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(1)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
30 Eylül 2009 tarihi itibariyle
ara dönem konsolide bilanço
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Dipnot
Referanslar
ı

Cari dönem
Bağımsız
incelemeden
geçmemiş

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş

30 Eylül 2009

31 Aralık 2008

150.602.444
40.658.632
8.225.152
58.288.863
17.217.751
41.071.112
543.105
39.147.059
3.739.633

194.715.434
85.911.468
5.065.080
51.451.919
18.923.941
32.527.978
800.207
42.263.877
9.222.883

459.870.522
45.761
190.148.314
3.335
225.605.925
35.427.049
7.062.941
1.577.197

365.691.353
39.721
117.451.333
3.403
236.575.857
1.229.768
7.062.941
3.328.330

610.472.966

560.406.787

26.798.329
11.496
16.199.171
2.038.063
14.161.108
4.551.245
3.940.960
1.063.395
1.032.062

35.270.698
419.383
27.491.108
8.678.693
18.812.415
2.398.031
3.734.831
1.168.393
58.952

12.425.807
7.776.513
4.649.295

7.342.604
5.909.980
1.432.624

571.248.830

517.793.485

571.248.830
258.125.000
33.706
128.329.524
93.953.581
83.429
20.857.172
69.866.418
0

517.793.485
258.125.000
33.706
105.938.363
30.350.576
336.846
15.781.853
107.227.141
0

610.472.966

560.406.787

Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar

3
4
5
16

6

Cari olmayan/duran varlıklar
Diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
İlişkili taraflardan alacaklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Şerefiye
Diğer duran varlıklar

4
16
7
7

Toplam varlıklar
Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
- Ilişkili taraflara ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

5
16

13

Uzun vadeli yükümlülükler
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

13

Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltmesi farkları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Değer Artış Fonları
Çevrim Farkları
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Ana ortaklık dışı paylar

9
9
9
4,9
9

Toplam kaynaklar

İlişikte 6 ile 25’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(2)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
30 Eylül 2009 tarihi itibariyle sona eren
ara döneme ait konsolide kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Cari dönem

Geçmiş dönem

Dipnot

01 Temmuz-

Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak –

01 Temmuz-

Bağımsız
incelemeden
geçmiş
1 Ocak –

Referansları

30 Eylül 2009

30 Eylül 2009

30 Eylül 2008

30 Eylül 2008

10
10

71.994.789
(41.422.812)

226.114.617
(142.937.322)

75.918.585
(49.752.002)

235.929.923
(144.540.482)

Brüt kar/zarar

30.571.977

83.177.295

26.166.583

91.389.441

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

(4.463.417)
(6.003.763)

(14.953.638)
(17.082.740)

1.487.942
(263.872)

4.204.745
(846.670)

(4.811.306)
(4.409.941)
1.184.442
(279.589)

(15.112.762)
(15.705.580)
3.169.873
(645.715)

Faaliyet karı/zararı

21.328.867

54.498.992

17.850.189

63.095.257

5.416.872
(989.636)

32.898.544
(6.219.590)

177.633
8.409.955
(2.452.612)

(371.310)
52.660.130
(4.863.188)

25.756.103

81.177.946

23.985.165

110.520.889

(4.190.455)
(3.992.535)
(197.920)

(11.311.528)
(11.442.384)
130.856

(3.948.708)
(3.957.477)
8.769

(15.719.716)
(15.519.787)
(199.929)

Dönem karı

21.565.648

69.866.418

20.036.457

94.801.173

Diğer kapsamlı gelir
Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi
gelir/giderleri

48.257.791
(81.411)

68.433.651
(253.417)

10.113.974
(140.899)

(69.615.812)
(310.883)

(2.412.890)

(4.830.646)

(691.306)

3.295.183

45.763.490

63.349.588

9.281.769

(66.631.512)

Toplam kapsamlı gelir

67.329.138

133.216.006

29.318.226

28.169.661

Dönem kar/zararının dağılımı
Ana ortaklık dışı paylar
Ana ortaklık payları

21.565.648

69.866.418

20.036.457

94.801.173

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı
Ana ortaklık dışı paylar
Ana ortaklık payları

67.329.138

133.216.006

29.318.226

28.169.661

0,1720
0,1223
0,0170

0,5572
0,3963
0,0550

0,1645
0,1170
0,0162

0,7784
0,5535
0,0769

Sürdürülen faaliyetler
Satış gelirleri
Satışların maliyeti (-)

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

4
11
12

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/zararı
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri
Dönem vergi gideri
Ertelenmiş vergi geliri

13
13

Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası)

Hisse başına kazanç
A Grubu hisse senetleri
B Grubu hisse senetleri
C Grubu hisse senetleri

15

İlişikte 6 ile 25’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(3)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
30 Eylül 2009 tarihi itibariyle sona eren
ara döneme ait konsolide özsermaye değişim tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Dipnot
Referansları
1 Ocak 2008 tarihi itibariyle bakiye
Yeniden düzenleme etkisi
Yeniden düzenlenmiş haliyle
Sermaye artırımı
Yabancı para çevrim farkları

2-9

Ödenmiş
sermaye

Sermaye
düzeltmesi
farkları

Finansal varlık
değer artış fonu

Yabancı para
çevrim farkları

Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş yıl
karları ve net
dönem karı

Toplam

250.727.584

5.950.409

131.100.408

(79.108)

53.947.002

189.365.726

631.012.021

-

-

-

-

18.930.714

(18.459.851)

470.863

250.727.584
7.397.416

5.950.409

131.100.408

(79.108)

72.877.716

170.905.875

631.482.884

(5.916.703)

-

-

-

-

-

-

-

(1.480.713)

-

179.236

179.236

Yedeklere transfer

-

-

-

-

33.060.646

(33.060.646)

-

Ödenen temettüler

-

-

-

-

-

(120.491.797)

(120.491.797)

Toplam kapsamlı gelir

-

-

(66.320.629)

(310.883)

-

94.801.173

28.169.661

30 Eylül 2008 tarihi itibariyle bakiye

258.125.000

33.706

64.779.779

(389.991)

105.938.363

110.853.128

539.339.984

1 Ocak 2009 tarihi itibariyle bakiye

258.125.000

33.706

30.350.576

336.846

105.938.363

123.008.994

517.793.485

Yedeklere transfer

-

-

-

-

22.391.161

(22.391.161)

-

Ödenen temettüler

-

-

-

-

-

(79.760.661)

(79.760.661)

Toplam kapsamlı gelir

-

-

63.603.005

(253.417)

-

69.866.418

133.216.006

258.125.000

33.706

93.953.581

83.429

128.329.524

90.723.590

571.248.830

30 Eylül 2009 tarihi itibariyle bakiye

İlişikte 6 ile 25’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(4)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
30 Eylül 2009 tarihi itibariyle sona eren
ara döneme ait konsolide nakit akım tablosu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Bağımsız
incelemeden
geçmemiş
1 Ocak30 Eylül 2009

Bağımsız
incelemeden
geçmiş
1 Ocak30 Eylül 2008

81.177.946
11.311.528
986.519
(8.703.719)
80.765

94.801.173
15.719.716
1.359.701
(21.400.434)
53.889
(908.865)

(3.160.072)
13.143.036
1.062.192
(5.746.688)
1.607.672
(206.018)
91.553.161

1.600.149
371.310
10.574.981
108.709
(4.233.468)
66.726
98.113.587

(6.836.944)
3.116.818
257.102
(11.291.937)
(104.998)
(719.730)
(11.144.108)
(986.519)
(767.683)

