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FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Aslan Çimento Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na:
Aslan Çimento Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Şirket” olarak anılacaktır) 31 Aralık
2014 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide finansal durum tablosu, aynı tarihte sona
eren yıla ait konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim
tablosu, konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer
açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
Şirket yönetimi, finansal tabloların Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe
uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen finansal
tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkında görüş
vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim
standartlarına ve KGK tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan
bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk
sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul
güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek
amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki
hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin
mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe
uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün
etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların
sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe
politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının
değerlendirilmesini de içerir.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması
için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Aslan Çimento Anonim Şirketi ve bağlı
ortaklıklarının 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap
dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak
tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
1)

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 17 Şubat
2015 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

2)

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap
döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin
finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.

3)

TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Kaan Birdal, SMMM
Sorumlu Denetçi

17 Şubat 2015
İstanbul, Türkiye
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Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle
konsolide finansal durum tablosu
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

Cari dönem

Varlıklar

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2014

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
(Yeniden
Sınıflanmış
Not 2.3)
31 Aralık
2013

131.796.401

99.967.583

3

2.277.052

2.526.412

6
5

31.622.883
63.430.563

13.420.983
47.016.150

7
9
10
11
12

4.376
29.003.855
2.161.888
469.108
272.340
129.242.065

479.664
28.999.346
1.817.734
2.150.768
574.763
96.985.820

28

2.554.336

2.981.763

266.760.220

227.866.233

417.427
36.838.673
8.801.303
213.066.872
3.994.313
345.337
3.296.295

349.931
42.975.467
7.027.007
171.800.203
3.935.951
1.777.674
-

398.556.621

327.833.816

Dipnot
referansları

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
Ara toplam
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar
Duran varlıklar
Diğer alacaklar
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Peşin ödenmiş giderler
Ertelenmiş vergi varlığı

7
13
14
15
16
10
26

Toplam varlıklar

İlişikte 8 ile 62’nci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle
konsolide finansal durum tablosu
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

Cari dönem

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2014

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
(Yeniden
Sınıflanmış
Not 2.3)
31 Aralık
2013

91.361.031

53.409.877

4
4

43.076.831
6.402.767

17.446.449
64.637

6
5
8

1.714.104
21.223.024
945.265

3.660.498
24.024.056
841.429

7
19
26

753.334
2.189.799
-

650.603
1.331.461
1.240

17
12

3.933.520
11.122.387

4.622.763
766.741

26.518.231

25.152.702

4

15.594.603

13.488.776

17
17
26

7.666.505
3.257.123
-

5.677.000
2.482.468
3.504.458

Dipnot
referansları

Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Ertelenmiş gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
- Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli karşılıklar
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
karşılıklar
- Diğer uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Özkaynaklar

280.677.359

Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Paylara ilişkin primler
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı
gelirler veya giderler
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/kazanç fonu
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Toplam kaynaklar

20
20

249.271.237

73.000.000
101.227.638
210.892

73.000.000
101.227.638
210.892

(1.716.895)
34.992.620
10.592.708
62.370.396

(917.453)
32.341.136
10.592.708
32.816.316

398.556.621

327.833.816

İlişikte 8 ile 62’nci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

Cari dönem

Bağımsız
denetimden
geçmiş

Hasılat
Satışların maliyeti (-)

Dipnot
referansları

2014

2013

21
21,22

234.862.347
(144.354.572)

176.198.177
(119.212.144)

90.507.775

56.986.033

(19.714.160)
(5.813.253)
(134.173)
11.443.576
(5.551.627)

(16.118.465)
(5.258.100)
(135.002)
17.545.950
(6.385.544)

70.738.138

46.634.872

2.735.351
(5.193.723)
(2.903.745)

873.440
(3.492.089)
(3.519.265)

65.376.021

40.496.958

(3.751.768)

(3.317.367)

61.624.253

37.179.591

746.143
(5.878.062)
6.624.205

(4.363.275)
(4.115.317)
(247.958)

62.370.396

32.816.316

Brüt kar
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

22
22
22
23
23

Esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki paylar

24
24

Finansman gideri öncesi faaliyet karı
Finansman giderleri (-)

25

Vergi oncesi kar
Toplam vergi geliri /(gideri)
- Dönem vergi gideri
- Ertelenmiş vergi geliri /(gideri)

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
Yeniden
sınıflanmış(Not 2.3)

26
26

Net dönem karı
Net dönem karının dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

27

62.370.396

32.816.316

Ana ortaklık hissedarlarına ait bin pay başına kazanç

27

0,85

0,45

17

(799.442)
(882.742)

(89.504)
(78.709)

(93.248)

(26.537)

176.548

15.742

(799.442)

(89.504)

61.570.954

32.726.812

61.570.954

32.726.812

Diğer kapsamlı gelirler/(giderler)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara ait çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin aktüeryal kayıp
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin
vergiler
- Ertelenmiş vergi geliri
Diğer kapsamlı gider toplamı
Toplam kapsamlı gelir
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

İlişikte 8 ile 62’nci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide özkaynaklar değişim tablosu
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

Ödenmiş
sermaye

Sermaye
düzeltme
farkları

Çalışanlara
sağlanan
faydalara
ilişkin
aktüeryal
kayıp/kazanç
fonu

73.000.000
-

101.227.638
-

73.000.000

Paylara
ilişkin
primler

İşletmenin geri
satın alınan
kendi
hisselerinin
satışından doğan
kar

Kardan
ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş
yıllar
karları

Net dönem
karı

(827.949)

210.892
-

1.059.969
-

27.561.601
-

1.502
370.119

101.227.638

(827.949)

210.892

1.059.969

27.561.601

-

-

(89.504)

-

(1.059.969)
-

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle bakiye

73.000.000

101.227.638

(917.453)

210.892

1 Ocak 2014 tarihi itibariyle bakiye

73.000.000

101.227.638

(917.453)

-

-

73.000.000

101.227.638

1 Ocak 2013 tarihi itibariyle bakiye
Muhasebe politikalarındaki değişikliğin etkisi
1 Ocak 2013 tarihi itibariyle bakiye
(Yeniden düzenlenmiş)
Temettüler
Geçmiş dönem karının transferi
Bağlı ortaklık etkin ortaklık payı değişimi
Ortağın vazgeçtiği alacak
Toplam kapsamlı gelir

Temettüler
Geçmiş dönem karının transferi
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bakiye

Ana ortaklığa
ait özkaynaklar

Kontrol
gücü
olmayan
paylar

Toplam
özkaynaklar

37.189.537
457.830

240.251.139
-

5.605.070
-

245.856.209
-

371.621

37.647.367

240.251.139

5.605.070

245.856.209

5.047.891
(268.356)
-

17.873
457.830
(2.933.174)
12.678.558
-

(32.141.646)
(5.505.721)
32.816.316

(33.183.742)
(3.201.530)
12.678.558
32.726.812

(5.605.070)
-

(33.183.742)
(8.806.600)
12.678.558
32.726.812

-

32.341.136

10.592.708

32.816.316

249.271.237

-

249.271.237

210.892

-

32.341.136

10.592.708

32.816.316

249.271.237

-

249.271.237

(799.442)

-

-

2.651.484
-

-

(30.164.832)
(2.651.484)
62.370.396

(30.164.832)
61.570.954

-

(30.164.832)
61.570.954

(1.716.895)

210.892

-

34.992.620

10.592.708

62.370.396

280.677.359

-

280.677.359

İlişikte 8 ile 62’nci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide nakit akış tablosu
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

Cari dönem

Önceki dönem

Bağımsız
denetimden
geçmiş

Bağımsız
denetimden
geçmiş

Dipnot
1 Ocakreferansları 31 Aralık 2014

1 Ocak31 Aralık 2013

22.629.262

23.587.646

Dönem karı

62.370.396

32.816.316

Net dönem karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler

22.603.951

21.631.271

(746.143)
13.125.796
(70.535)
4.144.789
2.161.913

4.363.275
11.143.877
(117.826)
(602.955)
1.724.303

(1.105.795)

1.781.036

(949.620)

(179.704)

6.043.546

3.519.265

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler

(29.195.143)

8.144.356

Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler

(406.341)
(34.657.329)
1.798.398
(4.747.426)
8.817.555

(2.586.257)
(470.007)
(3.284.849)
17.864.960
(3.379.491)

55.779.204

62.591.943

(30.071.603)
1.119.302
(4.197.641)

(33.222.813)
1.251.544
(7.033.028)

(53.671.746)

(48.411.277)

1

-

(8.806.600)

13

-

(10.176.000)

1.672.039

1.122.215

(56.421.785)

(32.235.892)

1.078.000

1.685.000

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

30.793.207

14.211.840

Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriş ve çıkışları (net)
Ödenen faiz

34.033.476
(3.240.269)

16.777.945
(2.566.105)

D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE
NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ

(249.277)

(10.611.791)

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ

(249.277)

(10.611.791)

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

Vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler
Değer düşüklüğü iptali ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıp/(kazançlar) ile
ilgili düzeltmeler
Satış amacıyla elde tutulan varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/(kazançlar) ile ilgili düzeltmeler
Yatırım ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına
neden olan diğer kalemlere ilişkin düzeltmeler

14,15,16
14
5,9,17
23,25

13

Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları
Ödenen temettüler
Alınan faiz
Vergi ödemeleri/iadeleri
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kontrol gücü olmayan paylardan hisse alımına ilişkin nakit çıkışları
Başka işletmelerin veya fonların paylarının veya borçlanma araçlarının
edinimi için yapılan nakit çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit
girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit
çıkışları
Satış amacıyla elde tutulan varlıkların satışından kaynaklanan nakit
girişleri

15,16,28

E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3

2.526.252

13.138.043

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3

2.276.975

2.526.252

İlişikte 8 ile 62’nci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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(Para birimi –Türk Lirası (TL))

1.

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Aslan Çimento A.Ş. (“Aslan Çimento”) 1910 yılında Darıca, Türkiye'de kurulmuştur. Aslan Çimento’nun
faaliyetlerini yürüttüğü ve kayıtlı olduğu adresi Cami Mahallesi Kaplan Cad. No: 149 41700 Darıca Kocaeli'dir.
Aslan Çimento’nun 29 Mart 2010 tarihinde yapılan olağan genel kurulunda “Lafarge Aslan Çimento
Anonim Şirketi” olan ticari unvanı “Aslan Çimento Anonim Şirketi” olarak değiştirilmiştir.
Aslan Çimento’nun 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 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Aslan Çimento’nun bağlı ortaklıklarının ve iştirakinin faaliyet
alanları ve sahiplik oranlarının detayı aşağıdaki gibidir:
Bağlı ortaklığın adı

Faaliyet alanı

Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı (Vakıf)
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.
(Marmara Madencilik)

Sağlık, eğitim ve kültür konularında bağış yapmak
Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması,
işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul,
mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması
Hazır beton üretimi

OYAK Beton San.ve Tic. A.Ş.

Kurulduğu
ülke

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

Türkiye

%100,00

%100,00

Türkiye
Türkiye

%98,90
%23,98

%98,90
%23,98

26 Ağustos 2013 tarihinde Aslan Çimento Yönetim Kurulu,Türk Ticaret Kanunu'nun 155, 156 ve ilgili
maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18,19 ve 20 ve ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı
ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Aslan Çimento, iştirakleri olan Aslan Beton ve Birtaş’ı külliyen
devir alarak 30 Haziran 2013 tarihli mali tabloların esas alınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde
birleşme kararı almış ve bu karar çerçevesinde;

- 6 Eylül 2013 tarihinde OYAK'ın Aslan Beton'da bulunan %24,24 oranındaki hisseleri, iki uzman
kuruluşa yaptırılan bağımsız değerlemeler sonucu bulunan değerlerin ortalaması üzerinden, toplam
8.806.600 TL bedel ile Aslan Çimento tarafından satın alınmış ve Aslan Çimento’nun Aslan
Beton’daki iştirak oranı %100’e yükselmiştir.
-

20 Eylül 2013 tarihinde Aslan Beton, devir almak suretiyle oy hakkı veren bütün paylarına sahip
olduğu Assan ile birleşmiştir.

