayrı takip etmekte ve toplu bir karşılık ayırmamaktadır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün
finansal varlıklarda, değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari
alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık
hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla
ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal
edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş olması durumunda
ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında
meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
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Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri
3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği
riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm
borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal
araçtır.
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.
Türev finansal araçlar
Türev finansal araçlar, sözleşme tarihindeki gerçeğe uygun değer ile kayıtlara alınır ve sonraki
raporlama dönemlerinde gerçeğe uygun değerleri ile yeniden hesaplanırlar. Grup, türev finansal
araçları riskten korunma aracı olarak belirlememiştir ve buna bağlı olarak bu türevlerin rayiç
değerlerindeki değişim ilgili yılın gelir gideri ile ilişkilendirilmiştir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ve çıkarılması
Bütün normal finansal varlık alım ve satımları işlem tarihinde, yani Grup’un varlığı almayı veya satmayı
taahhüt ettiği tarihte kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada oluşan genel
teamül ve düzenlemelerle belirlenen zaman dilimi içerisinde finansal varlığın teslimini gerektiren alım
satımlardır.
Bir finansal varlık (ya da finansal varlığın veya benzer finansal varlıklardan oluşan grubun bir kısmı);
•
•
•

varlıktan nakit akımı elde etme hakkına ilişkin sürenin bitmiş olması durumunda ;
Grup’un varlıktan nakit akımı elde etme hakkı olmakla birlikte, üçüncü kişilere direkt devretme
zorunluluğu olan bir anlaşma kapsamında çok fazla zaman geçirmeden tamamını ödeme
yükümlülüğü olması durumunda;
Grup’un finansal varlıktan nakit akımlarını elde etme hakkını devretmesi ve (a) varlık ile ilgili tüm
risk veya ödüllerin devredilmiş veya (b) tüm hak ya da ödüllerin transfer edilmemiş olmasına
rağmen, varlık üzerindeki tüm kontrolleri transfer etmiş olması durumunda kayıtlardan çıkarılır.

Grup’un varlıktan nakit akımı elde etmesi hakkını devretmesi bununla birlikte tüm risk ya da
menfaatlerin transfer edilmemesi veya üzerindeki kontrolü devretmemesi durumunda, varlık, Grup’un
varlık ile devam eden ilişkisine bağlı olarak finansal tablolarda taşınır.
Finansal yükümlülükler, bu yükümlülüklerden doğan borçların ortadan kalkması, iptal edilmesi ve
süresinin dolması durumlarında kayıtlardan çıkartılır.
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Kur değişiminin etkileri
Grup’un her işletmesinin kendi mali tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli
olan para birimi (işlevsel para birimi) ile sunulmuştur. Konsolidasyon kapsamındaki tüm şirketlerin
işlevsel para birimi TL’dir.
Her bir işletmenin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki
para birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir.
Bilançoda yer alan döviz cinsinden parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar
kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan
kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki
kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para
birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler.
31.12.2008 tarihi itibariyle Euro kuru 2,1408 TL (2007 - 1,7102 TL); Dolar kuru ise 1,5123 TL (2007 1,1647 TL) olarak gerçekleşmiştir.
Hisse başına kazanç
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, ana ortaklık hissedarlarına ait net karın, yıl
boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve
enflasyon düzeltmesi farkları hesabından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu
tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi
değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu
hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin
kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
Karşılıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine
getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin
edilebilir olması durumunda mali tablolarda karşılık ayrılır. Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe
ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine
getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut
yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz
konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca
karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen
hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
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Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye
dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki
değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere
ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak
uygulanır.
İlişkili taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Grup ile ilişkili sayılır:
(a)

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

Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
Grup’u kontrol etmesi, Grup tarafından kontrol edilmesi ya da Grup ile ortak kontrol
(i)
altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar
dahil olmak üzere);
(ii)
Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya
(ii)
Grup üzerinde ortak kontrole sahip olması;
Tarafın, Grup’un bir iştiraki olması;
Tarafın, Grup’un ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
Tarafın, Grup’un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de
bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu
bir işletme olması; veya
Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma
sonrasında sağlanan fayda planları olması, gerekir.

İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin
bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Raporlanabilir bölüm, bölüm bilgileri açıklanması zorunlu olan bir endüstriyel bölüm veya coğrafi
bölümdür. Endüstriyel bölümler, belirli bir mal veya hizmeti ya da birbirleriyle ilişkili mal veya hizmet
grubunu sağlama veya risk ve fayda açısından Grup’un diğer bölümlerinden farklı özelliklere sahip
bölümlerdir. Coğrafi bölümler, Grup’un belirli bir ekonomik çevrede mal veya hizmet temin eden ve risk
ve fayda açısından başka bir ekonomik çevre içerisinde faaliyet gösteren diğer bölümlerden farklı
özelliklere sahip bölümlerdir.
Bir endüstriyel bölümün veya coğrafi bölümün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için
gereklilik, bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dışı müşterilere yapılan satışlardan
kazanılması ve grup dışı müşterilere yapılan satışlardan ve diğer bölümler ile gerçekleştirilen
işlemlerden elde edilen bölüm hasılatının, tüm bölümlere ilişkin iç ve dış toplam hasılatın en az
%10’unu oluşturması veya kar veya zararla sonuçlanan bölüm sonucunun kar elde edilen bölümlerin
toplam sonuçları ve zarar eden bölümlerin toplam sonuçlarının mutlak anlamda büyük olanının en az
%10’una isabet etmesi veya bölüm varlıklarının, tüm bölümlerin toplam varlıklarının en az %10’unu
oluşturmasıdır.
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Grup’un risk ve fayda oranlarının özellikle ürettiği mal ve hizmetlerdeki farklılıklardan etkilenmesi
sebebiyle, bölüm bilgilerinin raporlanmasına yönelik birinci format olarak endüstriyel bölümler
belirlenmiştir. Coğrafi bölümler bazındaki bilgiler, Grup’un faaliyetlerinin, konsolide mali tablolar
genelinde ve parasal önemsellik kavramında, Türkiye (Marmara) dışındaki coğrafi bölümler açısından
raporlanabilir bölüm özelliği göstermediğinden dolayı konsolide mali tablolarda yer verilmemiştir.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve onun bağlı ortaklıklarının konsolide vergi beyannamesi
hazırlamasına izin vermediğinden, ekli konsolide mali tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları
her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır.
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi gelir/giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi
kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da
vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen
kârdan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da
önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için
hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan ve taşınan vergi zararlarından oluşan ertelenmiş vergi
varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da
mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk
defa mali tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve
yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık
ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilen indirilebilir geçici
farkların tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici
farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek
suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların
ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi
varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine
getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli
ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi
varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının
defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin
vergi sonuçları dikkate alınır.
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Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup
etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii
tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini
netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili
kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da
işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait
ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.
Çalışanlara sağlanan faydalar / kıdem tazminatı karşılığı
a)

Tanımlanan fayda planı :

Grup, 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.
Not 14’de daha detaylı belirtildiği üzere, Grup, konsolide finansal tablolarda yer alan kıdem tazminatı
karşılığını, bağımsız bir aktüer tarafından yapılan aktüer çalışmasına dayanarak “Projeksiyon
Metodu”nu kullanarak yansıtmıştır. Kıdem tazminatı yükümlülüğü, profesyonel aktüer tarafından
tahmin edilen faiz oranı ile iskonto edilerek hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucu ortaya çıkan
aktüeryel kazanç ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihli bilançolarda kıdem tazminatı karşılıkları uzun vadeli
yükümlülükler altında ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir.
b)

Tanımlanan katkı planları :

Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un bu
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde
personel giderlerine yansıtılmaktadır.
Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un çimento, beton ve agrega satışı
faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan
yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları
ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3
aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini
taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
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Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, özkaynaklar olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan
edildiği dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
Şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise
finansal tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal
tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.
3.