1.929.050
(11.201.030)
(20.661.722)
8.194.388
(212.842)
140.882
(18.782.734)
(1.359.701)
(963.621)

(28.477.999)

(42.917.330)

(36.738.582)
8.703.719

(2.665.750)
(42.867.984)
10.422
(29.740)
21.400.434

Yatırım faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit

(28.034.863)

(24.152.618)

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan Finansal kiralama sözleşmeleri
Finansal kiralama borçlarının ödemeleri
Alınan krediler
Ödenen krediler
Ödenen temettüler
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan)/elde edilen net nakit
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış/(azalış)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi

(51.488)
(356.399)
(79.760.661)
(80.168.548)
(45.128.249)
85.911.468
(124.587)

17.662
(76.953)
403.009
(120.491.797)
(120.148.079)
(89.104.440)
181.685.142
(261.471)

40.658.632

92.319.231

Dipnot
referansları
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem karı
- Gelir vergisi gideri
13
- Finansal giderler
12
- Finansal gelir
11
- Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan (kazanç) / zarar
- Reeskont geliri gideri
- Finansal varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan
ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen (kazanç)/zarar
- İştirak karlarından elde edilen paylar
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları
- Kıdem tazminatı karşılığı
- Satılmaya hazır finansal varlıklardan alınan nakit olmayan temettü gelirleri
- Kıdemli işçilik ikramiye karşılığı
- Kullanılmamış izin karşılığı
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi nakit akım
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış
Stoklardaki (artış)/azalış
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış
Ticari borçlardaki artış/(azalış)
Çalışanlara sağlanan faydalardaki artış/(azalış)
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış/(azalış)
Ödenen gelir vergisi
Ödenen faizler
Ödenen kıdem tazminatı

12

Faaliyetlerden elde edilen nakit
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal varlık alımından kaynaklanan nakit (çıkışı)
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
Alınan faizler

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

7
11

3

İlişikte 6 ile 25’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

(5)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
30 Eylül 2009 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

1.

Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu

Kuruluş adı Çukurova Çimento San. T.A.Ş. olan Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin ana ortağı Ordu
Yardımlaşma Kurumu (“OYAK”) olup Şirket’e 1963 yılında iştirak etmiştir. Şirket’in ticaret siciline kayıtlı
adresi Ceyhan yolu üzeri 12. Km Adana’dır. Şirket’in ana faaliyet konusu çimento, klinker ve hazır
beton üretimi ve satışıdır.
Şirket’in ana ortağı % 57,21 oranında Ordu Yardımlaşma Kurumu’dur. Ordu Yardımlaşma Kurumu
(OYAK), özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, tüzel kişiliği haiz bir kuruluş olup,
1 Mart 1961 tarihinde 205 sayılı yasa ile kurulmuştur. TSK mensuplarının “yardımlaşma ve emeklilik
fonu” olan OYAK, anayasamızın öngördüğü sosyal güvenlik anlayışı içinde, üyelerine çeşitli hizmet ve
faydalar sağlamaktadır. OYAK’ın sanayi, finans ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 50’yi aşkın
doğrudan ve dolaylı iştiraki de bulunmaktadır.OYAK ile ilgili detaylı bilgilere resmi internet sitesi olan
(www.oyak.com.tr) adresinden ulaşılabilmektedir.
30 Eylül 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle konsolide finansal tablolar, aşağıdaki şirketlerin
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’ne tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmesiyle
hazırlanmıştır:

Şirket

Faaliyet Konusu

Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd.
Adana Çimento Free Port Ltd.

Çimento satışı
Çimento satışı

30 Eylül
2009
İştirak
Oranı (%)

31 Aralık
2008
İştirak
Oranı (%)

100,00
100,00

100,00
100,00

Şirket, Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd. ve Adana Çimento Free Port Ltd. bundan sonra birlikte
“Grup” olarak tanımlanacaktır.
Şirket 21 Kasım 2005 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde dökme ve ambalajlı çimento
satmak ve bu amaçla diğer ticari faaliyetlerde bulunmak için Gazimagusa Serbest Liman Bölgesi’nde
30.000 ABD Doları sermayeli Adana Çimento Free Port Ltd. şirketini, 5 Aralık 2005 tarihinde ise
45.000 TL sermayeli Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd şirketini kurmuştur. 2006 yılında yapılan
sermaye arttırımları ile Adana Çimento Free Port Ltd.’nin sermayesi 1.280.000 ABD Doları’na, Adana
Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd.’nin sermayesi 300.000 TL’ye yükseltilmiştir.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL’dir (31 Aralık 2008 - 400.000.000 TL).
Şirket’in hisse senetleri 21 Şubat 1991’den beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (“İMKB”) işlem
görmekte olup, sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

%

30 Eylül
2009

%

31 Aralık
2008

Ordu Yardımlaşma Kurumu

% 57,21

147.666.476

% 57,21

147.666.489

Diğer

% 42,79

110.458.524

% 42,79

110.458.511

% 100,00

258.125.000

% 100,00

258.125.000

Ortaklar

Nominal sermaye

Ödenen temettü
31 Mart 2009 tarihinde yapılan olağan genel kurul sonucu Şirket, 2008 yılı karına ait A Grubu için
43.070.757 TL, B Grubu için 28.713.838 TL ve C Grubu için 7.976.066 TL olmak üzere toplam
79.760.661 TL tutarında brüt temettü dağıtmaya karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda borsada
işlem gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 29 Mayıs 2009 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank
A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

(6)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
30 Eylül 2009 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

1.

Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu (devamı)

Finansal tabloların onaylanması
Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 04 Kasım 2009 tarihinde
yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
Kategori itibariyle yıl içinde çalışan sayısı

Kapsam içi (sendikalı)
Kapsam dışı (sözleşmeli)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar

30 Eylül 2009

30 Eylül 2008

325
169

324
172

494

496

Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri
Şirket’in konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edilen finansal
raporlama standartlarına (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlanmıştır. SPK
Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” ile
işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına
ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile
birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten
kaldırılmıştır.
Bu tebliğe istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)’na göre hazırlamaları gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”)
tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen
standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
Rapor tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS’nin UMSK tarafından
yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan edilmediğinden dolayı, ilişikteki finansal tablolar
SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS’ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar
ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara
uygun olarak sunulmuştur.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak mali tablo
hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi
uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından
yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS
29”) uygulanmamıştır.
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni mali tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet
gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını faaliyette bulundukları ülkelerin
para birimleri cinsinden ve o ülkelerin mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadırlar.
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Konsolide mali tablolar, bazı finansal araçların gerçeğe uygun değerden değerlenmesi haricinde, tarihi
maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.
Grup’un her işletmesinin kendi mali tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli
olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin mali durumu ve faaliyet
sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve konsolide mali tablolar için sunum para birimi olan TL
cinsinden ifade edilmiştir.
SPK’nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını UMS 34 “Ara
Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta
serbesttirler. Grup, bu çerçevede 30 Eylül 2009 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap döneminde
SPK Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih
etmiştir.
Konsolidasyona ilişkin esaslar
Şirketin bağlı ortaklıklarının 30 Eylül 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihleri itibariyle detayları aşağıdaki
gibidir:
Sermayedeki pay oranı
(%)
Bağlı Ortaklıklar
Kuruluş ve
faaliyet yeri

30 Eylül
2009

31 Aralık
2008

Oy
kullanım
gücü

Adana Çimento San. Ve Tic.Ltd.

K.K.T.C.

100

100

100

Adana Çimento Free Port Ltd.