-

24 Aralık 2013 tarihinde Aslan Çimento, iştiraki olan Aslan Beton ve Birtaş’ı külliyen devir almak
suretiyle bu şirketlerle birleşmiştir.

Aslan Çimento beton tesislerini OYAK Beton’a 1 Nisan 2010 tarihinde kiralamıştır, kiralama işleminin
gerçekleştiği tarihten itibaren beton faaliyetine ara vermiştir, yine bu tarihten itibaren herhangi bir
agrega satış faaliyeti olmamıştır.
Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı’nın vakıf senedinin 18. maddesine göre, Vakıf’ın amaç ve hizmet
konularını gerçekleştirmesi olanaksız duruma geldiğinden, devamında yarar olmayacağı
anlaşıldığından Vakıf’ın yönetim kurulu Vakıf’ın dağıtılmasına karar vermiş, karar gereği yasal
işlemlere devam edilmiştir.
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1.

Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)

Aslan Çimento, Vakıf ve Marmara Madencilik bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır. Şirket’in ana
ortağı OYAK’dır.
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle çalışan sayısı 92 beyaz yakalı ve 141 mavi yakalı olmak üzere
233’dür (31 Aralık 2013-222).
Finansal tabloların onaylanması
Konsolide finansal tablolar yayınlanmak üzere 17 Şubat 2015 tarihinde Aslan Çimento'nun 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.
2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar

Finansal Tabloların Hazırlanma İlkeleri
Şirket’in konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde
Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara
ilişkin ek ve yorumlar esas alınarak hazırlanmıştır. TMS/TFRS, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’nda (“UFRS”) meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla tebliğler
aracılığıyla güncellenmektedir.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli
olmadığını ilan etmiştir. Şirket’in konsolide finansal tabloları, bu karar çerçevesinde tarihi maliyet
esasına göre hazırlanmıştır.
Şirket’in işlevsel ve sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir.
Konsolidasyona ilişkin esaslar
Konsolide finansal tablolar Aslan Çimento ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarını kapsar. Kontrol
normal şartlarda eğer Grup bir şirketin sermayesi üzerindeki oy hakkının doğrudan ya da dolaylı olarak
%50’sinden fazlasına sahipse ve bir şirketin operasyonlarından kar sağlamak için finansman ve
faaliyet politikalarını yönlendirebiliyorsa bulunmaktadır. Bağlı ortaklıklar tam konsolidasyon yöntemi
kullanılarak konsolide edilmiş, dolayısıyla kayıtlı bağlı ortaklık değerleri, ilgili özkaynakları karşılığında
netleştirilmiştir.
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra
veya elden çıkarma tarihine kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilmektedir.
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar; konsolide finansal durum tablosunda, maliyetlerine
Grup’un iştirakin net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi ve herhangi bir değer
düşüklüğü varsa bununla ilgili karşılığın düşülmesiyle suretiyle özkaynaktan pay alma yöntemine
uygun şekilde gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu Aslan Çimento’nun iştirakinin faaliyet
sonuçlarındaki payını yansıtmaktadır.

(9)

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Konsolidasyon kapsamındaki şirketler arasındaki bakiyeler ve işlemler, şirketler arası karlar ile
gerçekleşmemiş karlar ve zararlar dahil olmak üzere elimine edilmiştir. Konsolide finansal tablolar
benzer durumlardaki işlemler ve olaylar için uygulanan benzer muhasebe prensipleri kullanılarak
hazırlanmıştır.
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

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması”
ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak
gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama
alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal durumu veya performansı
üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin
ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı
zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi
ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak
tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi
ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz
konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi
olmamıştır.
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik)
TFRS 13 ‘Gerçeğe uygun değer ölçümleri’ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer
düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin
bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir
varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir
tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Söz konusu standardın Şirket’in finansal
durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten
korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik)
Standarda getirilen değişiklik, finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler
sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin
durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Söz konusu standardın Şirket’in
finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik)
TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf
tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna
ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde
gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in
finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için
henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar,
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların
yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli
değişiklikleri yapacaktır.
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2012’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal
varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir.
TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe
uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi
riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Şirket,
standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından
kabul edildikten sonra değerlendirecektir.
TMS 19 – Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)
TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu
değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi beklenmemektedir.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

TFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)
TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile
ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği
şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu
TFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde yer alan işletme
birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen
işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır.
Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu
ve performansı üzerinde bir etkisi beklenmemektedir.
TMS 16 ve TMS 38 – Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)
TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi
beklenmemektedir.
TMS/TFRS’lerde Yıllık iyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin
Yıllık İyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler 1
Temmuz 2014’den itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler:
Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet
koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar
kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya
zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TFRS 8 Faaliyet Bölümleri
Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir/
toplulaştırılabilir. İi) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici’sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
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2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
TFRS 3 İşletme Birleşmeleri
Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri
TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39
kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak
sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket
konsolide finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de
yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
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Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.
Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata
uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların
(örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır.
UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye
dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük
uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo
dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal
durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014)
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine
geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi
aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal
varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve
ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında
muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer
düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur.
Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile
ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal
borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri
sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi
ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten
korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi
değiştirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin
verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (UMS 27’de Değişiklik)
Ağustos 2014’te UMSK, işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki
yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak
için UMS 27’de değişiklik yapmıştır. Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
• maliyet değeriyle
• UFRS 9 (veya UMS 39)’a göre
veya
• özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.
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İşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir.Bu değişiklik
1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük
olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Söz
konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
UMSK, Eylül 2014’te UFRS’lerdeki yıllık iyileştirmelerini, “UFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014
Dönemi’ni yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili
gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin
konuları aşağıdaki gibidir:
-

UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma
yöntemlerinde değişiklik

-

UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – hizmet sözleşmeleri; değişikliklerin UFRS 7’ye ara dönem
özet finansal tablolara uygulanabilirliği

-

UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu

-

UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama – bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir
bölümde’ açıklanması

Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken
uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir
UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklikler
UMSK, Eylül 2014’te, UFRS 10 ve UMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın
kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için UFRS 10 ve UMS 28’de
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, UFRS 3’te
tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç
veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa
kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden
ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı
ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. İşletmelerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket’in finansal durumu ve performansı
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması
(UFRS 10 ve UMS 28’de Değişiklik)
UMSK, Aralık 2014’te, UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri
istisnasının uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için UFRS 10, UFRS 12 ve UMS
28’de değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama
dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir
ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
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UMS 1: Açıklama İnisiyatifi (UMS 1’de Değişiklik)
UMSK, Aralık 2014’te, UMS 1’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt
toplamlar, Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları, Özkaynakta muhasebeleştirilen
yatırımlardan kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı
iyileştirmeler içermektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama
dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Şirket’in konsolide
finansal tablo dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
2.3

Önceki dönemlere ilişkin konsolide finansal tablolara yapılan sınıflamalar:

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in cari dönem finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem finansal tabloların
sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır.
a)

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren başlamak üzere hasılat grubun da gösterilen 5.489.219 TL
tutarındaki çimento nakliye gideri kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda Satışların
Maliyeti hesap grubuna sınıflandırılmıştır.

b)

Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihli finansal durum tablosunda ticari alacaklar içinde gösterilmiş olan
bilanço tarihini takip eden gün içerisinde tahsil olunacak çeklere ait 566.933 TL, nakit ve nakit
benzerleri içerisine sınıflandırılmıştır.

c)

Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihli finansal durum tablosunda ilişkili taraflara diğer borçlar içinde
gösterilmiş olan kontrol gücü olmayan pay sahiplerine borç tutarı 185.539 TL, ilişkili olmayan
taraflara ait diğer borçlar içerisine sınıflandırılmıştır.

2.4

Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları

Konsolide 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)

Şirket kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplamasında iskonto oranı, enflasyon oranı, reel
maaş artış oranı, kendi isteğiyle ayrılma olasılığı gibi çeşitli varsayımlarda bulunmaktadır. Söz
konusu varsayımlarda cari dönemde meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan etki cari
dönemde gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. Yükümlülüğün hesaplanmasında kullanılan
varsayımlara Not 17’de detaylı olarak yer verilmektedir.
Ayrıca, cari yılda kıdem teşvik primi yükümlülüğün bugünkü değerinin hesaplanması bağımsız
bir aktüer tarafından gerçekleştirilmiş olup yükümlülüğün hesaplanmasında kullanılan
varsayımlara Not 17’de detaylı olarak yer verilmektedir.
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b)

Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde
katlanılacak olan sonuçlar Şirket hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda
değerlendirilmekte ve Şirket yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli
gördüğü karşılığı ayırmaktadır (Not 17).

c)

Şirket yönetimi özellikle bina ve makina ekipmanların faydalı ekonomik ömürlerinin
belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur
(Not 15).

d)

Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari
ekonomik koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları
karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır. Dava konusu edilmiş olan alacaklara ilişkin
olarak Şirket yönetimi hukuk müşavirlerinin görüşlerini de değerlendirmektedir. 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 5‘te açıklanmıştır.

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 kullanılmakta ve katlanılacak satış giderlerine ilişkin tahminler yapılmaktadır.
Bu çalışmalar sonucunda net gerçekleşebilir değeri maliyet değerinin altında olan stoklar için
karşılık ayrılmaktadır (Not 9).

f)

Şirket, özkaynaktan pay alma yöntemi ile değerlenen yatırımlar portföyünde yer alan %23,98
oranında iştirak ettiği ve 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle bilançoda taşınan değeri 36.838.673 TL
olan OYAK Beton Sanayi A.Ş. (“Oyak Beton”)‘deki yatırımlarını muhtemel değer düşüklüğü için
her raporlama döneminde gözden geçirmektedir. Yatırımlarda değer düşüklüğü bulunup
bulunmadığına dair değerleme çalışması, özellikle ilgili finansal varlığın aktif bir piyasası
bulunmadığından dolayı piyasa verilerini dikkate alan değerleme yöntemleri kullanılarak
yapılamamakta ve Şirket yönetiminin önemli tahminler yapmasını gerektirmektedir. Kullanılan
tahminler Oyak Beton yönetimi tarafından onaylanmış iş planları doğrultusunda gelecekte
üreteceği nakit akışlarının tahmini ile bir takım finansal varsayımları içermektedir. Değerlemede
kullanılan belli başlı varsayımlar aşağıdaki gibidir;
- Nihai dönem büyüme oranı
- Borçlanma oranı
- Ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti
Oyak Beton 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle TMS uyarınca hazırlanan finansal tablolarında 2014
yılına ait 12.109.028 TL (2013 – 17.309.280 TL) net dönem zararı raporlamış olup, söz konusu
dönem zararından Şirket kendi payına isabet 2.903.745 TL (2013 – 3.519.265 TL) tutarındaki
zararı özkaynaktan pay alma yöntemi uyarınca cari dönemde gelir tablosunda
muhasebeleştirmiştir.
Söz konusu zararın sebebi, temelde 2014 yılında anlaşması yürürlükte olan bazı projelere ilişkin
dökümlerin geçici süre ile ertelenmesi ya da nihai görüşmeleri yapılan katma değeri yüksek
projelerin tahmin edilen zamanda başlayamamasıdır. Bu projelere yönelik yapılan ilave yatırım,
Ar-Ge çalışmaları ve stok alımlarının amortisman, stoklama, ikincil taşıma, yükleme ve stok
kayıpları nedeniyle yaratmış olduğu ilave maliyetler de zarara neden olmaktadır. Diğer taraftan,
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Oyak Beton, gelecek yıllarda uzmanlık, Ar-Ge ve teknik bilgi gerektiren katma değeri yüksek
beton gerektiren, kar marjı yüksek proje sevkiyatlarının toplam sevkiyat içerisindeki payını
artırmayı ve bu yolla karlılık seviyelerini daha üst seviyelere çekeceğini öngörmüş, maliyetlerin
azaltılmasına yönelik ilave tedbirler almıştır. Agrega ocaklarına 2014 yılında yapılan yatırımların
da takip eden dönemde hammadde maliyetlerinin düşmesinin yanı sıra yüksek performanslı
beton üretimi için hammadde temininde yaşanabilecek sıkıntıları da asgariye düşüreceği
değerlendirilmektedir. Şirket yönetimi faaliyet sonuçlarını yakından takip etmekte olup Şirket’in
ilişikteki finansal tablolarının onaylanma tarihi itibariyle Oyak Beton’un faaliyet karlılığının
değerlemede de kullanılan öngörüler ile paralellik gösterdiği gözlenmektedir. Bu öngörüler
dikkate alınarak oluşturulan Oyak Beton’un nakit akış projeksiyonları kullanılarak yapılan
değerleme çalışmasına göre bilanço tarihi itibariyle Şirket’in özkaynaktan pay alma yöntemiyle
değerlediği yatırımın taşınan değerinde 3.139.800 TL değer düşüklüğü tespit edilmiştir.
Değerleme çalışmasında, söz konusu ABD Doları cinsinden nakit akışlar %11,6 ağırlıklı
ortalama sermaye maliyeti kullanılarak indirgenmiştir. Değerleme çalışmasının varsayımlarına
ilişkin duyarlılık tablosu aşağıda yer almaktadır;

