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Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2015 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Dipnot
referansları

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş

30 Eylül 2015

31 Aralık 2014

394.164.496

321.922.625

192.595.291
13.388.816
132.752.003
18.264.335
114.487.668
3.074.450
668
3.073.782
50.210.584
1.892.856
250.496

114.134.735
16.324.409
129.639.833
7.104.138
122.535.696
1.585.343
531.272
1.054.071
58.894.927
1.180.931
162.447

560.332.858

550.654.305

183.299
176.452
6.847
102.253.090
193.869.251
13.854.856
231.625.282
10.715.390
7.062.941
3.652.449
7.831.690

17.934
181.669
176.451
5.218
110.543.882
182.554.724
13.283.078
231.112.111
10.739.541
7.062.941
3.676.600
2.221.366

954.497.354

872.576.930

Varlıklar
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan diğer alacaklar
- ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Peşin ödenmiş giderler
Diğer dönen varlıklar

3
4
6
6,17
6
17
7

Cari olmayan/duran varlıklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
- İlişkili taraflardan alacaklar
Finansal yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
-Şerefiye
-Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar

6
17
4
8
10
9
9

Toplam varlıklar

(1)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2015 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Dipnot
referansları

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş

30 Eylül 2015

31 Aralık 2014

171.937.378

89.125.553

4.734.746
3.934.746
800.000
37.736.301
7.167.253
30.569.048
3.219.100
112.182.135
92.016.904
20.165.231
2.900.503
7.826.498
1.946.750
1.391.345

22.129.251
21.296.027
833.224
37.279.447
6.917.773
30.361.674
1.377.854
13.130.662
13.130.662
2.849.043
6.904.879
2.647.532
2.806.885

21.873.028

21.990.407

2.697.232
15.485.913
3.689.883

800.000
2.697.232
14.281.144
4.212.031

760.686.948

761.460.970

336.182.000
118.676.712
89.565.560

336.182.000
109.532.465
97.441.812

602.304
602.304

616.473
616.473

(7.355.661)

(7.298.920)

(7.355.661)
107.591.318
115.424.715
-

(7.298.920)
82.065.838
142.921.302
-

954.497.354

872.576.930

Kaynaklar
Kısa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
- Kısa vadeli finansal borçlanmalar
- Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- İlişkili taraflara ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar
Diğer borçlar
-İlişkili taraflara diğer borçlar
-Diğer borçlar
Ertelenmiş gelir
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler

5
5
5
6
6,17
6
17
15

Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

5
15

Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Finansal varlık değer artış fonu
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler veya giderler:
Yabancı para çevrim farkları
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler:
Diğer kazanç/kayıplar
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
Ana ortaklık dışı paylar

12
12
4

Toplam kaynaklar

(2)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2015 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Dipnot
referansları
Hasılat

13
13

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Temmuz –
1 Ocak –
30 Eylül
30 Eylül 2015
2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Temmuz –
1 Ocak –
30 Eylül
30 Eylül 2014
2014

319.564.347
(192.538.716)

102.680.859
(66.566.003)

331.617.274
(210.988.061)

110.459.746
(67.836.857)

Brüt kar

127.025.631

36.114.856

120.629.213

42.622.889

Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama giderleri (-)
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler

(19.460.084)
(15.668.113)
(304.842)
16.758.817
(8.473.457)

(4.319.255)
(4.804.584)
(108.478)
5.803.963
(4.156.122)

(16.996.308)
(17.047.518)
(123.319)
11.789.625
(5.348.787)

(5.309.606)
(5.425.118)
(49.782)
4.099.621
(1.414.516)

99.877.952

28.530.379

92.902.906

34.523.488

10.943.472
(3.751.684)
18.395.396

258.565
(2.010.857)
15.805.078

13.396.484
(471.960)
22.049.261

1.304.900
(137.828)
8.343.144

125.465.136

42.583.165

127.876.691

44.033.704

16.444.481
(2.801.411)

7.085.356
(299.136)

6.880.212
(2.444.548)

3.353.177
(907.887)