K.K.T.C.

100

100

100

Ana faaliyeti
Çimento , klinker ,
hazır beton satışı
Çimento , klinker ,
hazır beton satışı

Konsolide finansal tablolar Şirket ve Şirket’in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen ya da müşterek
kontrol edilen işletmelerin mali tablolarını kapsar. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde
etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra
veya elden çıkarma tarihine kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir.
Gerekli olması halinde, Şirket’in izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı
ortaklıkların mali tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır.
Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.
Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dışı paylar Grup’un özkaynağının içinde
ayrı olarak belirtilir. Ana ortaklık dışı paylar, ilk işletme birleşmelerinde oluşan bu paylar ile birleşme
tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen değişikliklerdeki ana ortaklık dışı payların toplamından
oluşur. Ana ortaklık dışı payların oluşan zararları telafi etmek için zorunlu bir yükümlülüğünün ve söz
konusu zararları karşılayabilmek için ilave yatırım yapabilme imkanının olduğu durumlar haricinde,
ana ortaklık dışı payların bağlı ortaklığın özkaynağındaki payını aşan ana ortaklık dışı paylara ait
zararlar, Grup’un paylarına dağıtılır.
2008 yılı finansal tablolarında yapılan sınıflamalar
SPK Seri:XI No:29 sayılı tebliği ve ona açıklama getiren duyurular uyarınca “Kardan ayrılmış
kısıtlanmış yedekler” tutarının yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi ve bu tebliğin
uygulanması esnasında çıkan farklılıkların geçmiş yıl kar/zararlarıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda Grup ,Yasal Yedeklere ilişkin olarak 10.821.897 TL. ve Statü Yedeklerine ilişkin olarak
8.108.817 TL. olmak üzere toplam 18.930.714 TL.’lik düzeltme kaydını Geçmiş yıl kar/zararlarıyla
ilişkilendirmek suretiyle 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 31.12.2008 dönemi mali
tablolarında göstermiştir.
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2.2

Muhasebe politikalarındaki değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki
dönem mali tabloları yeniden düzenlenmektedir.
2.3

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişiklik olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenir. Geçmiş dönem bilgilerinin değiştirilmesi ya da yeniden sınıflandırılması
durumunda yeniden düzenlenmiş geçmiş dönem bilançosunun karşılaştırmalı dönem sonu bilançosu
ile birlikte verilmesi gerekmektedir.
2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti

30 Eylül 2009 tarihi itibariyle ara dönem konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren
yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlı
olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla, bu ara dönem
konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile
birlikte değerlendirilmelidir.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler
Grup’un ara dönem finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları, aşağıda
özetlenen ve 1 Ocak 2009’dan itibaren geçerli olan yeni standartların ve değişikliklerin uygulanması
dışında, 31 Aralık 2008 de sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda uygulanan
muhasebe politikalarıyla tutarlıdır.
UFRS 2, “Hisse Bazlı Ödeme (Değişiklik) - Hakkın Kazanılması ve İptal edilmesi”
Standart “hak ediş koşulları”nın tanımına açıklık getirmek ve hakediş koşullarının karşılanmaması
sebebiyle hakkın yitirilmesi sonucunda iptal edilme dışında, iptal edilen ödüllerin
muhasebeleştirilmesine düzenleme getirmek amacıyla değiştirilmiştir. Söz konusu değişikliklerin
uygulanmasının Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
UFRS 7, “Finansal Araçlar: Açıklamalar” (Değişiklik)
Değiştirilmiş Standard gerçeğe uygun değer ölçümü ve likidite riskine ilişkin ek açıklamaları gerekli
kılmaktadır. Değişikliklerin likidite riskine ilişkin açıklamalara önemli bir etkisi olmamıştır.
UFRS 8, “Faaliyet Bölümleri”
Bu standart Grup’un faaliyet bölümlerine ilişkin açıklamaları gerektirmekte olup Grup’un temel ve
ikincil raporlama bölümlerinin belirlenmesi gereksiniminin yerine geçmektedir. Faaliyet bölümü, bir
işletmenin hasılat elde edebildiği ve harcama yapabildiği (aynı işletmenin diğer kısımları ile yapılan
işlemlere ilişkin hasılat ve giderler de dahil olmak üzere) işletme faaliyetlerinde bulunan, faaliyet
sonuçlarının, bölüme tahsis edilecek kaynaklara ilişkin kararların alınması ve bölümün performansının
değerlendirilmesi amacıyla ‘işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili mercii’ tarafından düzenli
olarak gözden geçirildiği ve hakkında ayrı finansal bilgilerin mevcut olduğu bir kısmıdır.
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Grup, esas olarak çimento ürünlerinin üretimi ve satışı alanında faaliyet gösterdiği ve UFRS 8 Faaliyet
Bölümleri” kapsamında raporlanabilir bölümü olmadığı için finansal bilgilerini bölümlere göre
raporlamamış ve bu Standart’ın uygulanmasının Grup’un finansal durumuna veya performansına bir
etkisi olmamıştır.
UMS 1, “Finansal Tabloların Sunuluşu” (Değişiklik)
Değiştirilmiş Standart özsermayedeki hissedarlara ait ve hissedarlara ait olmayan değişiklikleri
ayrıştırmaktadır. Özsermaye değişim tablosu sadece hissedarlar ile yapılan işlemleri içerir ve;
hissedarlarla yapılan işlemler dışındaki özkaynak değişiklikleri bu tabloda tek bir satır halinde sunulur.
Hissedarlarla yapılan işlemler dışındaki özkaynak değişiklikleri (kapsamlı gelir) ise tek bir tabloda
(Kapsamlı Gelir Tablosu) veya birbiriyle bağlantılı iki tabloda (Bireysel Gelir Tablosu ve Kapsamlı Gelir
Tablosu) sunulabilir. Grup finansal tabloların sunuluşuna ilişkin ilgili söz konusu değişiklikleri tek bir
tabloda sunarak SPK’nın zorunlu raporlama formatında yaptığı değişiklikler doğrultusunda
uygulamıştır.
UMS 23, Borçlanma Maliyetleri” (Değişiklik)
Standart, özellikli varlıklara ilişkin borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesini zorunlu kılacak şekilde
değiştirilmiş olup Standart’a geçişin gerekliliklerine uygun olarak, değişiklikler ileriye dönük
uygulanacaktır. Dolayısıyla, özellikli varlıklara ilişkin olarak borçlanma maliyeti 1 Ocak 2009’dan
itibaren aktifleştirilmektedir. Bu tarihten önce gerçekleşip giderleştirilen borçlanma maliyetlerinde bir
değişiklik yapılmamıştır. Grup Standart’daki söz konusu değişikliklerden önce UMS 23’deki alternatif
yöntem olan özellikli varlıklara ilişkin olarak borçlanma maliyetlerini aktifleştirdiği için söz konusu
değişikliklerin uygulanmasının Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi
olmamıştır
UMS 27 “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar” (Değişiklik)
Değişiklik bağlı ortaklık, müştereken kontrol edilen işletmeler veya iştiraklerden elde edilen temettünün
bireysel finansal tablolarda gelir tablosunda yansıtılmasını gerektirmektedir ve bu değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin uygulanmasının Grup’un finansal durumu
veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1’de yapılan değişiklikler: “Tasfiyeden Kaynaklanan
Satılabilir Finansal Araçlar ve Yükümlülükler”
Standartlar satılabilir finansal araçların belirli kriterlerin yerine getirilmesi durumunda sermaye aracı
olarak sınıflandırılması için sınırlı bir kapsam istisnasına izin vermek üzere değiştirilmiştir. Söz konusu
değişikliklerin uygulanmasının Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi
olmamıştır
UFRYK 9 (Saklı Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi) ve UMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme
UFRYK 9’a yapılan bu değişiklikler işletmenin bir melez finansal varlığı gerçeğe uygun değeri kar
zarara yansıtılan kategorisinden başka bir kategoriye sınıflandırması durumunda saklı türevin asal
sözleşmeden ayrıştırılması gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesini gerektirir. Söz konusu
değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
UFRYK 13, “Müşteri Sadakat Programları”
Bu yorum müşteri sadakat hediye puanlarının satış işlemlerinin farklı bir bileşeni şeklinde
muhasebeleşmesini gerekli kılmaktadır. UFRYK 13’ün geçiş dönemine ilişkin özel bir düzenlemesi
bulunmamakta ve UMS 8 “ Muhasebe Politikaları, Muhasebe tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar”
uyarınca söz konusu değişiklikler geçmişe dönük olarak uygulacaktır. Bu yorumun Grup’un finansal
durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.