OYAK Beton- Özsermaye değeri - Duyarlılık analizi

(Bin TL)

Nihai büyüme oranı

Özsermaye değeri
Ağırlıklı ortalama
sermaye maliyeti
2.5

%11,2
%11,6
%12,0

%1,5

%2,0

%2,5

66.894
63.757
60.864

69.651
66.248
63.122

72.725
69.012
65.617

Önemli muhasebe politikalarının özeti

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:
•
•
•
•
•

Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
Şirket’in 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.
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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.
Kira geliri
Faaliyet kiralamalarından elde edilen kira gelirleri kira dönemi boyunca doğrusal olarak gelir kaydedilir.
Stoklar
Stokların değerlemesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas
alınmıştır. Maliyetin içine, her stok kaleminin bulunduğu yere ve duruma getirilmesi sırasında oluşan
bütün harcamalar dahil edilmiştir. Stoklara dahil edilen maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, direkt
işçilik ve genel üretim giderleridir. Borçlanma maliyetleri stok maliyetlerine dâhil edilmemektedir. İlk
madde ve malzeme, yarı mamüller, mamüller ve emtia stokları aylık ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi,
diğer stokları oluşturan yedek parçalar ise hareketli ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi ile
değerlenmektedir.
Şirket, emtia stoklarından satılamayacağı / kullanılamayacağı düşünülen parçalar için stok değer
düşüklüğü karşılığı ayırmaktadır.
Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyetleri ve satışın
gerçekleştirilmesi için gerekli tahmini maliyetler düşülerek bulunan tutardır.
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa 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 ile kıst usulü 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

2-30 yıl
3-40 yıl
2-40 yıl
3-12 yıl
2-30 yıl
5-18 yıl

(19)

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan ve aynı zamanda
Şirket tarafından kullanılmayan gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak
sınıflandırılmaktadır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller arsa, bina ve bunlara bağlı yerüstü düzenlerinden oluşmaktadır. Yatırım
amaçlı gayrimenkuller elde etme maliyetlerinden birikmiş amortismanları ve varsa değer düşüklüğü
karşılıkları indirildikten sonra kalan değerleri üzerinden gösterilmektedir. Binalar ve yerüstü düzenleri
beklenen faydalı ömürlerine göre (8-40 yıl) doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana
tabi tutulur.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller elden çıkarılması veya tamamen kullanım dışı olması ve gelecekte
elden çıkarılmasında herhangi bir ekonomik fayda beklenmemesi durumunda finansal tablolardan
çıkarılır. Yatırım amaçlı gayrimenkulün kullanılmaması veya elden çıkarılması sonucu elde edilen gelir
ya da zarar o yılın gelir tablosunda gösterilir.
Maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa
birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst usulü itfa edilir. 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.
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.
Kontrolü Şirket’in 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. Duran varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım maliyetleri,
faydalı ömürleri üzerinden amortismana tabi tutulurlar.
Maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan itfa süreleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür
Haklar
Bilgisayar yazılımları

4-5 yıl
3-15 yıl
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Satış amacıyla elde tutulan varlıklar
Satış amacıyla elde tutulan varlıklar defter değeri ile satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun
değerinden düşük olanı ile ölçülür. Satış amacıyla elde tutulan varlıklar amortismana tabi tutulmaz.
Bir duran varlığın defter değerinin sürdürülmekte olan kullanımdan ziyade satış işlemi vasıtası ile geri
kazanılacak olması durumunda işletme, söz konusu duran varlığı (veya elden çıkarılacak varlık
grubunu) satış amaçlı olarak sınıflandırır. Bu durumun geçerli olabilmesi için; ilgili varlığın (veya elden
çıkarılacak varlık grubunun) bu tür varlıkların (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) satışında sıkça
rastlanan ve alışılmış koşullar çerçevesinde derhal satılabilecek durumda olması ve satış olasılığının
yüksek olması gerekir.
Satış olasılığının yüksek olması için; uygun bir yönetim kademesi tarafından, varlığın (veya elden
çıkarılacak varlık grubunun) satışına ilişkin bir plan yapılmış ve alıcıların tespiti ile planın
tamamlanmasına yönelik aktif bir program başlatılmış olmalıdır. Ayrıca, varlık (veya elden çıkarılacak
varlık grubu) cari gerçeğe uygun değeriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlanıyor olmalıdır. Ayrıca
satışın, sınıflandırılma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde tamamlanmış bir satış olarak
muhasebeleştirilmesinin beklenmesi ve planı tamamlamak için gerekli işlemlerin, planda önemli
değişiklikler yapılması veya planın iptal edilmesi ihtimalinin düşük olduğunu göstermesi gerekir.
Kiralama işlemleri
Kiracı durumunda Şirket
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 Şirket
Operasyonel kiralamalarda kira tahsilatları, kiralama dönemi boyunca doğrusal yöntemle gelir olarak
kaydedilir. Peşin alınan kiralar, kazanılmamış (ertelenmiş) gelir olarak kabul edilip, kiralama süresince
aylık bazda itfa edilir. Bir operasyonel kiralama işleminin yapılması sırasında ilk katlanılan direkt
giderler varlığın taşınan değerine eklenir ve kira süresi boyunca, kira gelirleriyle aynı şekilde
giderleştirilirler.
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Finansal olmayan 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
Özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşası veya üretilmesi ile direkt ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri
aktifleştirilmekte, bu tanımda değerlendirilmeyen maliyetler ise oluştukları dönemlerde konsolide kar
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Finansal araçlar
Finansal varlıklar
Şirket, finansal varlıklarını şu şekilde sınıflandırmıştır: ticari alacaklar ve nakit ve nakit benzerleri.
Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre yapılmıştır. Yönetim, finansal varlıklarının
sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.
Ticari alacaklar
Ticari alacaklar fatura edilmiş tutarları ile kayıtlara alınmakta ve izleyen dönemlerde etkin faiz oranı
metoduyla indirgenmiş net değeri ile ve varsa şüpheli alacak karşılığı düşülerek taşınmaktadır.
Ticari alacaklar içine sınıflandırılan senetler ve vadeli çekler etkin faiz oranı metoduyla reeskonta tabi
tutularak indirgenmiş değerleri ile taşınır.
Şüpheli alacak karşılığı gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır. Vadesi gelmiş alacakların tahsil
edilemeyeceğine dair somut bir gösterge varsa şüpheli alacak karşılığı ayrılır. Karşılık, Şirket yönetimi
tarafından tahmin edilen ve ekonomik koşullardan ya da hesabın doğası gereği taşıdığı riskten
kaynaklanabilecek olası zararları karşıladığı düşünülen tutardır. Tahsili tamamen mümkün olmayan
alacaklar tespit edildikleri durumlarda kayıtlardan tamamen silinirler.
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.
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Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
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
akışları 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 akışlarının finansal varlığın etkin faiz
oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Şirket
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. 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.
Finansal yükümlülükler
Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir
yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm
borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal
araçtır.
Finansal yükümlülükler ilk kayıt anında gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir ve sonraki
dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak
itfa edilmiş maliyet bedelinden taşınır.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca
veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit
ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Banka kredileri
Bütün banka kredileri, ilk kayıt anında rayiç değerlerini de yansıttığı düşünülen ve ihraç maliyetini
içeren maliyet bedeli ile kaydedilir.
İlk kayda alımdan sonra krediler, etkin faiz oranı yöntemiyle indirgenmiş net değerleri ile gösterilir.
İndirgenmiş değer hesaplanırken ilk ihraç anındaki maliyetler ve geri ödeme sırasındaki indirimler ve
primler göz önünde bulundurulur.
Ticari borçlar
Ticari borçlar, mal ve hizmet alımı ile ilgili ileride doğacak faturalanmış yada faturalanmamış tutarın
rayiç değerini temsil eden indirgenmiş maliyet bedeliyle kayıtlarda yer almaktadır.
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Finansal varlık ve yükümlülüklerin kayda alınması ve çıkarılması
Bütün normal finansal varlık alım ve satımları işlem tarihinde, yani Şirket’in 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 ;
Şirket’in 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;
Şirket’in finansal varlıktan nakit akışlarını 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.

Şirket’in varlıktan nakit akışı elde etmesi hakkını devretmesi bununla birlikte tüm risk ya da
menfaatlerin transfer edilmemesi veya üzerindeki kontrolü devretmemesi durumunda, varlık, Şirket’in
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.
Kur değişiminin etkileri
Şirket’in her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli
olan para birimi (geçerli para birimi) ile sunulmuştur. Konsolidasyon kapsamındaki tüm şirketlerin
geçerli 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. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki
parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları, oluştukları dönemdeki konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirilirler.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Avro kuru 2,8207 TL (2013 - 2,9365 TL); Dolar kuru ise 2,3189 TL (2013
- 2,1343 TL) olarak gerçekleşmiştir.
Hisse başına kazanç
Konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, ana
ortaklık hissedarlarına ait net kârın, 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.
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Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra 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.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal
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 finansal 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 akışlarını kullanarak ölçülmesi
durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akışlarının 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.
Şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum muhtemel değil ise finansal tablolarda
yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır. Şarta bağlı varlıklar ise finansal tablolara yansıtılmayıp
ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.
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 finansal 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
a)

Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda Şirket ile ilişkili sayılır:

Söz konusu kişinin,
(i)
(ii)
(iii)
b)

Şirket üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
Şirket üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
Şirket veya Şirket’in bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması
durumunda.

Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme Şirket ile ilişkili sayılır:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

İşletme ve Şirket’in aynı grubun üyesi olması halinde.
İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.
Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz
konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
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(v)

(vi)
(vii)

İşletmenin, Şirket’in ya da Şirket ile ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına ilişkin olarak
işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Şirket’in kendisinin
böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de Şirket ile ilişkilidir.
İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde.
(a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması halinde.

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Vergi gideri veya geliri, dönem içerisinde ortaya çıkan kazanç veya zararlar ile alakalı olarak
hesaplanan cari ve ertelenmiş verginin toplamıdır.
Cari ve ertelenmiş vergi hesaplanmasında yürürlükte olan vergi mevzuatı uyarınca bilanço tarihi
itibariyle geçerli bulunan vergi oranları kullanılır.
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metoduna göre hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi, aktif ve
pasiflerin finansal tablolarda yansıtılan değerleri ile yasal vergi matrahları arasındaki geçici farkların
vergi etkisi olup, finansal raporlama amacıyla dikkate alınarak yansıtılmaktadır.
Ertelenmiş vergi aktifi ileride bu zamanlama farklılıklarının kullanılabileceği bir mali kar oluşabileceği
ölçüde; tüm indirilebilir geçici farklar, kullanılmayan teşvik tutarları ile geçmiş dönemlere ilişkin taşınan
mali zararlar için kayda alınır. Ertelenmiş vergi aktifi her bilanço döneminde gözden geçirilmekte ve
ertelenmiş vergi aktifinin ileride kullanılması için yeterli mali karın oluşmasının mümkün olmadığı
durumlarda, bilançoda taşınan değeri azaltılmaktadır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması
durumunda ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
Ertelenmiş vergi, aynı veya farklı bir dönemde doğrudan özkaynak ile ilişkilendirilen işlemlerle ilgili ise
doğrudan özkaynak hesap grubuyla ilişkilendirilir.
Aslan Çimento bağlı ortaklıklarındaki paylarından kaynaklanan bütün indirilebilir geçici farklar için
yalnız ve yalnız aşağıdaki durumlarla sınırlı olarak ve her iki durumun da muhtemel olması halinde
ertelenmiş vergi varlığı muhasebeleştirir:
(a)
(b)

Geçici farklar öngörülebilir bir gelecekteki süre içinde tersine dönecektir; ve
Geçici farkların kullanılmasına yeter tutarlarda vergilendirilebilir gelir olacaktır.