139.108.205

49.369.385

132.312.355

46.478.994

(23.683.490)
(23.584.597)
(98.893)
115.424.715
115.424.715

(16.761.210)
(16.926.806)
165.596
32.608.175
32.608.175

(20.605.602)
(20.771.506)
165.904
111.706.753
111.706.753

(7.361.512)
(7.762.495)
400.983
39.117.482
39.117.482

(43.515)

( 43.515)

(1.193.147)

(229.890)

(21.879)

(21.879)

(347.603)

-

8.715

-

278.255

-

(14.170)
(8.290.792)

(9.444)
(3.696.311)

27.529
23.145.125

48.724
7.254.442

-

-

-

-

414.478

181.378

(1.157.256)

(362.722)

-7.947.162

-3.589.772

20.752.903

6.710.554

Toplam kapsamlı gelir

107.477.553

29.018.403

132.459.656

45.828.036

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklık payları

107.477.553

29.018.403

132.459.656

45.828.036

0,71
0,50
0,07

0,20
0,14
0,02

0,68
0,49
0,07

0,24
0,17
0,02

Satışların maliyeti (-)

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)
Esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler

14
14
8

Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların karlarından/zararlarından paylar
Finansman gideri öncesi faaliyet kârı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri/geliri

15
15
15

Dönem vergi gideri/geliri
Ertelenmiş vergi gideri/geliri
Sürdürülen faaliyetler dönem karı
Durdurulan faaliyetler dönem karı/zararı
Dönem karı
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılmayacaklar
Ana ortaklığa ait çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında hesaplanan aktüeryal
kayıplar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara ait çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamında hesaplanan aktüeryal kayıplar
Ertelenmiş vergi gideri/geliri
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Yabancı para çevirim farkları
Satılmaya hazır finansal varlıkların yeniden değerleme kazançları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler
gelir/giderleri
Ertelenmiş vergi gideri/geliri
Diğer kapsamlı gelir

Nominal değeri 1 kr olan

16

Hisse başına kazanç (kr)
- A grubu hisse senetleri
- B grubu hisse senetleri
- C grubu hisse senetleri

(3)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2015 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide öz sermaye değişim tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Kar veya zararda yeniden
sınıflandırılacak birikmiş
Kar veya zararda yeniden
diğer kapsamlı gelirler ve sınıflandırılmayacakacak birikmiş
giderler diğer kapsamlı gelirler ve giderler

Dipnot
referansları
1 Ocak 2014 itibariyle bakiyeler
(Dönem başı)
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Temettüler
30 Eylül 2014 itibariyle bakiyeler
(Dönem Sonu)

Finansal varlık
Ödenmiş
değer artış
sermaye
fonu

Yabancı
para
çevirim
farkları Diğer kazanç/kayıplar

Kardan ayrılan
kısıtlanmış
yedekler

Geçmiş yıllar
kar / zararları

Net dönem
karı
-

Özkaynaklar

336.182.000

67.249.514

938.470

(4.700.837)

104.905.548

149.771.021

654.345.716

-

21.987.869
-

27.529
-

(1.540.751)
-

4.626.917
-

(4.626.917)
(63.078.266)

111.706.753
-

132.181.400
(63.078.266)

336.182.000

89.237.383

965.999

(6.241.588)

109.532.465

82.065.838

111.706.753

723.448.850

336.182.000

97.441.812

616.473

(7.298.920)

109.532.465

-

(7.876.252)
-

(14.170)
-

(56.741)
-

9.144.247
-

25.525.480
-

(34.669.727)
115.424.715
(108.251.575)

107.477.553
(108.251.575)

336.182.000

89.565.560

602.303

(7.355.661)

118.676.712

107.591.318

115.424.715

760.686.948

Cari dönem
1 Ocak 2015 itibariyle bakiyeler
(Dönem başı)
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
Temettüler
30 Eylül 2015 itibariyle bakiyeler
(Dönem Sonu)

(4)

82.065.838

142.921.302

761.460.970

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2015 tarihi itibariyle ara dönem
konsolide nakit akış tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Dipnot
referansları
Dönem karı
Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
Amortisman ve itfa gideri
Faiz gider
Faiz gelir
Temettü geliri
Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem teşvik primi karşılığı
Kullanılmamış izin karşılığı
Personele ödenecek ücret ve benzerleri
Diğer karşılıklar
Özkaynak yöntemine göre kar/zarar payları
Alım satım amaçlı finansal varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan ve gelir tablosunda
muhasebeleştirilen zarar
Vergi ödemeleri
Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kazançlar