Bölümlere göre raporlama
Çimento

Hazır beton

Diğer

Şirketler arası
eliminasyon

Gelir
tablosu

169.483.860

86.009.012

115.227

(28.714.001)

226.894.098

Vergi öncesi kar

21.773.181

(11.290.833)

108.916

(3.597)

10.587.667

Bölüm varlıkları

310.581.285

60.623.681

173.402

(77.046.980)

294.331.388

Bölüm yükümlülükleri

135.073.264

72.858.945

159

Sabit kıymet alımları

23.401.929

2.805.823

-

-

26.207.752

Amortisman gideri

(6.467.576)

(2.814.468)

-

(956)

(9.283.000)

31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıl

Satış gelirleri

(67.806.100) (140.126.268)

Çimento

Hazır beton

Diğer

Şirketlerarası
eliminasyon

Gelir
tablosu

173.338.440

101.325.522

-

(30.380.645)

244.283.317

Vergi öncesi kar

46.758.392

(1.913.617)

(159.149)

(22.564)

44.663.062

Bölüm varlıkları

250.207.123

62.855.972

64.986

(63.826.864)

249.301.217

Bölüm yükümlülükleri

50.847.399

64.041.650

658

(43.589.581)

71.300.126

Sabit kıymet alımları

14.907.835

4.203.608

-

(64.596)

19.046.847

Amortisman gideri

(6.690.170)

(2.894.075)

-

(1.037)

(9.585.282)

31 Aralık 2007 tarihinde sona eren yıl
Satış gelirleri
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4.

Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduat
Vadeli mevduat

Vade
19.01.2009
02.01.2009
12.01.2009

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

13.882
3.176.754
833.046
2.343.708

25.495
20.126.023
1.903.219
18.222.804

3.190.636

20.151.518

Döviz
miktarı

Döviz
tipi

Faiz
oranı (%)

31 Aralık 2008

948.071
403.000

USD
EURO
TL

2,25-3,50
2,00
15,00

1.433.768
862.742
47.198
2.343.708

Vade
02.01–29.01.2008
02.01–07.01.2008

Döviz
miktarı

Döviz
tipi

Faiz
oranı (%)

31 Aralık 2007

2.093.841
-

USD
TL

2,25-4,50
15,75-18,25

2.438.697
15.784.107
18.222.804

5.

Finansal yatırımlar

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Zonguldak Mad.Mermer San.Tic.A.Ş.
Dalsan Alçı San.Tic. A.Ş. (Dalsan)
Damsan Makina San. ve Tic. A.Ş. (Damsan)
Lafarge Alümünat Ürünleri Dış Ticaret A.Ş.
(Alümünat)
Lafarge Van Çimento A.Ş.

Pay
%

31 Aralık
2008

Pay
%

31 Aralık
2007

< %1
< %1
%2,72

1.564
1
1

< %1
< %1
%2,72

1.564
1
1

< %1
< %1

8
1.704

< %1
-

8
1.574

3.278
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklıklar
Birtaş Birlik İnşaat Tic.A.Ş.
Marmara Madencilik Ltd. Şti.
Bağlı ortaklık değer düşüklüğü karşılığı

%99,99
%98,99
-

1.232.559
1.382.300
(2.614.859)
-

Şirket’in finansal türev enstrümanlarına ilişkin bilgiler Not 24’ te açıklanmıştır.
6.
Finansal borçlar (net)
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Banka kredileri

Vade
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri:
01.01.2009
24.04.2009
11.02.2009
02.01.2009
Günlük

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

39.082.698

7.222.338

39.082.698

7.222.338

Döviz
tipi

Faiz
oranı

31 Aralık
2008

TL
TL
TL
TL
TL

16,75
26,0
24,3
16,8
-

13.112.000
5.261.625
10.360.719
10.009.800
338.554
39.082.698

Vade
Kısa vadeli teminatsız banka kredileri:
02.01.2008
29.05.2008
Günlük

Döviz
tipi

Faiz
oranı

31 Aralık
2007

TL
TL
TL

%16,1
%20,0
-

4.001.879
2.816.458
404.001
7.222.338

7.

Ticari alacaklar ve borçlar (net)

Ticari alacaklar

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

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

56.297.183
32.386.134
(9.009.649)

49.857.829
13.901.765
(5.931.434)

79.673.668

57.828.160

Müşterilerden alacaklar için alınmış teminatlar toplamı 17.647.621 TL (31 Aralık 2007 - 22.266.796
TL) olup 1.072.019 TL tutarındaki kısmı doğrudan borçlandırma sistemi kapsamında bankalar
tarafından açılmış limitleri içermektedir.
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7.

Ticari alacaklar ve borçlar (net) (devamı)

Alacaklar piyasadaki faiz oranlarına uygun olarak reeskonta tabi tutulmaktadır. 31 Aralık 2008 tarihi
itibariyle bilançoda yer alan TL ticari alacakların iskontosu için uygulanan faiz oranı %16,30 (31 Aralık
2007 - %20), USD ticari alacakların iskontosu için uygulanan faiz oranı %2,00 (31 Aralık 2007 %4,60) ve EUR ticari alacakların iskontosu için uygulanan faiz oranı %3,06 (31 Aralık 2007 %4,28)’dır.
Şüpheli alacaklar karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Tahsilatlar

(5.931.434)
(3.299.697)
221.482

(5.593.280)
(1.020.560)
682.406

Kapanış bakiyesi

(9.009.649)

(5.931.434)

31 Aralık 2008 tarihi itibariyle 33.165.715 TL (31 Aralık 2007 - 17.645.617 TL) tutarındaki ticari
alacaklar vade tarihinde tahsil edilememiştir.
Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne uğramamış olan alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2008
31 Aralık 2007

Toplam

< 30
gün

30-60
gün

33.165.715
17.645.617

8.033.758
5.462.656

5.354.139
4.420.646

Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne
uğramamış alacaklar
60-90
90-120
>120
gün
gün
gün
5.444.241
3.013.390

4.229.515
2.854.376

10.104.062
1.894.549

Global ekonomik krizin Türkiye’de (ve özellikle inşaat sektöründe) 2008’in son çeyreğinden itibaren
hissedilen etkileri sonucunda vadesi geçmiş alacakların toplam alacaklar içindeki payı önemli ölçüde
artmıştır. 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. 31 Aralık
2008 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. Grup yönetiminin alacaklarının değer
düşüklüğüne uğrayıp uğramadığını değerlendirirken ve gerekli olduğu durumda karşılık tutarını
belirlerken kullandığı temel varsayımlar “Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları “
kısmında açıklanmıştır.
Ticari borçlar

Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
Borç senetleri
Diğer ticari borçlar
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31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

27.735.922
24.720
222

26.115.909
49.734
142

27.760.864

26.165.785
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8.