Aslan Çimento bağlı ortaklıklarındaki payları ile ilgili tüm vergilendirilebilir geçici farklar için, aşağıdaki
her iki koşulun da mevcut olduğu durumlar hariç, ertelenmiş vergi borcu muhasebeleştirir:
(a)
(b)

Ana ortaklık olarak işletme geçici farkların tersine dönme zamanlarını kontrol edebilmektedir
ve
Büyük bir ihtimalle geçici fark öngörülebilen bir gelecekteki süre içinde tersine dönmeyecektir.

İndirimli kurumlar vergisi ödemesine imkan sağlayan devlet teşvikleri TMS 12 Gelir Vergileri standardı
kapsamında değerlendirilerek; hak kazanılan vergi avantajı tutarı üzerinden, gelecekte vergiye tabi kar
elde etmek suretiyle bu avantajdan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla, ertelenen vergi
varlığı muhasebeleştirilmektedir.
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Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
a)

Kıdem tazminatı karşılığı

Şirket, Türkiye’de mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile
işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli
miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Finansal durum tablosunda çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar uzun vadeli borçlar altında
ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir.
b)

Kıdeme teşvik primi karşılığı

Şirket’in belli bir kıdemin üzerindeki çalışanlarına ödenen “Kıdeme Teşvik Primi” adı altında sağladığı
bir fayda bulunmaktadır. Konsolide finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kıdeme teşvik primi
karşılığı, gelecekteki olası yükümlülüklerin tahmini toplam karşılığının finansal tablo tarihine
indirgenmiş değerini ifade eder.
c)

Tanımlanan katkı planları:

Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Şirket’in bu
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde
personel giderlerine yansıtılmaktadır.
d)

Kullanılmamış izin hakları

Konsolide finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kullanılmamış izin hakları, bilanço tarihi itibariyle
çalışanların kullanmadıkları hak edilmiş izin günleri ile ilgili gelecekteki olası yükümlülüklerin tahmini
toplam karşılığını ifade eder.
Nakit akış tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları, Şirket’in çimento satışı ve kiraya vermiş olduğu
beton tesislerinden elde ettiği kira gelirlerinden kaynaklanan nakit akışlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan
yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket’in 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.
Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, özkaynaklar olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, beyan
edildiği dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.
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3.

Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

1.562.647
1.522.252
40.395
714.405
2.277.052

1.959.479
918.786
1.040.693
566.933
2.526.412

(77)

(160)

2.276.975

2.526.252

Bankadaki nakit
- vadesiz mevduatlar
- vadeli mevduatlar
Alınan çekler(*)
Bilançodaki nakit ve nakit benzerleri
Eksi – Faiz tahakkukları
Nakit akış tablosundaki nakit ve nakit benzerleri
(*)

Alınan çekler, bilanço tarihini takip eden gün içerisinde tahsil olunacak çeklerden oluşmaktadır.

31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerleri üzerinde blokaj bulunmamaktadır (31 Aralık
2013- Yoktur).
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle vadeli mevduatlarla ilgili detay bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

Vade

Döviz
miktarı

Döviz
tipi

Brüt faiz
oranı (%)

31 Aralık
2014

23.12.2014 – 26.01.2015

40.395

TL

7,74

40.395
40.395

Vade
30.12.2013 – 31.01.2014
30.12.2013 – 31.01.2014
31.12.2013 – 02.01.2014

Döviz
miktarı

Döviz
tipi

Brüt faiz
oranı (%)

31 Aralık
2013

47.472
39.226
900.136

ABD Doları
TL
TL

1,91
6,12
5,50

101.331
39.226
900.136
1.040.693
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4.

Finansal borçlar
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Kısa vadeli finansal borçlar
Banka kredileri
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Banka kredileri

43.076.831
43.076.831
6.402.767
6.402.767

17.446.449
17.446.449
64.637
64.637

Uzun vadeli finansal borçlar
Banka kredileri

15.594.603
15.594.603

13.488.776
13.488.776

65.074.201

30.999.862

Döviz
miktarı

Döviz
tipi

Brüt faiz
oranı (%)

31 Aralık
2014

Kısa vadeli teminatsız banka kredileri:
05.01.2015
05.01.2015
02.01.2015

20.162.680
20.163.333
2.750.818

TL
TL
TL

9,96
10,00
10,20

20.162.680
20.163.333
2.750.818

Uzun vadeli teminatsız banka kredileri
19.04.2018
19.04.2018

3.024.667
6.461.455

ABD Doları
ABD Doları

4,00
Libor+3,523

7.013.900
14.983.470
65.074.201

Döviz
miktarı

Döviz
tipi

Brüt faiz
oranı (%)

31 Aralık
2013

Kısa vadeli teminatsız banka kredileri:
Günlük
09.01.2014

60.193
17.386.256

TL
TL

9,5

60.193
17.386.256

Uzun vadeli teminatsız banka kredileri
19.04.2018
19.04.2018

1.013.469
5.336.817

ABD Doları
ABD Doları

4,00
Libor+3,2

2.163.047
11.390.366
30.999.862

Vade

Vade

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli kredilerin geri ödeme planları aşağıdaki gibidir:

1-2 yıl
2-3 yıl
3-4 yıl
4-5 yıl

(29)

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

6.237.841
6.237.841
3.118.921
-

3.853.936
3.853.936
3.853.936
1.926.968

15.594.603

13.488.776
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5.

Ticari alacaklar ve borçlar

İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar

Ticari alacaklar
Alacak senetleri
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

41.125.098
38.110.181
(15.804.716)

37.365.898
25.502.438
(15.852.186)

63.430.563

47.016.150

Şirket’in satışları için uygulamış olduğu ortalama vade 119 gündür (2013 – 112 gün). İlişkili olmayan
taraflardan ticari alacakların teminat altına alınmış kısmı 51.406.515 TL (31 Aralık 2013 - 35.931.239
TL) olup 8.918.288 TL (31 Aralık 2013 – 6.085.851 TL) tutarındaki kısmı doğrudan borçlandırma
sistemi kapsamında bankalar tarafından açılmış limitleri içermektedir. Kalan 42.488.227 TL tutarındaki
kısmı teminat mektubu ve teminat senedinden oluşmaktadır (31 Aralık 2013 – 29.845.388 TL).
Alacaklar piyasadaki faiz oranlarına uygun olarak reeskonta tabi tutulmaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi
itibariyle bilançoda yer alan TL ticari alacakların iskontosu için uygulanan faiz oranı %10,4 (31 Aralık
2013 - %10,5) dur.
Şüpheli alacaklar karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:
2014

2013

1 Ocak
Dönem gideri (Not 22)
Konusu kalmayan şüpheli alacaklar (Not 23)
Kayıtlardan çıkartılan

(15.852.186)
(41.014)
88.484
-

(20.168.544)
(530.827)
3.253.743
1.593.442

31 Aralık

(15.804.716)

(15.852.186)

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

31 Aralık 2014
31 Aralık 2013

Toplam

< 30
gün

30-60
gün

9.685.547
4.882.607

4.561.681
2.400.127

3.762.099
1.523.220

Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne
uğramamış alacaklar
60-90
90-120
>120
gün
gün
gün
908.509
445.394

272.174
180.962

181.084
332.904

Vadesi geçen alacaklara ilişkin olarak yönetim, müşterilerle olan ticari ilişkileri sürekli olarak gözden
geçirmekte ve değerlendirmekte ve alacakları düzenli olarak takip etmektedir. Yönetim tarafından
gerekli görüldüğünde ek teminatlar alınmakta ve/veya tahsilat koşulları yeniden görüşülmektedir.
Şüpheli alacak karşılıkları, Şirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari ekonomik
koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına
inandığı tutarları yansıtmaktadır.
Alacakların değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadığı değerlendirilirken ilişkili kuruluş ve anahtar
müşteriler dışında kalan borçluların geçmiş performansları, piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço
tarihinden finansal tabloların onaylanma tarihine kadar olan performansları ile yeniden görüşülen
koşullar dikkate alınmaktadır.
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5.

Ticari alacaklar ve borçlar (devamı)

Ayrıca karşılık tutarı belirlenirken dava konusu olmuş alacaklara ilişkin hukuk müşavirlerinin görüşleri
değerlendirilmekte ve bilanço tarihi itibariyle elde bulunan teminatların dışında finansal tabloların
onaylanma tarihine kadar geçen süre zarfında edinilen teminatlar da göz önünde bulundurulmaktadır.
31 Aralık 2014 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.
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar

Ticari borçlar

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

21.223.024

24.024.056

21.223.024

24.024.056

Belli malların satın alınmasına ilişkin ortalama ödeme vadesi 36 gündür(2013:29 gün).
Borçlar piyasadaki faiz oranlarına uygun olarak reeskonta tabi tutulmaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi
itibariyle bilançoda yer alan TL ticari borçların iskontosu için uygulanan faiz oranı %10,4’tür (31 Aralık
2013 - %10,5).
6.

İlişkili taraflarla bakiyeler ve işlemler

İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve vadeleri 0120 gün arasında değişmektedir.Alacaklar doğası gereği teminatsızdır. İlişkili şirket bakiyelerinin
vadesi geçen kısmına faiz işletilmektedir.
İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve vadeleri 0-120 gün
arasında değişmektedir.
Konsolidasyona dahil olan şirketler ile ilgili tüm işlem ve bakiyeler elimine edildiği için bu dipnotta
verilmemektedir. 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle ilişkili taraflar ile ilgili bakiyeler aşağıdaki
gibidir:
Alacaklar kısa vadeli
Ticari Ticari olmayan
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (3)
Bolu Çimento Sanayii A.Ş.(3)
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.(3)
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.(3)
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (3)
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (3)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (3)
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (3)
Denizli Çimento Sanayii Türk A.Ş.(3)
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş (3)
OYAK İnşaat A.Ş. (3)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (1)
Omsan Lojistik A.Ş. (3)

(1)
(2)
(3)

31 Aralık 2014
Borçlar kısa vadeli
Ticari Ticari olmayan

31.601.223
19.186
1.683
661
130
-

-

252.956
532.111
464.899
156.770
114.444
110.627
46.584
23.460
6.565
5.688

-

31.622.883

-

1.714.104

-

Ana ortak
İştirak
Ana ortağın bağlı ortaklığı
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6.

İlişkili taraflarla bakiyeler ve işlemler (devamı)
Alacaklar kısa vadeli
Ticari Ticari olmayan

İlişkili taraflarla olan bakiyeler
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (3)
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş (3)
Bolu Çimento Sanayii A.Ş.(3)
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.(3)
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (3)
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (3)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (3)
OYAK İnşaat A.Ş. (3)
Omsan Denizcilik A.Ş. (3)
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri A.Ş. (3)
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. (3)
Omsan Lojistik A.Ş. (3)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (1)
Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. (3)

(1)
(2)
(3)

31 Aralık 2013
Borçlar kısa vadeli
Ticari
Ticari olmayan

13.208.514
152.722
59.401
346
-

-

298.561
2.110.844
458.665
246.338
141.004
137.795
93.620
76.979
74.973
18.117
3.532
70

-

13.420.983

-

3.660.498

-

Ana ortak
İştirak
Ana ortağın bağlı ortaklığı

İlişkili taraflardan vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2014
31 Aralık 2013

Toplam

< 30 gün

13.344.053
3.815.776

3.554.162
2.928.692

Vadesi geçen ancak değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar
30-60 gün
60-90 gün
90-120 gün
>120 gün
4.347.983
165.015

(32)

4.244.228
-

1.197.680
722.069

-
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6.