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak30 Eylül 2015

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
1 Ocak30 Eylül 2014

115.424.715

111.706.753

15.571.630
1.642.779
(10.777.379)
(10.081.248)
1.238.419
549.643
196.293
3.219.100
(700.782)
(18.395.396)

16.248.241
1.631.944
(4.631.176)
(8.902.366)
2.380.319
538.171
242.341
1.683.220
2.405.223
(22.049.261)

2.935.593

(6.172.378)

23.683.490
261.023

20.605.602
127.123

9.343.165

4.107.003

8.684.343
(3.112.170)
(160.816)
456.854

(10.821.010)
(17.682.816)
158.795
1.074.384

5.868.211

(27.270.647)

Vergi ödemeleri/iadeleri
Diğer nakit çıkışları

(23.584.597)
(9.412.958)

(18.135.221)
457.903

Faaliyetlerden nakit akışları

(32.997.555)

(17.677.318)

97.638.536

70.865.791

143.366
(17.499.405)
10.081.248
(1.742.666)

214.175
(7.904.407)
8.902.366
(964.851)

(9.017.457)

247.284

C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları :
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Alınan faiz
Ödenen faiz

9.775.911
(30.813.700)
10.777.379
99.887

27.240.957
(8.632.000)
4.631.176
(667.094)

C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları

(10.160.523)

22.573.040

78.460.556

93.686.115

-

-

Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
İşletme sermayesindeki değişiklikler :
Stoklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar, peşin ödenmiş giderler, diğer dönen varlıklar
Ticari borçlar
İşletme sermayesindeki değişiklikler
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları :

A. İşletme faaliyetlerden nakit akışları
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları :
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları
Alınan Temettüler
Ödenen faiz
B. Yatırım faaliyetlerinden nakit akışları

Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış
(a+b+c)
D. Yabancı para çevirim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi

78.460.556

93.686.115

E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri

Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış (a+b+c+d)

114.134.735

37.732.722

Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (a+b+c+d+e)

192.595.291

131.418.836

(5)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2015 tarihi itibariyle ara dönem özet
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

1.

Grup’un organizasyonu ve faaliyet konusu

Kuruluşu esnasında adı Çukurova Çimento San. T.A.Ş. olan Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
(Şirket)’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 % 57,77 hisse oranı ile OYAK’dır. 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.
30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle konsolide finansal tablolar, aşağıdaki bağlı
ortaklıkların Şirket’e tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmesiyle hazırlanmıştır:
Şirket

Sektör

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

Çimento, klinker, hazır beton satışı
Çimento, klinker, hazır beton satışı

30 Eylül 2015
İştirak oranı (%)

31 Aralık 2014
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’in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL’dir.
Şirket’in hisse senetleri 21 Şubat 1991 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. (“BIST”)’nda işlem
görmektedir.
Kar dağıtımı
13 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu Şirket, 2014 yılı karına ait A
Grubu için 58.455.850 TL, B Grubu için 38.970.567 TL ve C Grubu için 10.825.157 TL olmak üzere
toplam 108.251.575 TL tutarında brüt temettüyü 15 Aralık 2015 tarihine kadar nakit olarak
dağıtmaya karar vermiştir. A Grubu hisseler için hisse başına brüt 0,6629 TL, B Grubu hisseler için
hisse başına brüt 0,4714 TL ve C Grubu hisseler için hisse başına brüt 0,0655 TL nakit kar dağıtımı
yapılacaktır.
Finansal tabloların onaylanması
Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 26 Ekim 2015 tarihinde
yayınlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul ve bazı düzenleyici organların yasal finansal tabloları
yayımlandıktan sonra değiştirme yetkileri vardır.
Kategori itibariyle dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı

Kapsam içi (sendikalı)
Kapsam dışı (sözleşmeli)

(6)

1 Ocak 30 Eylül 2015

1 Ocak 31 Aralık 2014

221
114

230
112

335

342

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2015 tarihi itibariyle ara dönem özet
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

2.

Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1

Sunuma ilişkin temel esaslar

Grup, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi
mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
İlişikteki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun
olarak hazırlanmıştır. TMS; Türkiye Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları
ile bunlara ilişkin ek ve yorumlardan oluşmaktadır.
SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler Tebliğin 5. maddesine göre Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe
Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları
(“TMS/TFRS”) uygularlar.
Türkiye Muhasebe Standardı No:34 “Ara Dönem Finansal Raporlama” uyarınca işletmeler, ara dönem
finansal tablolarını tam set veya özet olarak hazırlamakta serbesttirler. Grup, bu çerçevede 30 Eylül
2015 tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönemden itibaren ara dönemlerde özet konsolide finansal
tablo hazırlamayı tercih etmiştir. Dolayısıyla bu ara dönem özet konsolide finansal tablolar, Grup’un 31
Aralık 2014 tarihli konsolide finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
Fonksiyonel ve raporlama para birimi
Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının fonksiyonel ve raporlama para birimi Türk Lirası olarak kabul edilmiştir.
Finansal tablolarda gösterilen ABD Doları tutarlar
Finansal tablolarda gösterilen ABD Doları tutarlar, 30 Eylül 2015 tarihli resmi kurlar kullanılarak
hesaplanmış olup, bu ara dönem özet konsolide finansal tabloların bir parçası değildir.
İşletmenin sürekliliği
Grup konsolide finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
Konsolide finansal tabloların onaylanması
Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 26 Ekim 2015 tarihinde
yayımlanması için yetki verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.
2.2 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
Şirket’in 30 Eylül 2014 tarihli Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablolarında yapılan sınıflamalar
şunlardır:
Finansal Durum Tablosunda; “Kısa Vadeli Yükümlülükler” kapsamında, “Kısa Vadeli Karşılıklar”
hesabında yer alan 918.096 TL “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, “Uzun Vadeli Yükümlülüklerde”
“Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar” hesabına sınıflanmıştır. Konsolide kapsamlı gelir
tablosunda; “Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler” içinde yer alan 474.525 TL “Kira Geliri”, “Yatırım
Faaliyetlerinden Gelirlere”, “Satılan Malın Maliyeti” içinde yer alan 471.876 TL, “Yatırım Amaçlı
Gayrimenkullere Ait Amortisman Gideri”, “Yatırım Faaliyetlerinden Giderlere Sınıflanmıştır”. “Esas
Faaliyetlerden Diğer Gelirler” içinde yer alan 2.249.036 TL “Kur Farkı Geliri”, “Finansman Gelirlerine”,
“Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler” içinde yer alan 1.777.455 TL “Kur Farkı Gideri” “Finansman
Giderlerine” sınıflanmıştır.
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TFRS’deki değişiklikler

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Eylül 2015 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tabloların
hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle
geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar
ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı
üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.
i) 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar
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 Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır.
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. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin
faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye
dönük olarak uygulanacaktır.
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.
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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’ın karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.
ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem özet konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari
raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya
başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup 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 ve Şubat 2015’de yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir.
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. Grup, standardın finansal durumu ve performansı
üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir.
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
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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 Grup’un finansal durumu
ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
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 Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.
TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
TMS 16’da, “taşıyıcı bitkiler”in muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan
değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı
bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün
verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra
önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı
bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve
“maliyet modeli” ya da “yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı
bitkilerdeki ürün ise TMS 41’deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile
muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Grup için geçerli
değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS 27 – Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik)
Şubat 2015’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin
bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde
özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır.
Buna göre işletmelerin bu yatırımları:
• maliyet değeriyle
• TFRS 9 uyarınca
veya
• TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.
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 Grup’un finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklikler
Şubat 2015’de, TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın
kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 3’te
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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. Değişiklikler Grup için geçerli değildir ve finansal durumu veya
performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması
(TFRS 10 ve TMS 28’de Değişiklik)
Şubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının
uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de
değişiklikler yapmıştır: Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri
için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Grup için geçerli değildir ve Grup’un
finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.
TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS 1’de Değişiklik)
Şubat 2015’de, TMS 1’de değişiklik yapılmıştır. 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 Grup’un konsolide finansal tablo
dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi
KGK, Şubat 2015’de “TFRS 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:
-

TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma
yöntemlerinde değişiklik
TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet
sözleşmelerinin değerlendirilmesine ilişkin açıklama
TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu
TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama – bilginin ‘ara dönem finansal raporda başka bir
bölümde’ açıklanması

Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup,
erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve
performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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. Grup konsolide finansal
tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten
sonra yapacaktır.
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Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

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 ölçümü 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 Grup’un 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. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
2.4

Önemli muhasebe politikalarının özeti

30 Eylül 2015 dönemi finansal tablolarında açıklanan muhasebe politikalarında önemli bir değişiklik
olmamıştır.
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3.

Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar

30 Eylül
2015

31 Aralık
2014

192.595.291
656.226
191.939.065

114.134.735
1.006.898
113.127.837

192.595.291

114.134.735

30 Eylül 2015 itibariyle vadeli mevduatların detayı aşağıda sunulmuştur;
Para birimi
TL
USD

Tutar
160.292.347
10.398.816

TL karşılığı
160.292.347
31.646.718

2015
Faiz oranı %
11,30%-14,80%
2,00%-2,35%

Vade Tarihi
Ekim 15 - Kasım 15
Ekim 15

191.939.065
31 Aralık 2014 itibariyle vadeli mevduatların detayı aşağıda sunulmuştur;
Tutar

TL karşılığı

Vade Tarihi

2014
Faiz oranı %

87.359.687
10.815.283

88.004.422
25.123.415

Ocak 2015
Ocak 2015

% 9,70-%10,75
%2,00-%2,40

Para birimi
TL
USD

113.127.837

4.

Finansal yatırımlar

Kısa vadeli finansal yatırımlar:
Gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna yansıtılan finansal yatırımlar:
30 Eylül 2015
Grup
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Pay
oranı (%)

Tutar

31 Aralık 2014

Pay
Maliyet oranı (%)

Tutar

Maliyet

<1 10.768.782 3.661.657
<1 2.620.034 3.572.229

<1 12.876.345
<1 3.448.064

3.661.657
3.572.229

13.388.816 7.233.886

16.324.409

7.233.886

(13)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2015 tarihi itibariyle ara dönem özet
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

4.

Finansal yatırımlar (devamı)

Uzun vadeli finansal yatırımlar:
Satılmaya hazır finansal yatırımlar:

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

Hisse Oranı
(%)

30 Eylül 2015

Hisse Oranı
(%)

31 Aralık
2014

% 5,11

102.253.090

% 5,11

110.543.882

Borsada işlem gören hisse senetleri bilanço tarihindeki kapanış fiyatı ile değerlenmektedir.
Borsada işlem gören satılmaya hazır finansal yatırımlar, Çimsa hisse senetlerinden oluşmakta olup,
gerçeğe uygun değerleri ile gösterilmektedir. Aktif piyasada işlem gören satılmaya hazır yatırımların
gerçeğe uygun değerindeki 89.565.560 TL (31 Aralık 2014 – 97.441.812 TL) tutarındaki fark,
doğrudan özsermaye değişim tablosu içinde kayda alınmıştır.
5.

Finansal borçlar

Banka kredileri

30 Eylül
2015

31 Aralık
2014

4.734.746

22.929.251

4.734.746

22.929.251

30 Eylül
2015

31 Aralık
2014

4.734.746
3.934.746
800.000
4.734.746

22.929.251
21.296.027
833.224
800.000
22.929.251

Banka kredilerinin ve finansal kiralama vadeleri aşağıdaki gibidir.

1 yıl içerisinde ödenecek
-Kısa vadeli krediler
-Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı
2 yıl içerisinde ödenecek

Banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Para birimi
TL
TL
TL
TL
TL

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

30 Eylül 2015

Vadesi
04.10.2016
01.10.2015
31.12.2015
30.10.2015
11.11.2015

6,00%
0,00%
6,59%
6,59%
6,59%

800.000
2.414.986
502.796
509.175
507.789

4.734.746
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5.

Finansal borçlar (devamı)

Para birimi
TL

6.