İlişkili taraflarla bakiyeler ve işlemler
Alacaklar kısa vadeli
Ticari
Ticari
olmayan

31 Aralık 2008
Borçlar kısa vadeli
Ticari
Ticari
olmayan

İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Lafarge SA (1)
Birtaş Birlik İnş.San ve Tic.A.Ş. (3)(*)
Lafarge South Africa (2)
Lafarge Aggregates (2)
Agretaş Agrega İnş.San.Tic.A.Ş. (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)

-

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

Alacaklar kısa vadeli
Ticari
Ticari
olmayan

31 Aralık 2007
Borçlar kısa vadeli
Ticari
Ticari
olmayan

İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Lafarge SA (1)
Marmara Madencilik San.Tic. Ltd.Şti.(3)(*)
Lafarge Çatı Çözümleri A.Ş.(2)
Cementia Trading (2)
Lafarge Shui On ATC BO (2)
Birtaş Birlik İnş.San ve Tic.A.Ş(3)(*)
Lafarge South Africa (2)
Agretaş Agrega İnş.San.Tic.A.Ş. (4)
Lafarge Centre Technique Europe (2)
Asmad Alçı Şti. Ltd. (2)
Dalsan Alçı San.Tic. A.Ş. (2)
Lafarge Agregates (2)
Lafarge ITEC Sp.zoo (2)
Diğer
Ortaklara temettü borcu (4)

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

-

181.307
293.157
60.470
218.908
127.616
391.928
43.181
9.838
57.825
9.095
1.888
-

108.842
-

616.514
2.446
8.676
5.851.226
58.917
30.784
14.775
318.029

-

1.395.213

108.842

6.901.367

Ana Ortak
Ana Ortağın iştiraki
Konsolide edilmeyen bağlı ortaklık
Ortak
Grup, Lafarge Van Çimento A.Ş, Birtaş Birlik İnş.San ve Tic.A.Ş ve Marmara Madencilik San.Tic.
Ltd.Şti.’den alacaklarını avans hesabında takip etmekte ve bir vade belirlememektedir.Dolayısıyla,söz
konusu bakiyeler aşağıdaki ilişkili taraflardan vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
alacaklar tablosunda yer almamaktadır.
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8.

İlişkili taraflarla bakiyeler ve işlemler (devamı)

Grup’un yukarıda belirtilen bakiyelerin dışında Agretaş’a 15.102.886 TL (31 Aralık 2007- 7.526.886
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.
2008 yılı içerisinde , Lafarge Van Çimento’dan olan alacaklar için Grup ortalama %18,75 faiz
uygulamış olup, Agretaş’a olan borçlar için de ortalama %18,75 (31 Aralık 2007 - %15,12) 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.
İlişkili taraflardan vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2008
31 Aralık 2007

Toplam

< 30 gün

250.040
239.400

350
25.255

Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar
30-60 gün
60-90 gün
90-120 gün
>120 gün
690
39.614

(33)

19.266
-

72.323
29.264

157.411
145.267
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8.

İlişkili taraflarla bakiyeler ve işlemler (devamı)
1 Ocak-31 Aralık 2008

İlişkili taraflarla olan işlemler
Not
Agretaş Agrega İnş. San. Ve Tic. A.Ş (4)
Marmara Madencilik Ltd. Şti. (3)
Lafarge Beton SA (2)
Lafarge SA (1)
Lafarge South Africa (2)
Lafarge Van Çimento (2)
Asmad Alçı Şti. Ltd. (Asmad) (2)
Cementia Trading (2)
Diğer

İsim
hakkı
gideri
18

Hammadde
yardımcı
malz. satış
geliri
19

Hammadde
yardimci
malz.
alimlari
18

Yönetim
hizmet
bedelleri
18

Diğer
sair
giderler
19

Mamul
satiş
gelirleri
17

Alınan
faizler
20

Verilen
faizler
21

76.694
673.392
49.557

3.739.693
-

963.008
-

54.105
-

186.528
4.778

150.090
36.379
33.886

132.699
126.710
48.946
2.000

246.122
18.667
293.449

4.671.304
-

5.925
-

291.423
4.147.340
70.713

165.396
473.220
-

38.857
54.173
32.902

2.363.146
-

799.643

3.739.693

963.008

54.105

191.306

220.355

310.355

558.238

4.671.304

5.925

4.509.476

638.616

125.932

2.363.146

İlişkili taraflarla olan işlemler
Not
Agretaş Agrega İnş. San. ve Tic. A.Ş. (4)
Marmara Madencilik Ltd. Şti. (3)
Birtaş Birlik İnş.A.Ş (3)
Lafarge Çatı Çözümleri A.Ş (2)
Lafarge SA (1)
Asmad (2)
Lafarge South Africa(2)
Lafarge SHUI (2)
Lafarge Centre Technique Europe (2)
Cementia Trading (2)
Diğer

Yönetim
hizmet
geliri
19

Yurtdışı
personel
hizmet
geliri
19

Sabit
kıymet
satış
hasılatı
19

Alınan
faizler
20

Kira
gideri
18

Bilgi
işlem
geliri
19

Bilgi
işlem
gideri
18

1 Ocak-31 Aralık 2007
İsim hakkı
Ticari hizmet
gideri
gideri
18
18

Verilen faizler
21

Kira
geliri
19

Bilgi işlem
geliri
19

Bilgi işlem
gideri
18

Yönetim
hizmet geliri
19

Yurtdışı personel
hizmet geliri
19

Diğer sair
gelirler
19

38.939
24.783
-

393.424
-

3.000
-

21.300
4.800

39.205
-

89.281
40.700
2.000

1.470.412
79.817
165.283
10.371
-

14.175
27.252
32.756
14.192

3.787.687
-

135.849
-

63.722

393.424

3.000

26.100

39.205

131.981

1.725.883

88.375

3.787.687

135.849

(1) Ana Ortak
(2) Ana Ortağın iştiraki
(3) Konsolide edilmeyen bağlı ortaklık
(4) Ortak

Grup, ilgili anlaşmada belirlendiği şekliyle net çimento satış hasılatı üzerinden %3 (2007 - % 2) ve net beton satışı üzerinden %0,5 (2007- %0,5) oranında isim
hakkı giderini Lafarge SA’ya ödemektedir.
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8.

İlişkili taraflarla bakiyeler ve işlemler (devamı)

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere (Başkan, Başkan Yardımcısı ve diğer 7 üst düzey yöneticiye
(2007-10) sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Kıdem tazminatı
Diğer uzun vadeli faydalar

9.

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

3.756.458
23.435
615.040

2.572.239
21.481
1.865.430

4.394.933

4.459.150

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

2.626.435
56.587
26.752
108

850.056
184.624
96.590
28.139
12.644

2.709.882

1.172.053

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

95.550

60.304

95.550

60.304

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1.556.803
71.865

877.052
58.392

1.628.668

935.444

Diğer alacaklar ve borçlar

Diğer alacaklar
Devreden KDV
Diğer çeşitli alacaklar
İş avansları
Peşin ödenen vergiler ve fonlar
Diğer çeşitli alacaklar

Uzun vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

Diğer borçlar
Alınan sipariş avansları
Alınan depozito ve teminatlar

Alınan sipariş avanslarını müşterilerden peşin olarak alınan avanslar oluşturmaktadır.
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10.