(10)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
30 Eylül 2009 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

UFRYK 15, “Gayrimenkul İnşaatı ile İlgili Anlaşmalar”
Bu yorum bir gayri menkulün inşaatı için yapılan anlaşmanın, UMS 11 “İnşaat Sözleşmeleri” standardı
veya UMS 18 “Hâsılat” standardı kapsamına girip girmediğinin ve buna bağlı olarak da böyle bir
gayrimenkul inşasından elde edilen gelirin ne zaman muhasebeleştirileceğinin belirlenmesi
konusunda yol göstermektedir. Bu yorumun Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde bir
etkisi olmamıştır.
UFRYK 16, " Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım İle İlgili Riskten Korunma"
Bu yorum ileriye dönük olarak uygulanacaktır. UFYRK 16 net yatırımın riskten korunma
muhasebesine ilişkin olarak; net yatırımın korunmasında riskten korunma muhasebesi
uygulanabilecek yabancı para risklerinin belirlenmesi; grup içinde riskten korunma araçlarının nerede
elde tutulabileceği ve net yatırımın elden çıkarılması durumunda kar zarara yansıtılacak net yatırıma
ve korunma aracına ilişkin kur farkı gelir gideri tutarının belirlenmesi konularına açıklık getirmektedir.
Grup, konsolidasyon için kullandığı yöntem olan, doğrudan konsolidasyon yönteminden kaynaklanan
kar zararın, kar zarara yansıtılması yöntemini seçmiştir. Grup’un elden çıkardığı bir net yatırımı
olmadığı için, bu yorumun Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
UFRS’lerdeki iyileştirmeler (2008)
Mayıs 2008’de Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) Standartlarla ilgili tutarsızlıkları
ortadan kaldırmak ve anlatımı daha açık hale getirmek için ilk toplu değişiklikleri yayınlamıştır. Her
standart için farklı uygulamaya geçiş düzenlemeleri olup geçerlilik tarihleri çeşitlilik göstermekte ve en
erken 1 Ocak 2009’dan itibaren yürürlüğü girmektedir. Bu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve
performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.
Konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış ve 1 Temmuza 2009
tarihinde ve bu tarihten sonra bağlayan hesap dönemlerinde yürürlüğe girecek olan ve Grup
tarafından erken uygulama yoluna gidilmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
UFRS 3, “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27 “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar’a
İlişkin Yapılan Düzenlemeler” (Değişiklik) (1 Temmuz 2009 tarih ve bu tarihten sonra başlayan hesap
dönemleri için geçerlidir). Revize edilmiş UFRS 3 ve revize edilmiş UMS 27, 10 Ocak 2008 tarihinde
UFRYK tarafından yayımlanmıştır. Değişikliğe tabii tutulmuş UFRS 3 (UFRS 3R) işletme
birleşmelerinin muhasebeleştirilmesi, şerefiyenin kayıtlara alınması ile birleşmenin olduğu dönemin
finansal sonuçlarının raporlanması hususlarına çeşitli değişiklikler getirmektedir. Söz konusu
değişiklikler, satın alım ile ilişkilendirilen maliyetlerin giderleştirilmesini ve satın alım sırasında dikkate
alınan şartlı durumlarda, raporlama dönemi sonrasında meydana gelen rayiç değer değişikliklerinin
şerefiyeden düzeltilmesi yerine gelir tablosunda dikkate alınmasını gerektirmektedir. Revize edilmiş
UMS 27 (UMS 27R) bağlı ortaklığın hisse sahipliğinde meydana gelen değişikliklerin sermaye hareketi
olarak değerlendirilmesi gerektiğini tanımlamaktadır. Böylelikle söz konusu sermaye hareketinin
şerefiyeye veya kar zarara herhangi bir etkisi olmayacaktır. Ayrıca, standart bağlı ortaklık zararlarının
ve bağlı ortaklık üzerinde kaybedilen kontrolün muhasebeleştirilmesi konusunda da değişiklikler
getirmektedir. Söz konusu değişiklik geriye ve ileriye dönük uygulanacaktır.
UMS 39’da yapılan değişiklikler: Temmuz 2008’de yayınlanmıştır. UMS 32, UMS 1, UFRS 3’de ve
Mayıs 2008’de yayımlanan UFRS’deki iyileştirmeler çerçevesinde yapılan değişikliklerin UMS 39’da
gerektirdiği değişiklikleri içermektedir.
UFRS 1’de yapılan değişiklikler: Kasım 2008’de yayınlanmıştır. UMS ve UFRS’lerde 3 Temmuz 2008
tarihine kadar gerçekleştirilen değişikliklerin UFRS 1’de gerektirdiği değişiklikleri içermektedir.
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UFRYK 17 ‘Parasal olmayan varlıkların hissedarlara dağıtımı (ileriye dönük uygulanacaktır): UFRYK
17, Grup’un dağıtacağı temettünün nakdi veya gayri nakdi olması kararının Grup hissedarlarına
bırakılması durumunda, sözkonusu temettünün mali tablolarda nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin
açıklama getirir. Grup, yorumun konsolide finansal tablolara etkisini değerlendirmektedir.
UFRYK 18: ‘Müşterilerden Varlık Transferi’: (1 Temmuz 2009 tarih veya bu tarihten sonra başlayan
hesap dönemleri için geçerlidir)’: Standard, müşterilerden alınan maddi duran varlıkların mali
tablolarda nasıl muhasebeleştirileceğine ilişkin açıklama getirir. Grup, yorumun konsolide finansal
tablolara etkisini değerlendirmektedir.
UFRS 2 “Hisse bazlı ödeme“ (Değişiklik) 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olup Grup’un bu tip
işlemleri olmaması nedeniyle söz konusu değişikliklerin uygulanmasının Grup’un finansal durumu
veya performansı üzerinde etkisi olmaması beklenmektedir.
UFRS’lerdeki iyileştirmeler (2009)
Nisan 2009’da Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) Standartlarla ilgili tutarsızlıkları
ortadan kaldırmak ve anlatımı daha açık hale getirmek için ikinci toplu değişiklikleri yayınlamıştır. Her
standart için farklı uygulamaya geçiş düzenlemeleri olup geçerlilik tarihleri çeşitlilik göstermekte ve en
erken 1 Temmuz 2009’dan itibaren yürürlüğü girmektedir.

3.

Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar (*)

30 Eylül

31 Aralık

2009

2008

28.724

16.098

40.629.908

85.895.370

1.267.704

1.245.868

39.362.204

84.649.502

40.658.632

85.911.468

(*) Vadeli mevduatlarının vadeleri bir aydan az olup (31 Aralık 2008: bir aydan az); faiz oranları TL
mevduatlar için %9,25 (31 Aralık 2008: %19) arasında, yabancı para mevduatlar için % 2,85 (31
Aralık 2008: %3,5) arasında değişmektedir.
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4.

Finansal yatırımlar

Kısa vadeli finansal yatırımlar :
Alım-satım amaçlı yatırımlar:
Hisse

30 Eylül

Hisse

31 Aralık

Oranı %

2009

Oranı %

2008

Cinsi
Borsada işlem gören
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.

<1

5.970.069

<1

3.904.235

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

<1

2.255.083

<1

1.160.845

8.225.152

5.065.080

Cari dönemde alım satım amaçlı finansal yatırımların gerçeğe uygun değerinde meydana gelen
3.160.072 TL tutarındaki artış finansal gelirler hesabında muhasebeleştirilmiştir.
Uzun vadeli finansal yatırımlar :
Satılmaya hazır finansal yatırımlar:
Hisse Oranı
(%)

30 Eylül
2009

Hisse Oranı
(%)

31 Aralık
2008

-

-

-

-

Hisse senetleri
Borsada işlem gören
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

% 14,12

124.936.178

% 14,12

57.985.885

Omsan Lojistik A.Ş.

% 19,00

33.363.179

% 19,00

29.943.230

Oyka Kağıt Ambalaj A.Ş.

% 19,00

20.049.730

% 19,00

18.102.230

Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.

% 17,64

11.793.918

% 17,64

11.414.679

OYCEM Hispania SL

% 48,60

5.309

% 48,60

5.309

Borsada işlem görmeyen

65.212.136

59.465.448

190.148.314

117.451.333

Borsada işlem gören satılmaya hazır finansal yatırımlar, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. hisse
senetlerinden oluşmakta olup, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmektedir. Aktif piyasada işlem gören
satılmaya hazır yatırımların gerçeğe uygun değerindeki 93.953.581 TL (2008: 30.350.576 TL)
tutarındaki fark, doğrudan özkaynakta özkaynak değişim tablosu içinde kayda alınmıştır.
Cari dönemde borsada işlem görmeyen ve maliyet bedeliyle satılmaya hazır finansal yatırımlarda takip
edilen Omsan Lojistik A.Ş., Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Oyak Beton Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin geçmiş dönem karlarından yapılan sermaye artışlarından elde edilen sırasıyla
3.419.949 TL, 1.947.500 TL ve 379.239 TL tutarındaki toplam 5.746.688 TL (30 Eylül 2008 4.233.757 TL) bedelsiz hisse senetleri finansal gelirlerde muhasebeleştirilmiştir.
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4.

Finansal yatırımlar (devamı)

Grup; 9 Ekim 2008 tarihinde, iştiraki olan Oyak Beton San. ve Tic. A.Ş.’ye ait elinde bulunan %21,64
oranındaki hisselerinin %4’lük bölümünün %2,5’ini 1.687.500 TL bedel ile OYAK’a, %1’ini 675.000 TL
bedel ile Ünye Çimento San. ve Tic. A.Ş.’ye ve %0,5’ini 337.500 TL bedel ile Bolu Çimento San. ve
Tic. A.Ş.’ye devrederek satışını gerçekleştirmiştir. Bu satış neticesinde önceki dönemlerde finansal
tablolara özkaynak yöntemine göre konsolide edilen Oyak Beton San. ve Tic.A.Ş. konsolidasyon
kapsamından çıkarılmıştır. Hisse satışına ait 1.045.269 TL. tutarındaki kar, vergi avantajı elde etmek
amacıyla 31 Mart 2009 tarihinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul kararıyla sermayeye ilave
edilmek üzere “Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedek” kapsamında değerlendirilmiştir.
5.

Ticari alacak ve borçlar

a) Ticari alacaklar:
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül
2009

31 Aralık
2008

Ticari alacaklar

39.119.225

30.445.417

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (bkz Not 26)

17.217.751

18.923.941

Diğer ticari alacaklar

2.174.583

2.305.257

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

(222.696)

(222.696)

58.288.863

51.451.919

Kısa vadeli ticari alacaklar

Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacaklar karşılığı geçmiş tahsil edilememe tecrübesine göre
belirlenmektedir.
Grup’un şüpheli ticari alacaklar karşılığında cari dönemde ve önceki dönemlerde herhangi bir hareket
olmamıştır.
b) Ticari borçlar:
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar (bkz Not 26)

30 Eylül

31 Aralık

2009

2008

14.161.108

18.812.415

2.038.063

8.678.693

16.199.171

27.491.108

Belli malların satın alınmasına ilişkin ortalama ödeme vadesi 1 aydır. Söz konusu sürenin bitiminden
itibaren, kalan bakiyeye genellikle faiz uygulanmamaktadır.
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6.

Stoklar
30 Eylül

31 Aralık

2009

2008

23.995.979

25.099.110

Yarı mamüller

9.257.230

9.303.519

Mamüller

2.743.798

2.674.849

Diğer stoklar

3.150.052

5.186.399

39.147.059

42.263.877

İlk madde ve malzeme

İlk madde ve malzemelerin 4.863.797 TL’sini (31 Aralık 2008 - 3.428.970 TL) temel hammaddeler
(kalker, marn, cüruf ve diğer hammaddeler), 1.942.649 TL’sini (31 Aralık 2008 - 7.648.554 TL) yakıtlar
(petrokok, linyit, fuel oil ve diğer yakıtlar), 14.764.181 TL’sini (31 Aralık 2008 - 11.557.920 TL) işletme
için gerekli diğer malzemeler (yedek malzemeler, inşaat , elektrik ve bakım malzemeleri) ve kalan
2.425.352 TL’lik (31 Aralık 2008 - 2.463.666 TL) kısmını diğer ilk madde ve malzeme stokları
oluşturmaktadır.
Diğer stokların ise 2.828.366 TL’sini (31 Aralık 2008 - 4.173.386 TL) yoldaki mallar (petrokok),
289.750 TL’sini (31 Aralık 2008 - 987.923 TL) emanete verilen malzemelerden (kraft kağıt) ve kalan
31.936 TL’lik (31 Aralık 2008 - 25.090 TL) kısmını diğer stoklar oluşturmaktadır.
7.

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar

30 Eylül 2009 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi ve maddi
olmayan duran varlıkların tutarı 36.738.582 TL’dir (30 Eylül 2008 – 42.867.984 TL).
30 Eylül 2009 tarihinde sona eren dokuz aylık dönem içerisinde satılan veya kayıtlardan ihraç edilen
maddi duran bulunmamaktadır. (30 Eylül 2008 – 628.528 TL).
8.

Koşullu varlık ve yükümlülükler

30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılmış ve devam eden davaların toplam tutarı yaklaşık
902.126 TL (31 Aralık 2008: 732.846 TL) olup, söz konusu davalar için herhangi bir risk öngörülmediği
için karşılık ayrılmamıştır. Yönetimin kanaati, alınan hukuki görüş çerçevesinde, söz konusu davaların
önemli bir nakit çıkışına yol açmayacağı yönündedir.
Grup’un ticari borçları için vermiş olduğu teminat mektupları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül

31 Aralık

2009

2008

5.739.212

4.207.262

İcra Müdürlükleri

343.075

281.575

Toroslar EDAŞ

691.628

326.828

Diğer

856.902

600.485

7.630.817

5.416.150

TETAŞ
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9.