Ticari alacaklar ve borçlar (net)

a)

Kısa vadeli ticari alacaklar

Vadesi

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı

31 Aralık 2014
Kısa vadeli

04.09.2016
04.03.2015
04.09.2015
05.01.2015
02.01.2015
21.01.2015
03.03.2015
31.03.2015

%6,00
%6,00
%6,00
%0,00
%0,91
%0,90
%0,66
%0,66

800.000
416.612
416.612
425.927
2.318.900
8.116.150
4.637.800
5.797.250
22.929.251

Bilanço tarihi itibariyle Grup’un kısa vadeli ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül
2015

31 Aralık
2014

98.996.600
18.264.335
20.667.242
(1.641.665)
(3.534.509)

108.776.301
7.104.138
15.892.166
(1.432.177)
(700.595)

132.752.003

129.639.833

30 Eylül
2015

31 Aralık
2014

-

20.000
(2.066)

-

17.934

Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (bkz Not:17)
Alacak senetleri
Ticari alacak ve senet reeskontu
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

b)

Uzun vadeli ticari alacaklar

Uzun vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Ticari alacak ve senet reeskontu

Ticari alacakların tahsil süresi ürün niteliğine ve müşteri ile yapılan sözleşmelere bağlı olarak
değişmekte olup, ortalama 102 gündür. (2014– 97 gün).
Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacaklar karşılığı geçmiş tahsil edilememe tecrübesine göre
belirlenmektedir.
Şüpheli ticari alacak karşılığının dönem içi hareket tablosu aşağıdaki gibidir.
30 Eylül 2015

31 Aralık 2014

Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Diğer sınıflamalar

(700.595)
(1.683.132)
(1.150.782)

(548.127)
(152.468)
-

Kapanış bakiyesi

(3.534.509)

(700.595)
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6.

Ticari alacaklar ve borçlar (net) (devamı)

Grup’un 30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle vadesi gelen ancak tüm riski karşılayacak
miktarda teminat mektubu bulunması nedeniyle şüpheli karşılık ayrılmasını gerektirmeyen alacaklara
ilişkin yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir:
Vadesi geçmiş ama tahsilatı şüpheli olmayan alacaklar

30 Eylül 2015
31 Aralık 2014

Vadesi
gelmemiş
alacak

1 aya kadar

1-3 ay

3-12 ay

1-2 yıl

Toplam

103.694.728
111.273.539

11.786.248
11.827.898

12.029.077
3.464.844

5.241.951
3.073.553

17.934

132.752.003
129.657.768

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle alınan teminatlar/ipotekler aşağıdaki gibidir:

Alınan teminat mektupları

30 Eylül 2015

31 Aralık 2014

119.113.945

122.527.278

Alınan teminat 102.366.105 TL tutarındaki kısmı müşterilerden alınan teminatlardan oluşmaktadır.
(2014-107.362.372TL)
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:17)

7.

31 Aralık
2014

30.569.048
7.167.253

30.361.674
6.917.773

37.736.301

37.279.447

30 Eylül
2015

31 Aralık
2014

39.328.645
4.853.637
5.955.901
72.401

33.669.081
11.133.961
4.668.570
9.423.315

50.210.584

58.894.927

Stoklar

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

(*)

30 Eylül
2015

30 Eylül 2015 tarihi itibari ile 72.401 TL değerindeki diğer stoklar muhtelif malzeme stoklarıdır.
(31 Aralık 2014 diğer stoklar; 8.916.458 TL yoldaki petrokok, 440.045 yoldaki malzeme, 66.812
TL diğer muhtelif stoklar)
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8.

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
Sermayedeki
pay oranı
(%)
Kuruluş ve
faaliyet yeri

İştirakler
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic. A.Ş.
Adana
(Oyka)
Oyak Beton Sanayi ve Ticaret
Ankara
A.Ş.(Oyak Beton)
Omsan Lojistik A.Ş. (Omsan)
İstanbul

30 Eylül
2015

Ana faaliyeti

Oy
kullanım
gücü

Taşınan
değeri

Kağıt Ambalaj İmalatı

49,00

49,00 109.037.318

Hazır Beton İmalatı

28,04

28,04

39.447.933

Lojistik

20,00

20,00

45.384.000

Toplam

193.869.251
Sermayedeki
pay oranı (%)
Kuruluş ve
faaliyet yeri

İştirakler
Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Tic.A.Ş.
(Oyka)
Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Oyak Beton)
Omsan Lojistik A.Ş. (Omsan)