İlişkili taraflarla bakiyeler ve işlemler (devamı)

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıl içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan başlıca işlemler aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak – 31 Aralık 2014

İlişkili taraflarla olan işlemler
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (3)
Denizli Çimento Ssanayiiİ Türk A.Ş.(3)
OYAK İnşaat A.Ş. (3)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (3)
Erdemir Mühendislik Yönetim Ve Danışmanlık
Hizmetleri A.Ş. (3)
Omsan Lojistik A.Ş. (3)
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.(3)
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizm. A.Ş.(3)
Bolu Çimento Sanayi A.Ş. (3)
Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. (3)
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (3)
Omsan Denizcilik A.Ş. (3)
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (3)
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (3)
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (3)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (1)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(3)
ORF Kiralama Paz.ve Pazarlama Dan.A.Ş.(3)
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş. (3)

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

Alınan
faizler

Sabit
kıymet
hasılatı

Sabit
kıymet
alımı

Kira
geliri

Hammadde
yardımcı
malzeme
alımları

978.917
-

1.059.322
126.961
1.535
-

890.572
377.427
662.500
207.976

581.665
-

3.668.038
100.172
-

93.994
1.687.226

554.767
28.154

39.924.647
-

-

-

76.628
70.625
22.270
8.742
2.213
500
-

-

2.685.966
2.716.737
2.700.574
2.632.877
1.150.836
-

6.079
978.438
73.605
1.900
330.930
11.000
2.243
-

17.617
2.993

-

978.917

1.187.818

2.319.453

581.665

15.655.200

3.185.415

603.531

39.924.647

Diğer
sair
giderler(**)

Diğer
sair
gelirler(*)

Mamul
satış
gelirleri

Ana ortak
İştirak
Ana ortağın bağlı ortaklığı
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den olan gelirin tamamı (554.767 TL) rödavans gelirinden oluşmaktadır.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.’den olan gider temizlik, organizasyon,bilgi işlem, seyahat ve konaklama hizmetinden,
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.’den olan gider güvenlik hizmetinden,
Ordu Yardımlaşma Kurumundan olan giderin tamamı (330.930 TL) yönetim danışmanlık hizmetinden,
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizm. A.Ş.’den olan gider bilgi işlem hizmet ve lisans bedellerinden oluşmaktadır.
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6.

İlişkili taraflarla bakiyeler ve işlemler (devamı)

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıl içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan başlıca
işlemler aşağıdaki gibidir:
1 Ocak – 31 Aralık 2013

İlişkili taraflarla olan işlemler
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (1)
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (3)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (3)
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (3)
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.(3)
OYAK İnşaat A.Ş. (3)
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (3)
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş (3)
Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. (3)
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (3)
Omsan Lojistik A.Ş. (3)
Omsan Denizcilik A.Ş. (3)
Bolu Çimento Sanayi A.Ş. (3)
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. (3)
OYAK Telekominikasyon Hizmetleri A.Ş.(3)
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizm. A.Ş.(3)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(3)
Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş. (3)
Erdemir Mühendislik Yönetim Ve Danışmanlık
Hizmetleri A.Ş. (3)

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

Alınan
faizler

Sabit
kıymet
hasılatı

Sabit
kıymet
alımı

Kira
geliri

Hammadde
yardımcı
malzeme
alımları

564.586
-

360.000
58.416
-

116.184
3.599
53.088
407.500
36.890
132.630
67.847
-

420.000
123.514
15.389
-

2.097.411
1.744.342
2.256.829
3.302.462
1.897.714
-

251.443
1.263.246
311
777.066
327.569
2.956.487
11.586
88.901
1.436
115.642
10.000
-

820.000
93.747
298.200
5.921
3.079
76.053
1.247
415
4.093

26.350.299
118.455
-

-

-

-

-

-

16.726

-

-

564.586

418.416

817.738

558.903

11.298.758

5.820.413

1.302.755

26.468.754

Diğer
sair
giderler(**)

Diğer
sair
gelirler(*)

Mamul
satış
gelirleri

Ana Ortak
İştirak
Ana ortağın bağlı ortaklığı
OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den olan gelirin 820.000 TL’si rödavans gelirinden oluşmaktadır.
Ordu Yardımlaşma Kurumundan olan giderin 251.443 TL’si yönetim danışmanlık hizmetinden,
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.’den olan gider temizlik, organizasyon, seyahat ve konaklama hizmetinden,
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.’den olan gider güvenlik hizmetinden,
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. ‘den olan gider ithalat ve ihracat hizmetinden,
Omsan Lojistik A.Ş.’den olan giderin 2.935.063 TL’si çimento nakliye bedelinden,
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizm. A.Ş.’den olan gider bilgi işlem hizmet ve lisans bedellerinden oluşmaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Yıl içerisinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve 2 yönetim kurulu üyesine (2013 yılı - Genel
Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, 2 yönetim kurulu üyesi) sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı

(34)

1 Ocak31 Aralık 2014

1 Ocak31 Aralık 2013

1.473.388
17.436

1.615.227
14.850

1.490.824

1.630.077
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7.

Diğer alacaklar ve borçlar

İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar
Blokeli mevduat (*)
Personel avansları
Diğer

(*)

İlişkili olmayan taraflara kısa vadeli diğer borçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer

2.397
1.979

465.912
300
13.452

4.376

479.664

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

417.427

349.931

417.427

349.931

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

470.845
282.489

444.310
206.293

753.334

650.603

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

744.603
200.662

673.015
168.414

945.265

841.429

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personele borçlar

9.

31 Aralık 2013

2013 - İlgili tutar 1.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Aslan Çimento hesabına gönderilen
blokeli tutardan oluşmaktadır (2013/375 numaralı dosya 111.301 TL, 2013/378 numaralı dosya
157.379 TL, 2013/377 numaralı dosya 193.698 TL). İlgili tutar üzerindeki blokaj 2014 yılında
sona ermiştir.

İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

8.

31 Aralık 2014

Stoklar

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

(35)

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

22.223.729
4.001.617
3.481.776
(703.267)

22.358.373
3.567.272
3.375.136
(301.435)

29.003.855

28.999.346
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9.

Stoklar (devamı)

Şirket’in mamullerinden agrega stoklarındaki 703.267 TL değer düşüklüğü satışların maliyeti
hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Stok değer düşüklüğü karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:
2014

2013

1 Ocak
Dönem gideri
Konusu kalmayan karşılık

(301.435)
(703.267)
301.435

(157.000)
(144.435)
-

31 Aralık

(703.267)

(301.435)

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

1.774.189
387.699

1.031.683
786.051

2.161.888

1.817.734

314.597
30.740

1.758.740
18.934

345.337

1.777.674

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

469.108

2.150.768

469.108

2.150.768

10.

Peşin ödenmiş giderler

Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler
Gelecek aylara ait giderler
Verilen sipariş avansları

Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler
Verilen sabit kıymet avansları
Gelecek yıllara ait giderler

11.

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar

Peşin ödenen vergiler ve fonlar

(36)
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12.

Diğer dönen varlıklar ve kısa vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

272.340

574.763

272.340

574.763

6.098.305
5.024.082

279.821
486.920

11.122.387

766.741

Diğer dönen varlıklar
Devreden KDV

Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar (*)
Diğer (**)

(*)
(**)

Ödenecek vergi ve fonlarda bulunan 6.098.305 TL’nin 4.523.725 TL’si 31 Mart 2014 tarihinde yapılan genel kurulda onaylanan 2013 yılı
temettü dağıtımına ait stopaj tutarı, 1.510.865 TL’si Aralık 2014 dönemine ait ödenecek katma değer vergisi tutarıdır.
Darıca Belediyesine 2015 yılında ödenecek olan 5.000.000 TL tutarında yol katılım bedelini içermektedir.

13.

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların detayı aşağıdaki gibidir:

OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş

İştirakoranı

31 Aralık 2014
Tutar

İştirakoranı

31 Aralık 2013
Tutar

%23,98

36.838.673

%23,98

42.975.467

36.838.673

42.975.467

Aslan Çimento’nun, 10 Aralık 2010 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden OYAK’ın sahibi bulunduğu
iştiraki OYAK Beton’a ait ve OYAK Beton sermayesinin %20’sini teşkil eden 14.324.000 TL nominal
değerli hissesinin tamamının değerleme raporuna istinaden belirlenen hisse fiyatı üzerinden
40.240.800 TL bedelle 29 Aralık 2010 tarihinde satın almıştır. Aslan Çimento, 31 Aralık 2010 tarihi
itibariyle OYAK Beton’u özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirmeye başlamıştır.
OYAK Beton’un 28 Kasım 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulunda 71.620.000 TL olan
sermayesinin 102.148.000 TL’ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Aslan Çimento, 3 Aralık 2013
tarihinde 2.544.000 TL, 10 Aralık 2013 tarihinde 7.632.000 TL ödeme yapmak suretiyle toplamda
10.176.000 TL sermaye artışına katılmıştır ve iştirak oranı %20’den %23,98’e yükselmiştir.
Özkaynaktan pay alma yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımın TMS/TFRS’ye göre düzenlenmiş
finansal bilgileri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir:

Varlıklar
Yükümlülükler
Satış gelirleri
Net dönem zararı
Dönem diğer kapsamlı gideri

(37)

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

209.859.234
169.834.930
394.776.093
(12.109.028)
(388.859)

205.422.446
152.900.255
335.412.185
(17.309.280)
(110.662)

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

13.

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (devamı)

Oyak Beton’un nakit akış projeksiyonları kullanılarak yapılan değerleme çalışmasına göre raporlama
tarihi itibariyle Şirket’in özkaynaktan pay alma yöntemiyle değerlediği yatırımın taşınan değerinde
3.139.800TL değer düşüklüğü tespit edilmiştir (Not 2.4). İlgili değer düşüklüğü konsolide kar veya
zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yatırım faalietlerinden giderler hesabında
muhasebeleştirilmiştir.
14.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllar itibariyle, yatırım amaçlı gayrimenkullerin
hareketleri aşağıdaki gibidir:
Arazi ve
arsalar

Yeraltı ve yerüstü
düzenleri

Binalar

Toplam

5.258.170

2.499.698

1.937.095

9.694.963

9.906
(128.380)
70.535

1.271.851
-

720.203
-

2.001.960
(128.380)
70.535

5.210.231

3.771.549

2.657.298

11.639.078

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Dönem gideri

-

(1.931.104)
(84.346)

(736.852)
(85.473)

(2.667.956)
(169.819)

31 Aralık 2014 kapanış bakiyesi

-

(2.015.450)

(822.325)

(2.837.775)

5.210.231

1.756.099

1.834.973

8.801.303

Arazi ve
arsalar

Yeraltı ve yerüstü
düzenleri

Binalar

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Maddi duran varlıklardan transferler (Not 15)
Çıkışlar
Değer düşüklüğü karşılığı/iptali

3.741.568
1.479.072
37.530

2.601.910
51.817
(154.029)
-

1.870.178
66.917
-

8.213.656
1.597.806
(154.029)
37.530

31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi

5.258.170

2.499.698

1.937.095

9.694.963

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Maddi duran varlıklardan transferler (Not 15)
Dönem gideri
Çıkışlar

-

(1.902.112)
(51.817)
(60.580)
83.405

(588.084)
(66.917)
(81.851)
-

(2.490.196)
(118.734)
(142.431)
83.405

31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi

-

(1.931.104)

(736.852)

(2.667.956)

5.258.170

568.594

1.200.243

7.027.007

Maliyet değeri
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Maddi duran varlıklar ve satış amaçlı gayrimenkullerden
transferler (Not 28,15)
Satış amaçlı gayrimenkullere transfer (Not 28)
Değer düşüklüğü karşılığı/iptali
31 Aralık 2014 kapanış bakiyesi

31 Aralık 2014 itibariyle net defter değeri

31 Aralık 2013 itibariyle net defter değeri

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yatırım amaçlı gayrimenkuller Şirket’in OYAK Beton’a kiraya vermiş
olduğu beton tesisleri ve yatırım amaçlı elde tutulan arazi, bina ve yer üstü düzenlerinden
oluşmaktadır. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değeri, bağımsız değerleme
uzmanlarının değerlemelerine göre 43.868.565 TL olarak belirlenmiştir (31 Aralık 2013 – 26.738.690
TL). Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değer seviyesi 2’inci seviyedir.