Stoklar
31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

18.411.795
3.010.889
1.080.091
264.083
(179.007)

9.571.959
2.467.756
1.282.968
335.209
(188.640)

22.587.851

13.469.252

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

Açılış bakiyesi
Dönem gideri
İptal edilen karşılık

(188.640)
9.633

(70.363)
(136.254)
17.977

Kapanış bakiyesi

(179.007)

(188.640)

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

Stok değer düşüklüğü karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:

11.

Diğer dönen/duran varlıklar ve kısa/uzun vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

2.085.175
1.321.234
363.553

1.175.280
64.083
592.074
132.503

3.769.962

1.963.940

90.219
1.357.372

7.055
2.288.796

1.447.591

2.295.851

1.151.258
500.576
32.658
77.702
184.210

1.807.484
597.803
115.170
717.904
23.070

1.946.404

3.261.431

Diğer dönen varlıklar
Gelecek aylara ait giderler
Gelir tahakkukları
Verilen sipariş avansları
Personelden alacaklar

Diğer duran varlıklar
Gelecek yıllara ait giderler
Verilen sabit kıymet avansları

Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Gider tahakkukları
Personele borçlar
Diğer yükümlülükler
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12.

Maddi varlıklar (net)
Arazi ve
arsalar

Yeraltı ve
yerüstü
düzenleri

Binalar

Tesis, makine ve
cihazlar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Özel
maliyetler

Yapılmakta
olan yatırımlar

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer

35.033.514
30.000
-

24.619.577
235.929
(348.623)
418.938

48.824.976
333.168
517.067

263.388.906
813.340
(565.487)
4.581.758

21.224.977
668.840
(4.559.515)
-

7.812.737
264.863
(137.148)
86.593

4.201.038
14.865
(3.013)
-

4.476.143
23.712.288
(267.750)
(5.745.017)

409.581.868
26.073.293
(5.881.536)
(140.661)

31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi

35.063.514

24.925.821

49.675.211

268.218.517

17.334.302

8.027.045

4.212.890

22.175.664

429.632.964

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

-

(17.690.503)
(1.168.789)
337.086

(39.294.707)
(577.757)
-

(186.332.761)
(5.009.374)
126.671

(12.424.904)
(1.109.717)
3.459.880

(6.087.131)
(413.703)
112.953

(2.794.488)
(245.039)
3.013

-

(264.624.494)
(8.524.379)
4.039.603

31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi

-

(18.522.206)

(39.872.464)

(191.215.464)

(10.074.741)

(6.387.881)

(3.036.514)

-

(269.109.270)

35.063.514

6.403.615

9.802.747

77.003.053

7.259.561

1.639.164

1.176.376

22.175.664

160.523.694

31 Aralık 2008 itibariyle net defter değeri

(37)

Lafarge Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL))

12.

Maddi varlıklar (net) (devamı)
Arazi ve
arsalar

Yeraltı ve yerüstü
düzenleri

Binalar

Tesis, makine ve
cihazlar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Maliyet değeri
1 Ocak 2007 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer

33.111.915
1.921.599

23.406.461
1.195.651
(314.273)
331.738

48.356.373
115.250
(182.922)
536.275

255.676.229
1.989.193
(1.972.770)
7.696.254

23.137.758
1.303.334
(3.216.115)
-

6.934.495
442.758
(231.753)
667.237

4.128.103
847.945
(775.010)
-

3.821.138
12.742.710
(70.150)
(12.017.555)

398.572.472
18.636.841
(6.762.993)
(864.452)

31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi

35.033.514

24.619.577

48.824.976

263.388.906

21.224.977

7.812.737

4.201.038

4.476.143

409.581.868

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2007 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

-

(16.685.226)
(1.220.298)
215.021

(38.794.055)
(530.498)
29.846

(182.870.249)
(4.960.652)
1.498.140

(13.896.256)
(1.300.577)
2.771.929

(5.966.818)
(337.774)
217.461

(3.163.364)
(274.727)
643.603

-

(261.375.968)
(8.624.526)
5.376.000

31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi

-

(17.690.503)

(39.294.707)

(186.332.761)

(12.424.904)

(6.087.131)

(2.794.488)

-

(264.624.494)

35.033.514

6.929.074

9.530.269

77.056.145

8.800.073

1.725.606

1.406.550

4.476.143

144.957.374

31 Aralık 2007 itibariyle net defter değeri

Özel Yapılmakta olan
maliyetler
yatırımlar

31 Aralık 2008 ve 2007 itibariyle hala kullanılmakta olan tamamıyla amorti olmuş maddi duran varlıkların maliyet bedelleri aşağıdaki gibidir.

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

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

14.362.874
33.581.048
141.612.650
3.374.127
5.491.758
2.164.323

10.934.748
33.131.051
133.872.285
4.638.779
5.203.899
2.147.664

200.586.780

189.928.426
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13.

Maddi olmayan varlıklar (net)
Haklar

Bilgisayar
yazılımları

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer

7.098.372
373
-

9.805.090
134.086
(42.726)
140.661

16.903.462
134.459
(42.726)
140.661

31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi

7.098.745

10.037.111

17.135.856

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2008 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

(2.861.590)
(350.523)
-

(8.035.894)
(408.098)
7.068

(10.897.484)
(758.621)
7.068

31 Aralık 2008 kapanış bakiyesi

(3.212.113)

(8.436.924)

(11.649.037)

3.886.632

1.600.187

5.486.819

Haklar

Bilgisayar
yazılımları

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2007 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer

7.096.995
1.377
-

8.606.368
408.629
(74.359)
864.452

15.703.363
410.006
(74.359)
864.452

31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi

7.098.372

9.805.090

16.903.462

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2007 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

(2.338.008)
(523.582)
-

(7.663.464)
(437.174)
64.744

(10.001.472)
(960.756)
64.744

31 Aralık 2007 kapanış bakiyesi

(2.861.590)

(8.035.894)

(10.897.484)

4.236.782

1.769.196

6.005.978

31 Aralık 2008 itibariyle net defter değeri

31 Aralık 2007 itibariyle net defter değeri

31 Aralık 2008 ve 2007 itibariyle hala kullanılmakta olan tamamıyla amorti olmuş maddi olmayan
duran varlıkların maliyet bedelleri aşağıdaki gibidir.

Haklar
Bilgisayar yazılımları

(39)

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1.814.575
7.622.102

1.814.315
7.013.891

9.436.677

8.828.206
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14.