Ana faaliyeti

31 Aralık
2014

Oy
kullanım
gücü

Taşınan
değeri

49,00

49,00

98.635.810

Adana

Kağıt Ambalaj İmalatı

Ankara

Hazır Beton İmalatı

28.04

28.04

38.681.200

İstanbul

Lojistik

20,00

20,00

45.237.714

Toplam

182.554.724

Söz konusu şirketlerin 30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle toplam varlık ve
yükümlülükleri ve iştiraklerin net dönem karındaki ve yabancı para çevrim farklarındaki Grup’un payı
aşağıdaki gibidir:
30 Eylül
2015

31 Aralık
2014

1.058.374.642
(437.833.208)

921.486.734
(353.102.758)

Net varlıklar

620.541.434

568.383.976

İştiraklerin net varlıklarında Grup’un payı

190.240.018

171.164.183

1 Ocak30 Eylül
2015

1 Ocak30 Eylül
2014

1.001.695.702
3.011.518
60.069.457

891.489.771
4.829.995
60.031.243

İştiraklerin net dönem karı / (zararı)’nda Grup’un payı
İştirakin yabancı para çevrim farkında Grup’un payı

18.395.396
(14.170)

22.049.261
965.999

Toplam

18.381.227

23.015.260

Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler

Hasılat
Yabancı para çevrim farkları
Dönem karı / (zararı)
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9.

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar (net)

30 Eylül 2015 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde maddi ve maddi olmayan
duran varlık alımı tutarı 17.499.405 TL’dir. (30 Eylül 2014; 4.076.664 TL )
30 Eylül 2015 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde yapılmakta olan yatırımlarla
ilgili alımları 4.881.046 TL’dir.
30 Eylül 2015 tarihinde sona eren dokuz aylık ara hesap dönemi içinde satılan veya kayıtlardan ihraç
edilen maddi ve maddi olmayan duran varlıkların net defter değeri 1.095.788 TL’dir. (30 Eylül 2014 –
460.388 TL)
10.

Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Grup, İskenderun ilçesi Üçgüllük mevkiinde bulunan arazisini, kiraya verdiği K.Maraş Tesislerinin
arazisi, binası ve yer altı yerüstü düzenlerini, Tarsus ilçesinde bulunan arazisini, Kırıkhan, Nardüzü,
İskenderun, Mersin ve Arpaçbahşiş hazır beton tesislerinin, arazileri, binaları ve yer altı yerüstü
düzenlerini yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak sınıflandırmıştır.
11.

Taahhütler ve muhtemel yükümlülükler

30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle Grup’un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna
ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
Şirket tarafından verilen TRİ'ler
30 Eylül
2015

31 Aralık
2014

A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
B.Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş
olduğu TRİ'lerin toplam tutarı
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin
borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
D.Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı

8.751.944
-

8.355.474
-

-

-

Toplam

8.751.944

8.355.474

30 Eylül
2015

31 Aralık
2014

TETAŞ
İcra Müdürlükleri
Toroslar EDAŞ
Aksa Gaz
Diğer

373.578
1.143.784
5.434.315
1.293.963
506.304

364.200
826.872
5.434.315
1.293.963
436.124

Toplam

8.751.944

8.355.474

Verilen teminat mektupları
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12.

Özsermaye

a)

Sermaye

Şirket’in 30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
%

30 Eylül
2015

%

31 Aralık
2014

%57,77
%42,23

194.204.325
141.977.675

%57,21
%42,79

192.320.818
143.861.182

%100,00

336.182.000

%100,00

336.182.000

Ortaklar
Ordu Yardımlaşma Kurumu
Diğer
Nominal sermaye

Şirket’in 30 Eylül 2015 tarihindeki sermayesi 33.618.200.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık
2014 – 33.618.200.000 adet hisse). Hisselerin itibari değeri hisse başına 0,01 TL’dir (31 Aralık 2014 hisse başı 0,01 TL).
b)

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler

Yasal Yedekler

(19)

30 Eylül
2015

31 Aralık
2014

118.676.712

109.532.465

118.676.712

109.532.465
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13.