Özkaynaklar

a) Sermaye
Şirket’in 30 Eylül 2009 ve 31 Aralık 2008 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

%

30 Eylül
2009

%

31 Aralık
2008

Ordu Yardımlaşma Kurumu

% 57,21

147.666.476

% 57,21

147.666.489

Diğer

% 42,79

110.458.524

% 42,79

110.458.511

% 100,00

258.125.000

% 100,00

258.125.000

Ortaklar

Nominal sermaye
Enflasyon düzeltmesi
Yeniden düzenlenmiş sermaye

33.706

33.706

258.158.706

258.158.706

Grup’un 2009 yılındaki sermayesi 25.812.500.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2008:
25.812.500.000 hisse). Hisselerin itibari değeri hisse başına 0,01 TL’dir (31 Aralık 2008 - hisse başı
0,01 TL).
A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı 258.125.000 TL tutarında sermayeyi (tarihi değeriyle) temsil eden
hisse senetlerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:
Kar Payı İmtiyazı: Dağıtılabilir karın; (A) grubu %54’ünü, (B) grubu %36’sını, (C) grubu %10’nu alır.
Oy İmtiyazı : A grubu hisse senetleri genel kurullarda iki oy hakkına sahiptir.
Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu, ikisi ( C)
grubu hissedarlardan seçilir.
Denetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz: Denetim kurulu üyelerinin ikisi (A) grubu, biri de diğer hissedarlar
tarafından gösterilecek adaylardan seçilir.
b) Diğer yedekler
Değer artış fonları

Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu

30 Eylül
2009

31 Aralık
2008

93.953.581

30.350.576

93.953.581

30.350.576

Finansal Varlık Değer Artış Fonu satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinden
değerlenmesi sonucu ortaya çıkar. Gerçeğe uygun değeriyle değerlenen bir finansal aracın elden
çıkarılması durumunda, değer artış fonunun satılan finansal varlıkla ilişkili parçası doğrudan
kar/zararda muhasebeleştirilir.
c) Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
30 Eylül
2009

31 Aralık
2008

Yasal Yedekler

71.052.621

59.311.852

Statü Yedekleri

56.231.634

46.626.511

1.045.269

-

128.329.524

105.938.363

Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri Satış Kazançları
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9.

Özkaynaklar (devamı)

Grup Esas Mukavelenamesi’nin 62. maddesi gereği dağıtılabilir karın %54’ünü A Grubu’na , %36’sını
B Grubu hisse senetlerine ve %10’unu ise C Grubu hisse senetlerine kar payı olarak öder.
d)

Geçmiş yıl kar/zararları

Grup’un 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle 20.857.172 TL tutarındaki olağanüstü yedekleri ve 31 Aralık
2008 tarihi itibariyle 15.781.853 TL tutarındaki olağanüstü yedekleri konsolide bilançosunda geçmiş
yıllar karları kalemi içerisinde sınıflanmıştır. 31.12.2008 dönemi mali tablolarında kardan ayrılmış
kısıtlanmış yedekler tutarı SPK Seri:XI No:29 sayılı tebliğ çerçevesinde şirketin yasal kayıtlardaki
tutarlarına getirilmiş ve bu işleme ilişkin 18.930.714 TL. tutarındaki düzeltme kaydı geçmiş yıl karzararları ile ilişkilendirilmiştir. Düzeltme tutarının 10.821.897 TL.’lik kısmı Yasal Yedeklere ve kalan
8.108.817 TL.’lik kısmı Statü Yedeklerine aittir.
Grup’un bilanço tarihi itibariyle net dönem karı 69.866.418 TL (31 Aralık 2008: 107.227.141 TL)’dir.
Bununla birlikte Şirket’in yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan 30 Eylül 2009 tarihli finansal
tablolarında olağanüstü yedekleri 1.863.883 TL (31 Aralık 2008: 1.863.883 TL) ve net dönem karı ise
61.106.462 TL’dir (30 Eylül 2008:87.842.362 TL).
10.

Satışlar ve satışların maliyeti

Satışlar

Yurt içi satışlar
Çimento
Klinker
Hazır Beton
Öğütülmüş Cüruf

1 Temmuz-

1 Ocak-

1 Temmuz-

1 Ocak-

30 Eylül

30 Eylül

30 Eylül

30 Eylül

2009

2009

2008

2008

48.904.614

150.433.875

48.811.351

163.992.877

-

-

-

-

9.945.966

27.766.215

6.134.505

17.421.983

-

495

6.460

15.650

14.666.046

53.112.935

22.734.234

59.012.887

(1.363.631)

(4.872.412)

(1.682.813)

(4.285.910)

(158.206)

(326.491)

(85.152)

(227.564)

71.994.789

226.114.617

75.918.585

235.929.923

1 Temmuz-

1 Ocak-

1 Temmuz-

1 Ocak-

30 Eylül

30 Eylül

30 Eylül

30 Eylül

2009

2009

2008

2008

(9.294.260)

(27.692.017)

(8.269.185)

(23.634.376)

(418.734)

(1.332.168)

(406.321)

(1.324.487)

Yurt dışı satışlar
Çimento
Satış iskontoları (-)
Satışlardan diğer indirimler (-)

Satışların maliyeti

İlk madde ve malzeme giderleri
Personel giderleri
Genel üretim giderleri

(29.774.470)

(98.216.176)

(35.932.052)

(99.343.281)

Amortisman giderleri

(3.696.075)

(10.102.295)

(4.025.797)

(8.529.873)

Çimento sevk giderleri

(2.068.496)

(5.832.579)

(2.673.358)

(10.949.994)

3.484.229

(46.290)

1.240.041

(1.009.383)

344.994

284.203

314.670

250.912

(41.422.812)

(142.937.322)

(49.752.002)

(144.540.482)

Yarı mamul stoklarındaki değişim
Bitmiş mamul stoklarındaki değişim
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11.

Finansal gelirler

Faiz geliri:
Banka mevduatı
Alıcılardan Alınan gecikme faiz
geliri
Vade Farkı Geliri
Temettü geliri
Alım-satım amaçlı yatırımların
değerleme kazancı
Kur farkı geliri
Reeskont Geliri

12.

1 Temmuz-

1 Ocak-

1 Temmuz-

1 Ocak-

30 Eylül

30 Eylül

30 Eylül

30 Eylül

2009

2009

2008

2008

2.549.632

8.703.719

6.593.187

21.400.434

584.256

4.641.413

4.388.606

16.809.734

175.423

686.153

637.930

1.189.271

1.789.953

3.376.153

1.566.651

3.401.429

-

17.337.714

2.730.993

28.656.423

2.276.330

3.160.072

(2.131.390)

(1.600.149)

590.910

3.697.039

1.109.312

3.294.557

-

-

107.853

908.865

5.416.872

32.898.544

8.409.955

52.660.130

1 Temmuz-

1 Ocak-

1 Temmuz-

1 Ocak-

30 Eylül

30 Eylül

30 Eylül

30 Eylül

2009

2009

2008

2008

Finansal giderler

Kur farkı gideri

(948.838)

(5.152.306)

(1.700.986)

(3.503.487)

Alım-Satım amaçlı yatırımların
değerleme kaybı

-

-

-

-

Vadeli alımlardan kaynaklanan
faiz gideri

(503.955)

(976.285)

(751.456)

(1.354.649)

465.216

(80.765)

(2.059)

(10.234)

(170)

(5.052)

(989.636)

(6.219.590)

(2.452.612)

(4.863.188)

Reeskont Gideri
Uzun ve kısa vadeli borçlanma
gideri

13.