Borç karşılıkları

a-) Kısa vadeli karşılıklar:
Dava karşılığı
İkramiye karşılığı
Diğer

b-) Uzun vadeli karşılıklar:
Ecrimisil gider karşılığı
Diğer

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

1.504.978
929.169
2.332.234

2.985.487
1.248.528
1.265.804

4.766.381

5.499.819

2.224.387
182.458

1.663.988
141.518

2.406.845

1.805.506

31 Aralık 2008 itibariyle dava karşılıkları , çeşitli tazminat ve Rekabet Kurulu davalarından
oluşmaktadır.Diğer karşılıklar ise esas itibariyle Lafarge SA’ya ödenecek isim gideri ve diğer çeşitli giderler
için ayrılmış karşılıklardan oluşmaktadır.
31 Aralık 2008 itibariyle 2.224.387 TL tutarındaki ecrimisil gider karşılığı , Grup’un kullanmakta olduğu
devlet arazisi için talep edilebilecek tazminat için ayrılan karşılığı yansıtmaktadır.
Kısa vadeli

Uzun vadeli

Dava
karşılığı

İkramiye
karşılığı

Diğer

Ecrimisil
karşılığı

Diğer

1 Ocak 2008
İlave karşılık
Ödemeler
Karşılık iptalleri

2.985.487
(680.116)
(800.393)

1.248.528
929.169
(902.528)
(346.000)

1.265.804
2.201.521
(1.045.188)
(89.903)

1.663.988
560.399
-

141.519
40.939
-

31 Aralık 2008

1.504.978

929.169

2.332.234

2.224.387

182.458

Dava
karşılığı

İkramiye
karşılığı

1 Ocak 2007
İlave karşılık
Ödemeler
Karşılık iptalleri

2.837.930
407.732
(10.175)
(250.000)

31 Aralık 2007

2.985.487

Kısa vadeli

Uzun vadeli

Diğer

Ecrimisil
Karşılığı

Diğer

919.362
1.248.528
(919.362)
-

666.167
1.091.003
(491.156)
(210)

1.215.463
448.525
-

265.450
(123.932)

1.248.528

1.265.804

1.663.988

141.518

(40)
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14.

Borç karşılıkları (devamı)

c-)

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

Türk İş Kanunu’na göre, Grup bir senesini doldurmuş olan ve Grup’la ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25
hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaşında, erkekler için 60
yaşında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.
Ödenecek tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle
2.173 TL (31 Aralık 2007 - 2.088 TL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama şartı
bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karşılığı çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
31 Aralık 2008 itibariyle 2.491.353 TL tutarındaki (31 Aralık 2007 - 2.743.257 TL) Grup’un
elemanlarının gelecekteki emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne ilişkin karşılık, aktüeryal
değerleme raporuna dayandırılarak ekli konsolide mali tablolara yansıtılmıştır.
1 Ocak 2009 tarihi itibariyle kıdem tazminatı tavanı 2.260 TL’ye yükselmiştir.
Aktüeryal değerleme raporunda kullanılan temel varsayımlar aşağıdaki gibidir;
•
•

Kıdem tazminatının bugünkü değerinin hesaplamasında kullanılan reeskont oranı %11
Personel maaşları ve kıdem tazminatı tavanındaki tahmini artış oranları %5

1 Ocak itibariyle karşılık
Hizmet maliyeti (aktüeryal kazanç/kayıp dahil)
Faiz maliyeti
Ödenen kıdem tazminatları
31 Aralık itibariyle karşılık

15.

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

2.743.257
501.174
549.576
(1.302.654)

2.642.482
497.685
545.751
(942.661)

2.491.353

2.743.257

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

4.101.503

3.371.742

152.200

152.200

4.253.703

3.523.942

Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler

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

Grup tarafından açılmış ve bilanço tarihi itibariyle devam etmekte olan davaların toplam tutarı
8.332.487TL’dir (31 Aralık 2007 - 5.716.043 TL).

(41)
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15.

Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı)

Grup aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibariyle devam eden davalara karşılık olarak Grup Yönetimi,
hukuk danışmanlarının görüşleri doğrultusunda, konsolide mali tablolarda toplam 1.504.978 TL
tutarında karşılık yansıtmıştır. (31 Aralık 2007 - 2.985.487 TL).
Grup’un Darıca fabrikası öğütme kapasitesi artırımı projesi dahilinde 1.4 milyon Euro tutarında yatırım
taahhüdü bulunmaktadır.
31 Aralık 2008 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.
Faaliyet kiralama taahhütleri
İptal edilemeyecek durumdaki faaliyet ve finansal kiralamalarla ilgili gelecekte yapılacak olan
ödemeler aşağıdaki gibidir:
Faaliyet kiralama taahhütleri

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

170.233
145.225

245.750
60.098

315.458

305.848

Bir yıl içerisinde
Bir-beş yıl arasında

16.

Özkaynaklar

Ortaklar
Financiere Lafarge S.A.S.
Agretaş Agrega İnş.San.Tic.A.Ş.
Halka açık kısım
Nominal sermaye
Enflasyon düzeltmesi

Pay
oranı

31 Aralık 2008
Pay
tutarı

Pay
oranı

31 Aralık 2007
Pay
tutarı

%54,41
%42,89
%2,70
-

3.496.575
2.755.710
173.394
6.425.679
101.227.638

%54,41
%42,89
%2,70
-

3.496.575
2.755.710
173.394
6.425.679
101.227.638

Düzeltilmiş sermaye

107.653.317

107.653.317

Sermaye nominal değeri 0,001 TL olan 6.425.678.460 adet hisseden oluşmaktadır.
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden
oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş)
ödenmiş sermayenin %20’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır.
İkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü
dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır.

(42)
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16.

Özkaynaklar (devamı)

31 Aralık 2004 tarihindeki satın alma gücüyle gösterilmiş değerleri ve özkaynaklar enflasyon düzeltme
farkları 31 Aralık 2008 ve 2007 tarihi itibariyle aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008
Sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özel yedekler

31 Aralık 2007
Sermaye
Hisse senedi ihraç primleri
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özel yedekler

17.

Nominal

Enflasyon
düzeltme farkları

Düzeltilmiş
tutarlar

6.425.679
95
11.770.190
653.116
66.276

101.227.638
210.797
11.307.240
2.752.107
424.932

107.653.317
210.892
23.077.430
3.405.223
491.208

18.915.356

115.922.714

134.838.070

Nominal

Enflasyon
düzeltme farkları

Düzeltilmiş
tutarlar

6.425.679
95
6.927.279
653.116
66.276

101.227.638
210.797
11.307.240
2.752.107
424.932

107.653.317
210.892
18.234.519
3.405.223
491.208

14.072.445

115.922.714

129.995.159

Satış gelirleri ve satışların maliyeti

Satışlar (net)
Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar
Diğer gelirler
Satış iadeleri (-)
Satış iskontoları (-)
Satışlardan diğer indirimler

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

(43)

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

252.440.675
2.363.144
6.608.321
(3.552.330)
(27.541.139)
(3.424.573)

266.222.835
1.489.231
7.282.664
(1.890.106)
(25.641.839)
(3.179.468)

226.894.098

244.283.317

(70.779.951)
(8.312.560)
(67.051.159)
(7.220.521)
543.133
(202.877)
(153.023.935)
(12.941.669)

(83.891.645)
(8.026.069)
(60.859.622)
(7.532.499)
722.276
(121.126)
(159.708.685)
(1.147.177)

(165.965.604)

(160.855.862)
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18.

Niteliklerine göre giderler
1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

Hammadde ve tüketim malı kullanımı
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payı gideri
İsim hakkı gideri
Reklam giderleri
Bilgi işlem giderleri
Sigorta giderleri
Danışmanlık giderleri
Dışarıdan alınan hizmetler
Şüpheli alacak karşılığı
İletişim giderleri
Kira giderleri
Bakım giderleri
Bağışlar
Diğer giderler

130.914.296
30.506.281
9.283.000
4.671.304
1.337.217
1.275.485
1.394.086
1.221.164
2.307.909
3.299.697
618.395
3.648.659
7.567.506
971.988
9.417.137

130.489.216
31.681.834
9.585.282
3.787.687
1.169.462
1.195.747
1.239.238
976.961
1.967.890
1.020.560
617.062
2.947.007
7.098.889
1.665.515
5.425.553

Giderler toplamı

208.434.124

200.867.903

Gelir tablosuna yansıtılan personel giderlerinin kırılımı aşağıdaki gibidir:

Personel giderleri
Maaş ve ücretler
Diğer sosyal yardımlar
SSK işveren hissesi
Kıdem tazminatı

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

22.652.560
3.484.626
3.318.345
1.050.750

23.979.410
3.890.060
2.768.928
1.043.436

30.506.281

31.681.834

Niteliklerine göre giderler aşağıdaki kalemlerin toplamından oluşmaktadır :

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

(44)

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

165.965.604
11.467.060
29.827.305
1.174.155

160.855.862
10.317.354
28.670.951
1.023.736

208.434.124

200.867.903
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19.