(38)
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15.

Maddi duran varlıklar
Arazi ve Yeraltı ve yerüstü
arsalar
düzenleri

Maliyet değeri
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
(Not 14)

31 Aralık 2014 kapanış bakiyesi

Binalar

Tesis, makine
ve cihazlar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Özel
maliyetler

Yapılmakta
olan yatırımlar

Toplam

27.150.419
(26.141)
-

27.166.025
769.568
28.495.692

51.457.811
106.740
7.014.318

296.518.431
5.628.248
(378.921)
32.885.740

14.511.659
385.738
(135.930)
-

9.890.853
632.892
(2.046)
183.159

2.921.282
-

22.912.701
48.049.129
(69.509.454)

452.529.181
55.572.315
(543.038)
(930.545)

-

(2.929.969)

(440.681)

-

-

-

-

-

(3.370.650)

27.124.278

53.501.316

58.138.188

334.653.498

14.761.467

10.704.858

2.921.282

1.452.376

503.257.263

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
(Not 14)

-

(18.875.593)
(1.189.000)
-

(39.842.108)
(586.934)
-

(200.653.592)
(8.613.614)
362.753

(10.832.160)
(891.454)
94.638

(7.793.306)
(369.637)
512

(2.732.219)
(64.794)
-

-

(280.728.978)
(11.715.433)
457.903

-

1.658.118

137.999

-

-

-

-

-

1.796.117

31 Aralık 2014 kapanış bakiyesi

-

(18.406.475)

(40.291.043)

(208.904.453)

(11.628.976)

(8.162.431)

(2.797.013)

-

(290.190.391)

27.124.278

35.094.841

17.847.145

125.749.045

3.132.491

2.542.427

124.269

1.452.376

213.066.872

31 Aralık 2014 itibariyle net defter değeri

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıklar üzerinde herhangi bir ipotek veya rehin bulunmamaktadır (31 Aralık 2013 - Yoktur).
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıklarda aktifleştirilen toplam finansman maliyeti tutarı 1.771.464 TL’dir (31 Aralık 2013-336.736 TL).
Aktifleştirilebilecek borçlanma maliyeti tutarının belirlenmesinde kullanılan faiz oranı TRLibor+2,75’dir.

(39)
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15.

Maddi duran varlıklar (devamı)

Maliyet değeri
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
(Not 14)
Satış amacıyla elde tutulan duran
varlıklardan transferler (Not 28)
Transfer
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transferler
(Not 14)
Transfer
31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi
31 Aralık 2013 itibariyle net defter değeri

Arazi ve
arsalar

Yeraltı ve yerüstü
düzenleri

Binalar

Tesis, makine
ve cihazlar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Özel
maliyetler

Yapılmakta
olan yatırımlar

Toplam

28.529.491
100.000

26.845.654
296.519
23.852

51.613.878
(456.278)
300.211

301.316.459
2.348.605
(9.572.301)
2.329.189

14.484.723
230.713
(203.777)
-

9.612.500
285.139
(90.795)
84.009

4.595.252
(1.530.757)
-

961.678
26.502.241
(422.732)
(4.128.486)

437.959.635
29.663.217
(12.276.640)
(1.291.225)

(1.479.072)

(51.817)

(66.917)

-

-

-

-

-

(1.597.806)

27.150.419

51.817
27.166.025

66.917
51.457.811

72.000
24.479
296.518.431

14.511.659

9.890.853

(143.213)
2.921.282

22.912.701

72.000
452.529.181

-

(18.053.608)
(821.985)
-

(39.502.705)
(581.755)
242.352

(201.372.246)
(7.068.341)
7.811.474

(10.025.332)
(940.076)
133.248

(7.548.289)
(335.810)
90.793

(4.009.609)
(79.385)
1.213.562

-

(280.511.789)
(9.827.352)
9.491.429

-

51.817
(51.817)
(18.875.593)

66.917
(66.917)
(39.842.108)

(24.479)
(200.653.592)

(10.832.160)

(7.793.306)

143.213
(2.732.219)

-

118.734
(280.728.978)

27.150.419

8.290.432

11.615.703

95.864.839

3.679.499

2.097.547

189.063

22.912.701

171.800.203

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri 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 2014

31 Aralık 2013

16.087.958
34.076.301
135.986.575
5.326.009
6.922.959
1.909.047

15.970.552
34.046.870
135.870.269
5.279.123
6.728.115
1.782.831

200.308.849

199.677.760

(40)
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16.

Maddi olmayan duran varlıklar

Haklar

Bilgisayar
yazılımları ve
diğer maddi
olmayan duran
varlıklar

Toplam

6.309.281
(3.273.331)
-

11.343.964
849.470
930.545

17.653.245
849.470
(3.273.331)
930.545

3.035.950

13.123.979

16.159.929

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

(3.650.265)
(174.562)
2.792.222

(10.067.029)
(1.065.982)
-

(13.717.294)
(1.240.544)
2.792.222

31 Aralık 2014 kapanış bakiyesi

(1.032.605)

(11.133.011)

(12.165.616)

2.003.345

1.990.968

3.994.313

Haklar

Bilgisayar
yazılımları ve
diğer maddi
olmayan duran
varlıklar

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer

5.978.738
330.543

10.420.973
18.339
(56.030)
960.682

16.399.711
18.339
(56.030)
1.291.225

31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi

6.309.281

11.343.964

17.653.245

Birikmiş amortismanlar
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

(3.325.386)
(324.879)
-

(9.226.428)
(849.215)
8.614

(12.551.814)
(1.174.094)
8.614

31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi

(3.650.265)

(10.067.029)

(13.717.294)

2.659.016

1.276.935

3.935.951

Maliyet değeri
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
Yapılmakta olan yatırımlardan transfer
31 Aralık 2014 kapanış bakiyesi

31 Aralık 2014 itibariyle net defter değeri

31 Aralık 2013 itibariyle net defter değeri

31 Aralık 2014 ve 2013 itibariyle hala kullanılmakta olan tamamıyla amorti olmuş maddi olmayan
duran varlıkların maliyet bedelleri aşağıdaki gibidir:

Haklar
Bilgisayar yazılımları

(41)

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

566.117
8.830.267

566.117
8.246.751

9.396.384

8.812.868

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
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17.

Borç karşılıkları

a-) Diğer kısa vadeli karşılıklar:
Dava karşılığı
Diğer

b-) Diğer uzun vadeli karşılıklar:
Ecrimisil gider karşılığı
Ocak rehabilitasyon karşılığı

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

3.169.560
763.960

4.212.281
410.482

3.933.520

4.622.763

2.476.674
780.449

2.176.831
305.637

3.257.123

2.482.468

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle dava karşılıkları, çeşitli tazminat davalarından oluşmaktadır. Diğer karşılıklar
ise esas itibariyle maden işletme hakkı karşılığı ve diğer çeşitli giderler için ayrılmış karşılıklardan
oluşmaktadır.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 2.476.674 TL tutarındaki ecrimisil gider karşılığı, Şirket’in kullanmakta
olduğu devlet arazisi için talep edilebilecek tazminat için ayrılan karşılığı yansıtmaktadır. İlgili yasal
mevzutlar incelenerek yeniden yapılan hesaplama sonrasında ecrimisil karşılığı 2013 yılında 4.529.058
TL azaltılmış ve bu bedel gelir tablosunda konusu kalmayan karşılık gelirleri hesabına kaydedilmiştir
Kısa vadeli
Dava
karşılığı
1 Ocak 2014
İlave karşılık
Ödemeler
Karşılık iptalleri
31 Aralık 2014

Uzun vadeli

Diğer

Ecrimisil
karşılığı

Diğer

4.212.281
265.885
(741.366)
(567.240)

410.482
763.960
(410.482)
-

2.176.831
299.843
-

305.637
780.449
(155.629)
(150.008)

3.169.560

763.960

2.476.674

780.449

Kısa vadeli
Dava
karşılığı
1 Ocak 2013
İlave karşılık
Ödemeler
Karşılık iptalleri
31 Aralık 2013

Uzun vadeli

Diğer

Ecrimisil
karşılığı

Diğer

4.087.776
1.488.959
(947.518)
(416.936)

750.393
410.482
(496.853)
(253.540)

6.428.015
277.874
(4.529.058)

226.638
78.999
-

4.212.281

410.482

2.176.831

305.637

(42)
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Borç karşılıkları (devamı)

c-)

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

4.848.895
2.259.839
557.771

3.516.943
1.669.654
490.403

7.666.505

5.677.000

Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem teşvik karşılığı
İzin karşılığı

Kıdem tazminatı karşılığı
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş
sözleşmesi sona erenlere, hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır.
Ayrıca halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı
ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem
tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü
bulunmaktadır.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 3.438,22 TL (31 Aralık 2013: 3.254,44
TL) tavanına tabidir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, Şirket’in çalışanların ağırlıklı olarak emekli olmasından doğan
gelecekteki olası yükümlülüğünün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. UMS 19
(“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Şirket’in yükümlülüklerinin tanımlanmış fayda planları kapsamında
aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Kıdem tazminatı yükümlülüğü
bağımsız bir aktüer tarafından hesaplanmış, hesaplamada Öngörülen Birim Kredi Yöntemi
kullanılmıştır. Yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar
aşağıda belirtilmiştir:

İskonto oranı
Enflasyon oranı
Ücret artışları
Kıdem tazminatı tavan artışı

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

% 8,00
% 6,5
reel %1,5
Enflasyon ile aynı oranda

%9,40
%6,3
reel %1,5
Enflasyon ile aynı oranda

İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’te kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının
tahmini oranı da dikkate alınmıştır. Çalışanların isteğe bağlı ayrılma oranlarının, geçmiş hizmet
süresine tabi olacağı varsayılmış ve geçmiş tecrübenin analizi yapılarak toplam kıdem tazminatı
yükümlülüğünü hesaplamak için varsayılan, gelecekte beklenen isteğe bağlı ayrılma beklentisi
hesaplamaya yansıtılmıştır. Buna göre yapılan aktüeryal hesaplamalarda çalışanların kendi isteğiyle
ayrılma olasılığı, geçmiş hizmet süresi arttıkça azalan oranlarda olacak şekilde hesaplamaya dahil
edilmiştir. Buna göre kendi isteğiyle ayrılma olasılığı, 0 ile 15 yıl ve üstü aralığında geçmiş hizmet
süresi olan personel için %11 ile %0 aralığındadır.
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Borç karşılıkları (devamı)

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemi içinde kıdem tazminatı karşılığının
hareketi aşağıda sunulmuştur
2014

2013

1 Ocak itibariyle karşılık
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen kıdem tazminatları
Aktüeryal kayıp

3.516.943
396.098
312.450
(259.338)
882.742

3.338.780
372.105
233.585
(506.236)
78.709

31 Aralık itibariyle karşılık

4.848.895

3.516.943

Kıdem teşvik karşılığı
Kıdem teşvik yükümlülüğü bağımsız bir aktüer tarafından hesaplanmakta ve hesaplamada Öngörülen
Birim Kredi Yöntemi kullanılmaktadır. Yükümlülüklerin bugünkü değerinin hesaplanmasında kullanılan
aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:

İskonto oranı
Enflasyon oranı
Ücret artışları

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

%8,00
%6,5
reel %1,5

%9,40
%6,3
reel %1,5

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemi içinde kıdem teşvik karşılığının
hareketi aşağıda sunulmuştur
2014

2013

1 Ocak itibariyle karşılık
Hizmet maliyeti (aktüeryal kazanç/kayıp dahil)
Faiz maliyeti
Ödenen kıdem teşvik primi

1.669.654
679.570
158.186
(247.571)

1.447.277
254.804
117.827
(150.254)

31 Aralık itibariyle karşılık

2.259.839

1.669.654

İzin karşılığı
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle sona eren hesap dönemi içinde izin yükünün hareketi
aşağıda sunulmuştur

1 Ocak itibariyle karşılık
İlave karşılık
Ödemeler
31 Aralık itibariyle karşılık

(44)

2014

2013

490.403
762.749
(695.381)

524.231
686.682
(720.510)

557.771

490.403

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

18.

Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in teminat/ipotek/rehin (TRİ) pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir :
Şirket tarafından verilen TRİ’ler
31 Aralık 2014 31 Aralık 2013
A.
B.

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

7.988.868

7.567.475

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.988.868

7.567.475

Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ’lerin detayı aşağıdaki gibidir.
Döviz tutarı
ABD Doları
Teminat mektubu

31 Aralık 2014
ABD Doları
Toplam
TL Karşılığı
TL

Döviz tutarı
ABD Doları

ABD Doları
TL Karşılığı

31 Aralık 2013
Toplam
TL

83.984

194.750

7.988.868

83.984

179.247

7.567.475

83.984

194.750

7.988.868

83.984

179.247

7.567.475

Şirket tarafından açılmış ve bilanço tarihi itibariyle devam etmekte olan davaların toplam tutarı
18.592.844 TL’dir (31 Aralık 2013 – 19.427.829 TL).
Şirket aleyhine açılmış ve bilanço tarihi itibariyle devam eden davaların toplam riski 3.445.554 TL (31
Aralık 2013 – 4.474.505 TL) olup bu davaların 275.994 TL’si (31 Aralık 2013 – 262.224 TL) sigorta
kapsamındadır. Şirket yönetimi, hukuk danışmanlarının görüşleri doğrultusunda, konsolide finansal
tablolarda toplam 3.169.560 TL tutarında karşılık yansıtmıştır (31 Aralık 2013 – 4.212.281TL) (Not 17).
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yatırım taahhüdü bulunmamaktadır (31 Aralık 2013 – Yoktur).
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiş olduğu kefaletler bulunmamaktadır (31 Aralık 2013 – Yoktur).

(45)
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18.

Taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler(devamı)

İptal edilemeyecek durumdaki faaliyet ve operasyonel kiralamalarla ilgili gelecekte yapılacak olan
ödemeler aşağıdaki gibidir.
Faaliyet kiralama taahhütleri

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

51.408
15.137

51.408
67.259

66.545

118.667

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

1.693.900
495.899

544.894
786.567

2.189.799

1.331.461

Bir yıl içerisinde
Bir-beş yıl arasında

19.

Ertelenmiş gelirler

Alınan sipariş avansları
Gider tahakkukları

20.

Özkaynaklar

Ortaklar
Ordu Yardımlaşma Kurumu
Halka açık kısım
Nominal sermaye
Enflasyon düzeltmesi

Pay
oranı
96,67%
3,33%

31 Aralık 2014
Pay
tutarı
70.569.291
2.430.709
73.000.000
101.227.638

Pay
oranı
96,67%
3,33%

174.227.638

Düzeltilmiş sermaye

31 Aralık 2013
Pay
Tutarı
70.569.291
2.430.709
73.000.000
101.227.638
174.227.638

Sermaye nominal değeri 0,01 TL olan 7.300.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.
Şirket’in 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2014 tarihinde yapılmış ve toplantıda 5 Aralık
2014 tarihinde ödenmek üzere Adi Hisse Senedi Sahiplerine 1 TL nominal değerli hisseye karşılık
0,41 TL olmak üzere toplam 29.869.019,95 TL brüt, Kurucu Hisse Senedi Sahiplerine 1 TL nominal
değerli hisseye karşılık 219,12 TL olmak üzere toplam 295.812,79 TL brüt kar dağıtımına karar
verilmiştir.
Şirket'in yasal kayıtlarında bulunan dönem karı ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların
toplam tutarı, 31 Aralık 2014 itibariyle 109.011.862 TL'dir (31 Aralık 2013: 81.659.959 TL).

(46)
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21.

Satış gelirleri ve satışların maliyeti

Hasılat
Yurt içi satışlar
Yurt dışı satışlar
Satış iskontoları
Satışlardan diğer indirimler

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

(47)

1 Ocak31 Aralık 2014

1 Ocak31 Aralık 2013

244.279.828
(8.850.741)
(566.740)

177.730.480
2.353.130
(3.539.642)
(345.791)

234.862.347

176.198.177

(60.658.249)
(11.078.746)
(63.471.126)
(9.670.746)
434.345
106.640
(144.337.882)
(16.690)

(45.196.906)
(9.801.021)
(54.882.358)
(7.787.334)
(1.871.959)
327.434
(119.212.144)
-

(144.354.572)

(119.212.144)

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
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22.

Niteliklerine göre giderler

Niteliklerine göre giderler aşağıdaki kalemlerin toplamından oluşmaktadır :

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

Hammadde ve tüketim malı kullanımı
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payı gideri
Vergi ve harçlar
Çimento nakliye
Dışarıdan alınan hizmetler
Danışmanlık giderleri
Sigorta giderleri
Reklam giderleri (*)
Stok değer düşüklüğü
Bilgi işlem giderleri
Kira giderleri
Bakım giderleri
İletişim giderleri
Bağışlar
Şüpheli alacak karşılığı (Not 5)
Diğer giderler

(*)

1 Ocak31 Aralık 2014

1 Ocak31 Aralık 2013

144.354.572
19.714.160
5.813.253
134.173

119.212.144
16.118.465
5.258.100
135.002

170.016.158

140.723.711

1 Ocak31 Aralık 2014

1 Ocak31 Aralık 2013

118.958.785
18.604.650
10.696.711
7.456.444
5.663.168
2.765.504
1.003.280
739.289
506.679
401.832
299.012
218.072
211.591
102.341
105.362
41.014
2.242.424

96.781.517
16.995.529
8.762.956
4.424.343
5.489.219
2.142.148
1.283.250
617.477
558.689
144.435
204.944
291.601
204.400
92.399
31.613
530.827
2.168.364

170.016.158

140.723.711

Darıca Gençler Birliği Spor Kulübü ile yapılan reklam sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen
reklam gideri 225.000 TL dir.

Gelir tablosuna yansıtılan personel giderlerinin kırılımı aşağıdaki gibidir:

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

(48)

1 Ocak31 Aralık 2014

1 Ocak31 Aralık 2013

12.306.632
3.922.062
1.979.858
396.098

11.099.787
3.693.220
1.830.417
372.105

18.604.650

16.995.529

Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait
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23.

Esas faaliyetlerden diğer gelirler/ giderler

Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Reeskont faiz geliri
Vade farkı gelirleri
Konusu kalmayan karşılıklardan gelirler (*)
Kira geliri (**)
Hurda satış geliri
Kambiyo karı(***)
Kısa vadeli mevduatlardan kaynaklı faiz geliri
Diğer

(*)

(**)
(***)

1 Ocak31 Aralık 2013

7.293.000
1.100.552
805.731
604.011
526.971
497.985
18.667
596.659

5.425.977
630.173
8.695.608
974.187
159.754
433.282
611.479
615.490

11.443.576

17.545.950

1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yılda konusu kalmayan karşılıklardan gelirlerde bulunan 805.731 TL’nin
88.484 TL’si şüpheli alacaklardan tahsilat (Not 5), 150.008 TL’si ocak rehabilitasyon karsılık iptali, 567.240 TL’si dava
karşılık iptalidir (1 Ocak-31 Aralık 2013 konusu kalmayan karşılıklardan gelirlerde bulunan 8.695.608 TL’nin 4.529.058
TL’si ecrimisil karşılık iptali, 3.253.743 TL’si şüpheli alacaklardan tahsilat, 416.936 TL’si dava karşılık iptalidir).
1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yılda kira gelirlerinde bulunan 604.011 TL’nin 554.767 TL’si rödavans geliri,
49.244 TL’si iskele kira gelirinden oluşmaktadır.
1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yılda kambiyo karında bulunan 497.985 TL işletmenin ticari işlemlerinden
oluşmaktadır.

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Reeskont faiz giderleri
Amortisman giderleri
Karşılık giderleri
Kambiyo zararı (*)
Tazminat ve ceza giderleri
Bağışlar
Komisyon giderleri
Diğer

(*)

1 Ocak31 Aralık 2014

1 Ocak31 Aralık 2014

1 Ocak31 Aralık 2013

(2.205.890)
(1.328.049)
(565.728)
(514.959)
(273.736)
(36.012)
(627.253)

(1.392.740)
(1.171.863)
(1.970.331)
(398.034)
(846.523)
(20.159)
(43.380)
(542.514)

(5.551.627)

(6.385.544)

1 Ocak-31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yılda kambiyo zararında bulunan 514.959 TL işletmenin ticari işlemlerinden
oluşmaktadır.

(49)
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24.

Yatırım faaliyetlerinden gelirler/giderler (-)

Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Duran varlık satış karı
Kira geliri
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü iptali
Menkul kıymet satış karı

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar değer
düşüklüğü karşılığı (Not 2.4)
Duran varlık satış/çıkış zararı
Kiralık tesislere ait amortisman giderleri
Kiralık tesislere ait diğer giderler

25.

1 Ocak31 Aralık 2013

2.055.415
609.376
70.535
25

234.902
420.000
218.538

2.735.351

873.440

(3.139.800)
(1.101.036)
(952.887)

(1.836.234)
(1.209.058)
(446.797)

(5.193.723)

(3.492.089)

1 Ocak31 Aralık 2014

1 Ocak31 Aralık 2013

(3.281.132)
(470.636)

(2.965.955)
(351.412)

(3.751.768)

(3.317.367)

Finansman giderleri

Kısa vadeli borçlanma gideri
Çalışanlara sağlanan faydalar faiz maliyeti

26.

1 Ocak31 Aralık 2014

Vergiler

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal 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.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanmıştır (2013 - %20).
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, azami 5 yıl taşınabilir.
Oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.

(50)
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26.

Vergiler (devamı)

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.
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

5.878.062
(6.347.170)

4.115.317
(6.264.845)

(469.108)

(2.149.528)

1 Ocak31 Aralık 2014

1 Ocak31 Aralık 2013

(5.878.062)
6.624.205

(4.115.317)
(247.958)

746.143

(4.363.275)

1 Ocak31 Aralık 2014

1 Ocak31 Aralık 2013

61.624.253

37.179.591

(12.324.851)

(7.435.918)

(65.765)
(887.757)
14.590.876
(566.360)

(36.908)
(1.319.753)
93.347
5.062.971
(727.014)

746.143

(4.363.275)

Dönem karı vergi yükümlülüğü/(varlığı) (net)
Dönem karı kurumlar vergisi karşılığı
Gelir tablosuna yansıyan
Eksi: Peşin ödenmiş vergi ve fonlar

Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)

Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Sürdürülen faaliyetler – vergi öncesi kar
Gelir vergisi oranı %20 (2013 - %20)’den vergi gideri
Vergi etkileri:
- Cari yıl ticari zararı üzerinden ayrılmayan ertelenmiş vergi
- Kanunen kabul edilmeyen giderler
- İstisnalar
Yatırım teşvik istisnası ve kullanılan geçmiş yıl zararı
Vergi etkisi olmayan düzeltmeler ve diğer farklar
Gelir tablosundaki vergi gideri/(geliri)

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS/TFRS’lere göre hazırlanmış finansal 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 finansal tablolar ile TMS/TFRS’lere göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde
yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir:

(51)
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26.

Vergiler (devamı)

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

(*)

31 Aralık 2014
Ertelenmiş vergi
varlıkları/
(yükümlülükleri)

31 Aralık 2013
Ertelenmiş vergi
varlıkları/
(yükümlülükleri)

1 Ocak –
31 Aralık 2014
Ertelenmiş
vergi geliri/
(gideri)

1 Ocak –
31 Aralık 2013
Ertelenmiş
vergi geliri/
(gideri)

(6.669.249)
28.576

(6.021.320)
90.149

(647.929)
(61.573)

767.614
99.642

1.533.301
120.429
495.335
7.295.438
492.465

1.135.400
159.503
435.366
696.444

397.901
(39.074)
59.969
7.295.438
(203.979)

73.343
25.345
(850.237)
(347.923)

3.296.295

(3.504.458)

6.800.753

(232.216)

Şirket’in Atık baca gazı ısısından elektrik enerji üretimi yatırımı ile ilgili olarak alınan yatırım teşvik belgesi
kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, indirimli vergi
oranı ve KDV istisnasından yararlanma hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda gelecek dönemlerde
kullanılacak olan 7.295.438TL tutarında vergi avantajı ertelenmiş vergi aktifi olarak muhasebeleştirilmiştir.

Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2013 - %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.

27.

Pay başına kazanç

Ortaklığa ait pay başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir:

Dönem boyunca mevcut olan payların ağırlıklı ortalama
sayısı (bin adet)
Ana ortaklığa ait net dönem karı
Bin pay başına kar

(52)

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

73.000.000
62.370.396

73.000.000
32.816.316

0,85

0,45
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28.

Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar

Şirket, ödeme güçlüğü çeken müşterilerinden olan alacaklarına karşılık aldığı gayrimenkulleri satış
amacıyla elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflandırmaktadır.
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllar itibariyle, satış amaçlı elde tutulan varlık
hareketleri aşağıdaki gibidir:

Maliyet değeri
1 Ocak 2014 açılış bakiyesi
Yatırım amaçlı gayrimenkullerden transferler (Not 14)
Çıkış
Yatırım amaçlı gayrimenkullere transfer (Not 14)
31 Aralık 2014 kapanış bakiyesi

Arazi ve
arsalar

Binalar

Diğer

Toplam

9.906
128.380
(128.380)
(9.906)

2.971.857
(417.521)

-

2.981.763
128.380
(128.380)
(427.427)

-

2.554.336

-

2.554.336

Arazi ve
arsalar

Binalar

Diğer

Toplam

Maliyet değeri
1 Ocak 2013 açılış bakiyesi
Giriş
Çıkış
Maddi duran varlıklara transferler (Not 15)
Değer düşüklüğü karşılığı/ iptali

9.906 1.842.521 72.000 1.924.427
- 2.554.336
- 2.554.336
- (1.505.296)
- (1.505.296)
- (72.000)
(72.000)
80.296
80.296

31 Aralık 2013 kapanış bakiyesi

9.906

29.

Finansal araçlar

a)

Finansal risk faktörleri

2.971.857

-

2.981.763

Şirket, faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite
riskine maruz kalmaktadır. Şirket’in risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin,
Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine
odaklanmaktadır.
Şirket’in kullandığı başlıca finansal araçlar banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır.
Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç Şirket’in operasyonları için finansman yaratmaktır. Şirket ayrıca
direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da
sahiptir.
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b)

Sermaye yönetimi

Şirket, sermayesini bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç
ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak operasyonlarından sağladığı nakit ve ticari alacak
ve mali ve ticari borçlarının vadelerinin incelenmesi yoluyla yönetmektedir. Şirket’in sermaye maliyeti
ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Şirket’in üst yönetimi tarafından değerlendirilir
ve Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar. Şirket, üst
yönetim ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi
veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri yoluyla dengede tutmayı
amaçlamaktadır.
Şirket sermayeyi borç/özkaynaklar oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam ana ortaklığa
ait özkaynaklara bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç
tutarından (bilançoda gösterildiği gibi finansal borçlar, ticari ve diğer borçlar, çalışanlara sağlanan
faydalar kapsamında borçlar, dönem karı vergi yükümlülüğü ile kısa ve uzun vadeli diğer
yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

Toplam borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler
Net borç
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Borç/özkaynaklar oranı

(54)

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

100.832.315
(2.277.052)

60.944.429
(2.526.412)

98.555.263

58.418.017

280.677.359

249.271.237

35%

23%
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c)

Finansal varlık ve yükümlülük kategorileri
Rayiç değer etkisi gelir
tablosunda yansıtılan
finansal varlıklar

31 Aralık 2014

Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar
Yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari ve diğer borçlar
İlişkili taraflara ticari ve diğer
borçlar

İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan

Yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari ve diğer borçlar
İlişkili taraflara ticari ve diğer
borçlar

Vadeye kadar
elde tutulacak
yatırımlar

Krediler ve
alacaklar

Satılmaya hazır
finansal varlıklar

İskonto edilmiş
maliyeti ile ölçülen
finansal yükümlülükler

Alım satım amaçlı

İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan

Alım satım amaçlı

-

-

-

-

-

2.277.052
63.430.563
31.622.883

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(65.074.201)
(21.976.358)

-

-

(1.714.104)

Vadeye kadar
elde tutulacak
yatırımlar

Krediler ve
alacaklar

Satılmaya hazır
finansal varlıklar

İskonto edilmiş
maliyeti ile ölçülen
finansal yükümlülükler

-

-

Rayiç değer etkisi gelir
tablosunda yansıtılan
finansal varlıklar

31 Aralık 2013

Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar

Rayiç değer etkisi gelir
tablosunda yansıtılan
finansal yükümlülükler

İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan

Rayiç değer etkisi gelir
tablosunda yansıtılan
finansal yükümlülükler

Alım satım amaçlı

İlk kayda alımda
bu şekilde
sınıflandırılan

Alım satım amaçlı

-

-

-

-

-

2.526.412
47.016.150
13.420.983

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(30.999.862)
(24.674.659)

-

-

(3.660.498)

-

-
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d)

Piyasa riski

Faaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere
maruz kalmaktadır.
Şirket düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
Cari yılda Şirket’in 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.
e)

Kur riski yönetimi

31 Aralık 2014

Döviz tutarı
ABD Doları

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Verilen sipariş avansları
Banka kredileri
Ticari borçlar
Alınan avanslar
Diğer borç ve yükümlülükler
Net yabancı para pozisyonu

Döviz tutarı
Avro

Toplam
TL

4.427
50
(9.486.122)
(2.704.362)
(1.900)

1.862
15.519
116
20.083
56.648
- (21.997.370)
(161.897)
(6.727.806)
(103)
(292)
(300)
(5.251)

(12.187.907)

(140.355) (28.658.436)

31 Aralık 2013

Döviz tutarı
ABD Doları

Döviz tutarı
Avro

Toplam
TL

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Verilen sipariş avansları
Banka kredileri
Ticari borçlar
Diğer borç ve yükümlülükler

57.288
12.491
(6.350.285)
(3.090.507)
(1.900)

131.787
509.262
23.471
95.582
144.972
425.710
- (13.553.413)
(91.028)
(6.863.373)
(39.100)
(118.872)

Net yabancı para pozisyonu

(9.372.913)

170.102 (19.505.104)

Kur riskine duyarlılık
Şirket başlıca Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in bilanço pozisyonunun Avro ve ABD Doları kurlarındaki %10’luk değişime
olan duyarlılığını göstermektedir. Kullanılan bu oranlar, kur riskinin üst düzey yönetime Şirket içinde
raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği
olası değişikliği ifade eder. Pozitif tutar Avro ve ABD Doları’nın TL karşısında %10 değer artışının gelir
tablosundaki etkisini ifade eder.
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31 Aralık 2014 tarihi itibariyle

Kar/(Zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)

(2.826.254)
(2.826.254)

2.826.254
2.826.254

(39.590)
(39.590)

39.590
39.590

-

-

(2.865.844)

2.865.844

Avro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle

Kar/(Zarar)
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kaybetmesi
değer kazanması

ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1+2)

(2.000.461)
(2.000.461)

2.000.461
2.000.461

49.950
49.950

(49.950)
(49.950)

-

-

(1.950.511)

1.950.511

Avro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama %10 değerlenmesi halinde:
7- Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
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f)

Faiz oranı riski yönetimi

Şirket’in faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar

40.395

1.040.693

50.090.731

19.549.303

Değişken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar

14.983.470

11.390.366

Değişken faizli finansal araçlar için 31 Aralık 2014 tarihinde mevcut tüm para birimleri cinsinden olan
faiz 100 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, değişken faizli
kredilerden oluşan yüksek/düşük faiz gideri sonucu vergi öncesi dönem karı 61.501 TL / 85.621 TL
daha düşük/yüksek olacaktı.
(g)

Kredi riski yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket yalnızca kredi
güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat
elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket’in maruz kaldığı kredi riskleri ve
müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve
Şirket 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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Ekli finansal tablolarda sunulan finansal varlıkların değer düşüklüğü karşılıkları düşüldükten sonraki bilançoda gösterilen değerleri , Şirket’in maksimum kredi
riskini göstermektedir.Şirket’in kredi riski aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

Bankalardaki
mevduat

Alınan çekler

Diğer

4.376
-

1.562.647
-

714.405
-

-

-

4.376

-

-

-

-

-

-

-

-

İlişkili
taraf

Ticari alacaklar
Diğer
taraf

İlişkili
taraf

Diğer alacaklar
Diğer
taraf

Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

31.622.883
-

63.430.563
51.406.515

-

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

18.278.830

53.745.016

13.344.053
-

9.685.547
7.703.931
15.804.716
(15.804.716)
-

Vadesi geçmiş fakat değer düşüklüğüne uğramamış alacakların detayı Not 5 ve 6’da verilmiştir.
Vadesi geçmiş fakat değer düşüklüğüne uğramamış ticari alacaklar için alınan teminatların detayı aşağıda sunulmuştur;
31 Aralık 2014
Teminat mektupları
İpotekler
Teminat çekleri

31 Aralık 2013

7.194.150
509.781
-

4.157.088
313.771
43.126

7.703.931

4.513.985
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31 Aralık 2013

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

Alınan çekler

Diğer

479.664
-

1.959.479
-

566.933
-

-

-

479.664

-

-

-

-

-

-

-

-

İlişkili
taraf

Ticari alacaklar
Diğer
taraf

İlişkili
taraf

Diğer alacaklar
Diğer
taraf

13.420.983
-

47.016.150
35.931.239

-

9.605.207

42.133.543

3.815.776
-

4.882.607
4.513.985
15.852.186
(15.852.186)
-
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h)

Likidite riski yönetimi

Şirket, 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, Şirket’in 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.

31 Aralık 2014
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Krediler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar

Türev yükümlülükler
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
31 Aralık 2013
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Krediler
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar

Türev yükümlülükler
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları

j)

Bilanço
değeri

Sözleşme
uyarınca
/beklenen
nakit çıkışlar
toplamı

Vadesi
belirlenmemiş
finansal
yükümlülükler

1 aydan az

1 ay -3 ay

3 ay-1 yıl

1 yıl-5 yıl

65.074.201
21.223.024
1.714.104
753.334

66.584.590
21.305.389
1.727.671
753.334

470.845

43.124.223
17.677.046
1.082.804
3.722

3.252.352
644.867
-

6.993.060
375.991
-

16.467.307
278.767

88.764.663

90.370.984

470.845

61.887.795

3.897.219

7.369.051

16.746.074

-

-

-

-

-

-

-

30.999.862
24.024.056
3.660.498
650.603

32.429.316
24.131.291
3.895.051
650.603

444.310

17.484.131
19.128.601
1.448.396
20.754

4.741.927
2.261.116
-

461.841
260.763
38.288
-

14.483.344
147.251
185.539

59.335.019

61.106.261

444.310

38.081.882

7.003.043

760.892

14.816.134

-

-

-

-

-

-

-

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.
Şirket, 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, Şirket’in cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi
olmayabilir. Gerçeğe uygun değerleri tahmin edilebilir finansal enstrümanların, değerlerinin tahmini için
aşağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıştır.
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Aslan Çimento Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Para birimi –Türk Lirası (TL))

29.

Finansal araçlar (devamı)

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 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 borçların bilanço tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerlerinin defter
değerlerine yakın olduğu varsayılmaktadır.

30.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı’nın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmesi olanaksız duruma
geldiğinden, devamında yarar olmayacağı anlaşıldığından, Vakıf’ın dağıtılması için açılan davada
mahkeme Vakıf’ın kapatılmasına karar vermiş ve karar 26 Ocak 2015 tarihinde kesinleşmiştir.

(62)