Vergi varlık ve yükümlülükleri (ertelenmiş varlık ve yükümlülükler dahil)
30 Eylül

30 Eylül

2009

2008

Cari kurumlar vergisi karşılığı

11.442.384

15.519.787

Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar

(7.501.424)

(11.560.483)

3.940.960

3.959.304

Cari vergi yükümlülüğü:
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13.

Vergi varlık ve yükümlülükleri (ertelenmiş varlık ve yükümlülükler dahil) (devamı)

Vergi gideri / (geliri) aşağıdakilerden oluşmaktadır:
Cari vergi gideri / (geliri)

1 Ocak30 Eylül

1 Ocak30 Eylül

2009

2008

11.442.384

15.519.787

(130.856)

199.929

11.311.528

15.719.716

Geçici farkların oluşması ile geçici farkların ortadan
kalkmasına ilişkin ertelenmiş vergi gideri / (geliri)
Toplam vergi gideri / (geliri)

Kurumlar vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlarına
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli konsolide mali tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.
Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği
takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
30 Eylül 2009 ara hesap döneminde uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2008 - %20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2008
yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum
kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20’dir. (2008 - %20).
Zararlar gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl
taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri
arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna
baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.
Gelir vergisi stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı
hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında
tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar
payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
Ertelenmiş vergi
Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas
mali tablolar ile UFRS’ye göre hazırlanan mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından
kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2008 :%20).
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13.

Vergi varlık ve yükümlülükleri (ertelenmiş varlık ve yükümlülükler dahil) (devamı)

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.
30 Eylül

31 Aralık

2009

2008

2.168.103

1.868.248

Kıdem tazminatı karşılıkları

(1.233.768)

(1.181.996)

Kullanılmayan izin karşılığı

(145.985)

(187.188)

Satılmaya hazır varlıkların değerlemesi

4.830.646

1.483.119

Ertelenmiş vergi (varlıkları)/yükümlülükleri:
Yeniden değerleme ve maddi varlıkların amortisman /
diğer maddi olmayan varlıkların itfa farkları

İtfa edilmiş maliyet yönteminin alacak ve borçlar üzerindeki etkisi

(648.167)

(96.770)

Diğer

(321.534)

(452.789)

4.649.295

1.432.624

30 Eylül 2009 tarihi itibariyle sona eren dönem içindeki ertelenmiş vergi (aktifleri)/ pasiflerinin hareketi
aşağıda verilmiştir:
1 Ocak30 Eylül

1 Ocak30 Eylül

1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi

2009
1.432.624

2008
6.982.502

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen

(130.856)

199.929

Özkaynak altında muhasebeleştirilen

3.347.527

(3.490.559)

30 Eylül itibarıyla kapanış bakiyesi

4.649.295

3.691.872

1 Ocak30 Eylül

1 Ocak30 Eylül

2009

2008

81.177.946

110.520.889

20,00%

20,00%

16.235.589

22.104.178

(825.112)

(6.500.966)

75.933

40.768

(3.467.543)

240.654

(707.339)

(164.918)

11.311.528

15.719.716

Ertelenmiş vergi (varlığı) / yükümlülüğü hareketleri:

Dönem vergi giderinin dönem karı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

Vergi karşılığının mutabakatı:
Devam eden faaliyetlerden elde edilen kar

Gelir vergisi oranı %20 (2008: %20)
Vergi etkisi:
- vergiye tabi olmayan gelirler
- kanunen kabul edilmeyen giderler
- vergiden muaf iştirak kazançları
- diğer düzeltmelerin etkisi
Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri
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14.

Kapsamlı gelir vergi varlık ve yükümlülükleri
Cari dönem

Geçmiş dönem

30 Eylül 2009

30 Haziran 2008

Vergi öncesi
tutar

Vergi gideri/
geliri

Vergi ile
netlenmiş tutar

Vergi öncesi
tutar

Vergi gideri/
geliri

Vergi ile netlenmiş
tutar

68.433.651

(4.830.646)

63.603.005

(69.615.812)

3.295.183

(66.320.629)

(253.417)

-

(253.417)

(310.883)

-

(310.883)

68.180.234

(4.830.646)

63.349.588

(69.926.695)

3.295.183

(66.631.512)

Kapsamlı gelirle ilgili
ertelenmiş vergiler
-Finansal varlıklar değer
artış fonundaki değişim
-Yabancı para çevrim
farklarındaki değişim
Toplam

15.

Hisse başına kazanç
1 Temmuz-

1 Ocak-

1 Temmuz-

1 Ocak-

30 Eylül

30 Eylül

30 Eylül

30 Eylül

2009

2009

2008

2008

25.812.500.000

25.812.500.000

25.812.500.000

25.812.500.000

- A grubu hisse senetleri (adet)

6.770.491.801

6.770.491.801

6.770.491.801

6.770.491.801

- B grubu hisse senetleri (adet)

6.347.336.066

6.347.336.066

6.347.336.066

6.347.336.066

- C grubu hisse senetleri (adet)

12.694.672.133

12.694.672.133

12.694.672.133

12.694.672.133

Ana şirket hissedarlarına ait net
dönem karı

21.565.648

69.866.418

20.036.457

94.801.173

- A grubu hisse senetleri

0,1720

0,5572

0,1598

0,7561

- B grubu hisse senetleri

0,1223

0,3963

0,1136

0,5377

- C grubu hisse senetleri

0,0170

0,0550

0,0158

0,0747

Hisse başına kar
Dönem boyunca mevcut olan
hisselerin ortalama sayısı (tam değeri)

1 TL'lik hisse başına kar tutarı - TL/%

16.

İlişkili taraf açıklamaları

Şirket ile Şirket’in ilişkili tarafları olan bağlı ortaklıkları arasında gerçekleşen işlemler konsolidasyon
sırasında elimine edildiklerinden, bu notta açıklanmamıştır.
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve vade
süreleri 0-180 gün arasında değişmektedir. İlişkili şirket bakiyelerinin vadesi geçen kısmına aylık %1.5
oranında faiz işletilmektedir.
İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve vade süreleri 1-3 ay
arasında değişmektedir. Borçlara faiz işletilmemektedir. İlişkili şirket bakiyelerinin vadesi geçen
kısmına faiz işletilmektedir. Cari ve geçmiş dönemde vadesi geçen ticari borç oluşmamıştır.
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16.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

Kilit yönetici personeli Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarından
oluşmaktadır. Kilit yönetici personele hizmetlerinden dolayı ödenen ücret ve benzeri faydalar
aşağıdaki gibidir.

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Kıdem Tazminatı Karşılığı

1 Ocak-

1 Ocak-

30 Eylül

30 Eylül

2009

2008

1.492.090

1.253.468

48.473

34.681

1.540.563

1.288.149

Grup ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
30 Eylül 2009
Alacaklar
Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler

Uzun vadeli
Ticari
Ticari
olmayan

Ticari

Ticari
olmayan

16.049.999

159
10.605
74.917

-

13.605
1.154.147

136
77
13
22.440

17.217.751

Borçlar
Kısa vadeli
Ticari

Ticari
olmayan

-

95.067
1.041.647
221.564
-

-

-

3.335
-

47.375
32.208
6.834
190.131
171.652
527
2.707
228.351

9.625
-

52.154
-

-

-

-

146.355

160.501

-

3.335

2.038.063

155.980

İştirakler
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Omsan Lojistik A.Ş.
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
OYAK Beton A.Ş.
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
İskenderun Enerji Üretim ve Tic.A.Ş.
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Diğer
Personelden alacaklar
Ortaklara borçlar
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16.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
31 Aralık 2008
Alacaklar
Kısa vadeli

İlişkili taraflarla olan bakiyeler
İştirakler
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Omsan Lojistik A.Ş.
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
OYAK Beton A.Ş.