Diğer faaliyet gelirleri/ giderleri

Diğer faaliyet gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklar
Yurtdışı personel hizmet gelirleri
Yönetim hizmet geliri
Bilgi işlem geliri
Kira geliri
Hurda satış geliri
Sabit kıymet satış karı
Diğer gelirler ve karlar

Diğer faaliyet giderleri (-)
Ceza ve tazminatlar
Karşılık gideri
Lafarge Beton’un yeniden yapılanma giderleri
Sigortadan tahsil edilemeyen giderler
Önceki dönem giderleri
Diğer gider ve zararlar

20.

1.467.411
558.239
310.355
214.106
210.964
195.775
689.232
947.058

1.074.525
1.725.883
131.981
902.776
506.699
230.697
197.048
869.030

4.593.140

5.638.639

(102.303)
(882.791)
(668.000)
(291.000)
(843.976)
(504.921)

(59.074)
(1.041.450)
(83.000)
(489.132)

(3.292.991)

(1.672.656)

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

3.976.712
1.068.374
1.034.947
632.498

2.040.946
1.580.452
731.344

6.712.531

4.352.742

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

(3.209.908)
(1.885.186)
(8.349.888)
(2.440.005)

(2.824.322)
(2.784.713)
(816.964)
(645.078)

(15.884.987)

(7.071.077)

Finansal giderler

Kambiyo zararları
Türev finansal araçlardan zararlar
Kısa vadeli borçlanma gideri
Reeskont faiz giderleri

22.

1 Ocak31 Aralık 2007

Finansal gelirler

Kambiyo karları
Faiz gelirleri
Türev finansal araçlardan karlar
Reeskont faiz geliri

21.

1 Ocak31 Aralık 2008

Vergiler

(45)
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Kurumlar vergisi
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin
tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleşik
şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten
sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
2008 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2007 - %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2008
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (2007 - %20).
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, azami 5 yıl taşınabilir.
Oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler vergi beyannamelerini, ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yıl
1 – 25 Nisan tarihleri arasında hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından söz konusu beyannameler ve
bunlara baz teşkil eden muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilmektedir.
Gelir vergisi stopajı:
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı
hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde
%10 olarak ilan edilmiştir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla %15 olarak değiştirilmiştir.
Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 24 Nisan 2003
tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı
üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesi
yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların %40’ı vergilendirilebilir
kazançtan düşülebilir. Yararlanılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı
yapılmamaktadır.
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak, şirket yetersiz kardan dolayı yatırım indirimi kullanamazsa, yararlanamadığı yatırım indirimi
tutarı sonraki yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan düşülmek üzere sonraki yıllara
taşınabilir. Bununla birlikte, taşınan yatırım indirimini sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait
kazançlardan indirilebilir. 2008 yılı kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki
dönemlere devri mümkün değildir.
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22.

Vergiler (devamı)

Şirketlerin 2006, 2007 ve 2008 yıllarının kurumlar vergisi hesabında, taşınan yatırım indirimini
vergilendirilebilir kazançlarından düştükleri takdirde uygulayacakları kurumlar vergisi oranı %30
olacaktır. Taşınan yatırım indiriminden faydalanılmaması durumunda ise kurumlar vergisi oranı %20
olarak dikkate alınacak ve faydalanılmayan yatırım indirimi hakkı ortadan kalkacaktır.
Grup yönetimi yatırım indiriminden faydalanmayı planlamadığından 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla
konsolide grup şirketlerinde kurumlar vergisi oranını %20 olarak uygulamıştır.
Enflasyona göre düzeltilmiş vergi hesaplamaları:
Şirket; 31 Aralık 2004 tarihindeki yasal finansal tablolarını 30 Aralık 2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 5024 sayılı Kanun uyarınca, enflasyon oranının belirlenen sınırlara ulaşması
durumunda uygulanması hükümleri çerçevesinde düzenlenmiştir. Vergi mevzuatındaki enflasyon
muhasebesi ilkeleri UMS 29 “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardındaki
hükümlere göre düzenlemiştir. 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla enflasyon belirli kriterleri aştığı için 5024
sayılı kanuna göre Grup enflasyon düzeltmesi yapmış olup bu bakiyeler 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla
yasal kayıtlar için açılış bakiyesi olarak alınmıştır. 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarında Kanun’un
belirlediği kriterler gerçekleşmediği için Grup’un 2005, 2006, 2007 ve 2008 tarihli yasal mali tablolarına
enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır.

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

Kar/zarardaki vergi gideri
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri
Geçmiş yıl vergi giderinin düzeltme etkisi

(47)

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

5.875.924
(5.358.686)

10.147.001
(8.426.914)

517.238

1.720.087

1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

(5.875.924)
1.535.046
230.812

(10.147.001)
645.164
-

(4.110.066)

(9.501.837)
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22.

Vergiler (devamı)

Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak31 Aralık 2008

1 Ocak31 Aralık 2007

10.587.667

44.663.062

Gelir vergisi oranı %20 (2007 - %20)’den vergi gideri

2.117.533

8.932.612

Vergi etkileri:
- Cari yıl ticari zararı üzerinden ayrılmayan ertelenmiş vergi
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
- İstisnalar
Geçmiş yıl vergi giderinin düzeltme etkisi

2.660.459
168.458
(605.572)
(230.812)

514.173
510.897
(455.845)
-

Gelir tablosundaki vergi gideri

4.110.066

9.501.837

Vergi öncesi kar

Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
mali tablolar ile UFRS’ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2007 - %20).
Türkiye’de işletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları
olan bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı
olarak gösterilir.

Maddi ve maddi olmayan
varlıklara ilişkin geçici farklar
Stoklar
Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin ayrılan karşılıklar
Alacak ve borç reeskontu
Ecrisimil karşılığı
Diğer geçici farklar, net

1 Ocak –
31 Aralık 2007

31 Aralık 2008
Ertelenmiş vergi
varlıkları/
(yükümlülükleri)

31 Aralık 2007
Ertelenmiş vergi
varlıkları/
(yükümlülükleri)

1 Ocak –
31 Aralık 2008
Ertelenmiş
vergi geliri/
(gideri)

Ertelenmiş vergi
geliri/ (gideri)

(7.567.591)
(81.236)

(8.232.892)
(125.260)

665.301
44.024

224.910
988

498.271
491.419
444.878
1.174.941

548.651
149.012
332.798
753.327

(50.380)
342.407
112.080
421.614

20.155
7.599
89.705
301.807

(5.039.318)

(6.574.364)

1.535.046

645.164
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22.

Vergiler (devamı)

Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün hareketi aşağıdaki gibidir:

Açılış bakiyesi
Ertelenmiş vergi geliri
Kapanış bakiyesi

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

6.574.364
(1.535.046)

7.219.528
(645.164)

5.039.318

6.574.364

Grup’un konsolide edilen bağlı ortaklıklarından bazılarının 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle taşınan ve
üzerinden ertelenmiş vergi varlığı yaratılmayan vergi zararları aşağıdaki gibidir:
Oluştuğu yıl

Kullanılabilecek son tarih

Tutar

2009
2010
2011
2012
2013

1.893.064
5.273.347
728.796
1.433.266
8.879.696

2004
2005
2006
2007
2008 (provizyonel)

18.208.169

23.

Hisse başına kazanç

31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 dönemleri için ana ortaklık hisselerinin ağırlıklı ortalaması ve bin
hisse başına kazanç hesaplamaları aşağıdaki gibidir:

Tedavüldeki adi hisse – bin hisse
Ana ortaklık hissedarlarına ait kar (TL)
Adi hisse- bin hisse başına kazanç

24.

Finansal araçlar

(a)

Sermaye risk yönetimi

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

6.425.679
10.544.962

6.425.679
35.935.200

1.64

5.59

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan
da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir.
Grup’un sermaye yapısı 6 numaralı notta açıklanan kredileri de içeren borçlar ve çıkarılmış sermaye,
sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl kar ve zararlarını da içeren özkaynak kalemlerinden
oluşmaktadır.
(b)

Önemli muhasebe politikaları

Grup’un finansal araçlarla ilgili önemli muhasebe politikalarını 2 numaralı “Uygulanan değerleme
ilkeleri / muhasebe politikaları”, “Finansal araçlar” notunda açıklanmaktadır.
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24.

Finansal araçlar (devamı)

c)

Finansal varlık ve yükümlülük kategorileri

31 Aralık 2008

Vadeye kadar
elde tutulacak
yatırımlar

Rayiç değer etkisi gelir
tablosunda yansıtılan
finansal yükümlülükler

Rayiç değer etkisi gelir
tablosunda yansıtılan
finansal varlıklar

Satılmaya hazır
finansal varlıklar

3.190.636
79.673.668
13.319.472
-

3.278

(39.082.698)
(27.760.864)
(38.373.036)
(15.102.886)

Alım satım amaçlı

İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan

Alım satım amaçlı

-

1.522.985

-

-

-

-

-

-

(1.010.577)
-

-

-

-

Vadeye kadar
elde tutulacak
yatırımlar

Krediler ve
alacaklar

Satılmaya hazır
finansal varlıklar
İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan

İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Finansal yatırımlar
Yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar

Rayiç değer etkisi gelir
tablosunda yansıtılan
finansal yükümlülükler

Rayiç değer etkisi gelir
tablosunda yansıtılan
finansal varlıklar

31 Aralık 2007
İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Finansal yatırımlar
Yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar

İskonto edilmiş
maliyeti ile ölçülen
finansal yükümlülükler

Krediler ve
alacaklar

İskonto edilmiş
maliyeti ile ölçülen
finansal yükümlülükler

Alım satım amaçlı

İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan

Alım satım amaçlı

-

-

-

-

-

20.151.518
57.828.160
1.395.213
-

1.574

-

-

-

-

(835.000)
-

-

-

-

(7.222.338)
(26.165.785)
(7.010.209)
(7.526.886)
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24.

Finansal araçlar (devamı)

(d)

Finansal risk yönetimindeki hedefler

Grup’un hazine bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Grup’un
faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren
Grup içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz
konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir),
kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.
Grup bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün
niteliğindeki finansal araçlarından vadeli döviz işlem sözleşmelerini yıl içinde kullanmıştır. Ancak bu
türevler UMS 39 kapsamında korunma amaçlı olarak değerlendirilmemiştir.Grup’un spekülatif amaçlı
finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların
alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.
(e)

Piyasa riski

Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki (f maddesine bakınız) ve faiz oranındaki değişiklikler ile
ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.
Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
Cari yılda Grup’un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu
riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.
(f)

Kur riski yönetimi

31 Aralık 2008

Döviz Tutarı
USD

Döviz tutarı
EURO

Döviz tutarı
GBP

Toplam
TL

953.191
268.914
35.782
55.000
(7.835)
(432.809)

410.619
358.685
68.123
131.250
(173.609)
(1.062.459)

(10.292)
(1.353)

2.320.564
1.174.552
199.952
364.156
(406.075)
(2.932.017)

872.243

(267.391)

(11.645)

721.132

31 Aralık 2007

Döviz Tutarı
USD

Döviz tutarı
EURO

Döviz tutarı
GBP

Toplam
TL

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

2.100.361
451.955
692.116
(53.257)
(1.388.040)

89.485
53.322
409.045
(321.032)
(136.174)

(41.983)
(310)

2.599.329
617.584
1.505.656
(708.704)
(1.850.255)

1.803.135

94.646

(42.293)

2.163.610

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

Net yabancı para pozisyonu
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24.

Finansal araçlar (devamı)

Bilanço dışı döviz pozisyonu dönem sonları itibariyle açık olan vadeli döviz alım işlemlerinden
oluşmaktadır ve aşağıdaki gibidir:
Yabancı para tutarı
31 Aralık
31 Aralık
2007
2008

Anlaşma tutarı TL
31 Aralık
31 Aralık
2007
2008

Gerçeğe uygun değer TL
31 Aralık
31 Aralık
2007
2008

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

8.000.000
5.000.000

9.000.000
9.200.000

12.761.884
7.641.213

10.940.161
11.633.587

(271.891)
391.632

(369.578)
(452.477)

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

300.000
1.150.000

750.000

564.576
2.233.116

1.354.082

82.317
310.350

(12.945)

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 etkisi (**)
1 Ocak31 Aralık 2008

EURO etkisi (**)
1 Ocak31 Aralık 2008

65.954

(28.621)

ABD Doları etkisi
1 Ocak31 Aralık 2007

EURO etkisi
1 Ocak31 Aralık 2007

105.005

8.093

Vergi öncesi kar etkisi (*)

Vergi öncesi kar etkisi (*)
(*)
(**)

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.
(g)

Faiz oranı riski yönetimi

Grup’un değişken faiz oranlı finansal aracı bulunmamaktadır. Grup’un finansal araçları ile ilgili sabit
faiz oranları ilgili dipnotlarda detaylı olarak açıklanmıştır.
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Finansal araçlar (devamı)

Grup’un faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir:

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar

31 Aralık 2008

31 Aralık 2007

2.343.708
12.958.859

18.222.804
704.018

38.744.144
37.491.698

6.818.337
5.910.143

31 Aralık 2008 ve 2007 tarihleri itibariyle Grup’un faize duyarlı finansal araçlarının sabit faizli olmaları
sebebiyle faiz oranlarındaki değişim olasılığının etkisi hesaplanmamıştır.
(h)

Kredi riski yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Grup’a finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup yalnızca kredi güvenilirliği
olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme
yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Grup’un maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi
dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Grup yönetimi
tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.
Ticari alacaklar çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden
devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.
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24.