Borçlar
Kısa vadeli

Uzun vadeli
Ticari
Ticari
olmayan

Ticari

Ticari
olmayan

Ticari

Ticari
olmayan

18.103.418

-

-

-

94.495
1.455
1.035.409
202.541
-

-

820.523

-

-

3.403
-

6.086.822
1.882
435.341
6.205
8.807
170.558
89.348
16.787
789
528.254

18.027
-

-

14.690
-

-

-

-

121.750

18.923.941

14.690

-

3.403

8.678.693

139.777

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
Erenco Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş.
Halk Finansal Kiralama A.Ş.
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
İskenderun Enerji Üretim ve Tic.A.Ş.
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Diğer
Personelden alacaklar
Ortaklara borçlar

Diğer
Gelirler

Diğer
Giderler

-

8.190.472
6.552.921
1.988.830
268.797

608.850
-

-

-

876.621

-

26.140
13.385
-

1.002
-

10.234
-

8.175
8.573
19.040
409
120
83.605

11.369
80.686

27.703.361

1.002

10.234

17.997.563

700.905

İlişkili taraflarla olan işlemler
İştirakler
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Omsan Lojistik A.Ş.
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ordu Yardımlaşma Kurumu
OYAK Beton A.Ş.

7.403.783
9.818.752
2.424.382
56.400
7.102.147

-

-

27.663.836

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
Erenco Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş.
Halk Finansal Kiralama A.Ş.
Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
İskenderun Enerji Üretim ve Tic.A.Ş.
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.

8.694.619
62.196
7.313.135
153.703
33.785
886.482
901.835
95.552
13.585
44.960.356

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Alımlar

1 Ocak - 30 Eylül 2009
Alınan
Verilen
Satışlar
faizler
Faizler

Erenco Erdemir Müh. Yön. Ve Dan. Hiz. A.Ş.’den alımlar yapılmakta olan yatırımlar kapsamında alınan hizmetlerden
oluşmaktadır.
Omsan Lojistik A.Ş.’den olan alımlar alınan nakliye hizmetinden oluşmaktadır.
Oyak Beton A.Ş.’ye olan satışlar Grup’un şirkete olan çimento satışlarından oluşmaktadır.
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’den olan alımlar paket çimento satışlarında kullanılan kağıt torba alımından
kaynaklanmaktadır.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.’den olan alımlar ithal linyit, petrokok ve ithal makina ekipman alımlarından oluşmaktadır.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye olan satışlar ise yurtdışına ve yurtiçine yapılan çimento satışlarından oluşmaktadır.
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.’den olan diğer gelirler temettü gelirlerinden oluşmaktadır.
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16.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
Diğer
Gelirler

Diğer
Giderler

-

21.172.390
144.876
375.022
4.637.501
2.363.571
446
522.621

204.770
318
-

8.097
-

5.052
-

600
74
204.920

21.288
70.065

8.097

5.052

29.422.021

296.441

İlişkili taraflarla olan işlemler
İştirakler
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Omsan Lojistik A.Ş.
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Oycem Hispania S.L.
OYAK Beton A.Ş.

253.330
11.364.587
10.008.817
2.337.068

28.545.710

-

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
Erenco Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş.
Halk Finansal Kiralama A.Ş.
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
İskenderun Enerji Üretim ve Tic.A.Ş.
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.
Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.

11.768.163
6.761.346
106.638
92.984
1.735.429
1.750.152
839.951
81.616
2.455
46.284.730

157.003
18.737.542

93.387.266

47.440.255

(1)

Alımlar

1 Ocak - 30 Eylül 2008
Alınan
Verilen
Satışlar
faizler
Faizler

(6)

Erenco Erdemir Müh. Yön. Ve Dan. Hiz. A.Ş.’den alımlar yapılmakta olan yatırımlar kapsamında alınan hizmetlerden
oluşmaktadır.
Omsan Lojistik A.Ş.’den olan alımlar alınan nakliye hizmetinden oluşmaktadır.
Oyak Beton A.Ş.’ye olan satışlar Grup’un şirkete olan çimento satışlarından oluşmaktadır.
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’den olan alımlar paket çimento satışlarında kullanılan kağıt torba alımından
kaynaklanmaktadır.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.’den olan alımlar ithal linyit, petrokok ve ithal makina ekipman alımlarından oluşmaktadır.
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.’ye olan satışlar ise yurtdışına ve yurtiçine yapılan çimento satışlarından oluşmaktadır.
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.’den olan diğer gelirler temettü gelirlerinden oluşmaktadır.

17.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

(2)
(3)
(4)
(5)

Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup başlıca AVRO
ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Kur riski için vadeli döviz alım/satım
sözleşmeleri kullanılmamaktadır.
Grup’un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal
olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle dağılımı aşağıdaki gibidir:
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17.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)
30 Eylül 2009
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

Ticari Alacak
Parasal Finansal Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Diğer
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR
Ticari Borçlar
Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu
İhracat
İthalat

ABD Doları

Avro

Diğer

1.220.806
5.740.312
6.961.118
1.270.088
1.270.088
8.231.206

823.756
3.772.515
4.596.271
2.250
2.250
4.598.521

69.131
69.131
586.378
586.378
655.509

140.000
140.000
140.000

986.200
986.200
986.200
7.245.006
53.112.935
4.090.323

647.335
647.335
647.335
3.951.186
-

12.430
12.430
12.430
643.079
1.893.668

140.000

31 Aralık 2008
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları

Avro

Diğer

Ticari Alacak
Parasal Finansal Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Diğer
DURAN VARLIKLAR
TOPLAM VARLIKLAR
Ticari Borçlar
Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

1.340.091
9.436.240
10.776.331
3.402
3.402
10.779.733
219.268
280.799
500.067
500.067

810.145
5.580.998
6.391.143
2.250
2.250
6.393.393
90
168.081
168.171
168.171

53.676
465.292
518.968
518.968
102.360
12.430
114.790
114.790

11.500
11.500
11.500

Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu

10.279.666

6.225.222

404.178

(11.500)

İhracat
İthalat

73.612.848
17.407.335

47.741.669
-

53.962
8.809.245

-

18.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bulunmamaktadır.
19.

Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir
ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar

Şirket Yönetim Kurulu; Şirket Esas Sözleşmesinin , SPK tarafından yapılan son değişiklikler ve
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde tadiline ve yapılan değişikliklerin Genel Kurul onayına
sunulmasına oybirliği ile karar vermiştir.Konuyla ilgili yasal mercilere başvurular yapılmış olup
Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın nezdinde gerekli izinler alınmıştır. Esas
Sözleşme tadil tasarısı ile ilgili olarak 22 Ekim 2009 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul ve A,B ve C
Grubu Hissedarlar Genel Kurulları toplantıya çağırılmış ancak gerekli nisap sağlanamadığı için
toplantılar tehir edilmiştir. Bunun üzerine Şirket Yönetim Kurulu , 22 Ekim 2009 tarihli yönetim kurulu
toplantısında tehir edilen toplantıların aynı gündem maddelerini görüşmek için 10 Kasım 2009
tarihinde yapılmak üzere hissedarların davet edilmesine karar vermiştir.

(25)