Finansal araçlar (devamı)

Ekli mali tablolarda sunulan finansal varlıkların değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonraki bilançoda gösterilen değerleri , Grup’un maksimum kredi
riskini göstermektedir. Grup’un kredi riski aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2008

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter
değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar
(*)

Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

Bankalardaki
mevduat

Türev
araçlar

Diğer

-

79.673.668
17.647.621

13.319.472
-

2.709.882
-

3.176.754
-

1.522.985
-

3.278
-

-

42.920.123

13.069.432

2.709.882

3.176.754

1.522.985

3.278

-

1.675.000

-

-

-

-

-

-

31.490.715
7.272.470
3.587.830
12.597.479
(9.009.649)
500.000 (*)
-

250.040
-

-

-

-

-

Şirket finansal tabloların düzenlenme tarihi itibariyle değer düşüklüğüne uğramış bir alacağı için 500.000 TL tutarındaki teminat mektubuna ilaveten ek teminat alma
sürecindedir.
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Finansal araçlar (devamı)

31 Aralık 2007

Ticari alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların
net defter değeri
B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi geçmiş veya
değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri
C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter
Değeri
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

Bankalardaki
mevduat

Türev
araçlar

Diğer

-

57.828.160
22.266.796

1.395.213
-

1.172.053
-

20.126.023
-

-

1.574
-

-

40.182.543

1.155.813

1.172.053

20.126.023

-

1.574

-

-

-

-

-

-

-

-

17.645.617
1.915.087
5.931.434
(5.931.434)
-

239.400
-

-

-

-

-

Vadesi geçmiş fakat değer düşüklüğüne uğramamış alacakların detayı Not 7 ve 8’de verilmiştir.
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Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
taraf
taraf
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Finansal araçlar (devamı)

(i)

Likidite riski yönetimi

Grup, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını
sağlayarak, likidite riskini yönetir.
Likidite tabloları
Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin kalan vade dağılımını
göstermektedir ve yükümlülüklerin ödenmesi gereken en erken tarihlerde ödeneceği varsayımına göre
hazırlanmıştır. Gelecek dönemlerde yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler ve reeskontlar da
aşağıdaki tabloda ilgili vadelere dahil edilmiştir.

Bilanço
değeri

Sözleşme
uyarınca
/beklenen
nakit çıkışlar
toplamı

Vadesi
belirlenmemiş
finansal
yükümlülükler

31 Aralık 2008
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Krediler

39.082.698

39.806.046

-

Ticari borçlar

27.760.864

27.926.618

-

İlişkili taraflara borçlar
Diğer Borçlar

38.373.036
15.102.886

38.373.036
-

37.991.428
15.102.886

120.319.484

106.105.700

-

31 Aralık 2007
Krediler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer Borçlar

Türev yükümlülükler
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları

Türev yükümlülükler
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları

1 aydan az

1 ay -3 ay

3 ay-1 yıl

1 yıl-5 yıl

23.465.25
5
25.008.46
0
367.887
-

10.650.708

5.690.083

-

2.139.624

778.534

-

4.099
-

9.622
-

-

53.094.314

48.841.60
2

12.794.431

6.478.239

-

-

-

226.560
(137.028)

285.897
(565.003)

1.010.528
(308.546)

-

7.222.338
26.165.785

7.439.629
26.370.446

-

9.482.787

3.033.750
26.409

-

7.010.209
7.526.886

7.010.209
-

5.918.819
7.526.886

4.405.879
16.861.25
0
541.105
-

541.609
-

8.676
-

-

47.925.218

40.820.284

13.445.705

21.808.234

10.024.396

3.068.835

-

-

-

-

(103.409)

(266.169)

(465.422)

-

İlişkili taraflara borçların 37.991.428 TL (2007 – 5.918.819 TL) tutarındaki kısmının vadeleri
belirlenmemiştir ve dolayısıyla nakit çıkış dönemi tahmin edilememektedir.
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Finansal araçlar (devamı)

(j)

Finansal araçların gerçeğe uygun değerleri

Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış ve tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde
istekli taraflar arasında alım satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet
varsa, bir finansal aracın rayiç değerini en iyi yansıtan değerdir.
Grup, finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerlerini hali hazırda bulunan piyasa bilgilerini ve
uygun değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiştir. Ancak gerçeğe uygun değerleri tahmin
edebilmek amacıyla piyasa bilgilerinin yorumlanması ve tahminlerin kullanılması gerekir. Sonuç olarak
burada sunulan tahminler, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi
olmayabilir. Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilebilir finansal enstrümanların, değerlerinin tahmini
için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır.
Finansal varlıklar
Rayiç değeri taşınan değerine yakın olan parasal varlıklar:
Nakit ve nakit benzeri değerlerin ve ticari alacakların (değer düşüklüğü karşılığı netlenmiş olarak)
gerçeğe uygun değerleri, kısa vadeleri olmaları sebebiyle taşıdıkları değere yakın olarak
değerlendirilmiştir. Yabancı para bakiyeleri yıl sonu kurlarıyla çevrilmiştir. Finansal yatırımların
gerçeğe uygun değerleri bilanço tarihi itibariyle ilgili türev araçların piyasada oluşan fiyatları üzerinden
değerlenerek mali tablolarda yansıtılmıştır.
Finansal yükümlülükler
Rayiç değeri taşınan değerine yakın olan parasal borçlar:
Ticari borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun değerleri taşıdıkları değerlere yakındır.
Banka kredilerinden oluşan finansal borçlar da kısa vadeli olmaları sebebiyle faiz oranlarının aktif
piyasa koşullarını yansıttığı ve dolayısı ile gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değerlere yakın
olduğu düşünülmektedir.
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Diğer finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri bilanço tarihi itibariyle ilgili türev araçların
piyasada oluşan fiyatları üzerinden değerlenerek mali tablolarda yansıtılmıştır.
Defter
değeri

31 Aralık 2008
Gerçeğe
uygun değeri

Defter
değeri

31 Aralık 2007
Gerçeğe
uygun değeri

3.190.636
1.522.985
79.673.668
13.319.472
3.278

3.190.636
1.522.985
79.673.668
(*)
(*)

20.151.518
57.828.160
1.395.213
1.574

20.151.518
57.828.160
1.395.213
(*)

39.082.698
1.010.577
27.760.864
38.373.036
15.102.886

39.082.698
1.010.577
27.760.864
(*)
(*)

7.222.338
835.000
26.165.785
7.010.209
7.526.886

7.222.338
835.000
26.165.785
(*)
(*)

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Diğer finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
(*)

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

25.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

•

Grup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yaptığı 10 Subat
2009 tarihli açıklamada Lafarge SA'nın, Lafarge Aslan Çimento A.Ş. de dahil olmak üzere
Türkiye'de çimento ve agrega beton sektöründe faaliyet göstermekte olan iştirakleri ile ilgili
olarak stratejik opsiyonlarını değerlendirmesi nedeniyle bu konuda görevlendirilmiş danışman
firmanın muhtemel yatırımcılar ile görüşmelere başlamış olduğunu, hisse satış sözleşmesi
taslağının muhtemel yatırımcılara gönderidiğini ve Lafarge Aslan Çimento A.Ş.'ne ait bilgilerin
Sanal Bilgi Odası vasıtasıyla, gizlilik yükümlülüğü altında bulunan muhtemel yatırımcılara açık
hale getirildiğini belirtilmiştir.

•

Grup, sahibi olduğu Dalsan, Damsan ve Alümünat hisselerinin (Not 5) diğer ilişkili kuruluşlara
devri amacıyla gerekli işlemlere başlamıştır.
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