Hasılat ve satışların maliyeti
1 Ocak30 Eylül
2015

1 Temmuz30 Eylül
2015

1 Ocak30 Eylül
2014

1 Temmuz30 Eylül
2014

216.380.821
11.734.546
17.057.295
801.347

70.415.719
4.273.337
5.130.328
150.915

229.716.111
14.204.922
21.376.388
1.429.884

76.540.675
4.043.269
9.496.792
262.486

73.951.820
1.730.203
939.199
(2.604.437)
(426.447)

22.206.939
430.663
684.310
(479.848)
(131.504)

63.068.938
4.216
4.295.429
564.589
(1.977.344)
(1.065.859)

19.542.049
4.216
1.343.504
149.369
(769.501)
(153.114)

319.564.347

102.680.859

331.617.274

110.459.746

1 Ocak30 Eylül
2015

1 Temmuz30 Eylül
2015

1 Ocak30 Eylül
2014

1 Temmuz30 Eylül
2014

İlk madde ve malzeme giderleri
Direkt işçilik gideri
İtfa payları ve amortisman giderleri
Çimento nakliye giderleri
Diğer üretim giderleri

(34.197.055)
(1.091.308)
(13.291.668)
(11.895.315)
(127.070.377)

(12.912.876)
(400.087)
(4.658.040)
(3.548.536)
(45.873.625)

(40.015.336)
(1.208.144)
(13.674.778)
(12.746.763)
(145.353.958)

(13.211.259)
(389.675)
(4.675.958)
(8.016.668)
(44.764.201)

Toplam Üretim Maliyeti

(187.545.723)

(67.393.165)

(212.998.979)

(71.057.762)

(6.280.324)
11.133.961
4.853.637

880.972
7.716.368
8.597.340

1.555.650
9.006.301
10.561.952

3.181.032
7.380.920
10.561.952

1.287.331
4.668.571
5.955.902

(53.811)
4.134.174
4.080.363

455.268
2.700.554
3.155.821

39.873
3.115.948
3.155.821

(192.538.716)

(66.566.003)

(210.988.061)

(67.836.857)

a) Hasılat
Yurt içi satışlar
Çimento
Hazır Beton
Cüruf
Uçucu Kül
Yurt dışı satışlar
Çimento
Klinker
Cüruf
Diğer gelirler
Satış iadeleri (-)
Satış iskontoları (-)
Satışlardan diğer indirimler (-)

b) Satışların maliyeti

Yarı mamul değişimi
Dönem başı yarı mamul
Dönem sonu yarı mamul
Mamul değişimi
Dönem başı mamul
Dönem sonu mamul
Toplam

14.

Yatırım Faaliyetlerinden gelirler / (giderler)

Temettü geliri
Alım-satım amaçlı yatırımların değ. kazancı
Sabit kıymet satış karı
Yatırım amaçlı gayrimenkul kira geliri

1 Ocak30 Eylül
2015

1 Temmuz30 Eylül
2015

1 Ocak30 Eylül
2014

1 Temmuz30 Eylül
2014

10.081.248
261.023
601.201

57.329
201.237

8.902.366
3.892.386
127.207
474.525

1.146.725
158.175

10.943.472

258.566

13.396.484

1.304.900
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Yatırım Faaliyetlerinden gelirler / (giderler) (devamı)

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Giderleri
Amortisman giderleri
Alım-Satım amaçlı yatırımların değerleme kaybı
Sabit kıymet satış zararı

15.

1 Ocak30 Eylül
2015

1 Temmuz30 Eylül
2015

1 Ocak30 Eylül
2014

1 Temmuz30 Eylül
2014

(356.101)
(459.990)
(2.935.593)
-

(268.277)
(1.742.580)
-

(471.876)

(137.828)

(84)

-

(3.751.684)

(2.010.857)

(471.960)

(137.828)

Vergi varlık ve yükümlülükleri

Genel bilgi
Grup faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerin vergi yönetmelik ve kanunları dâhilinde vergilendirilmeye
tabidir.
Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı %20’dir. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin sonunu
takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna
kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan
kazançlar üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen
tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi
dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir. Şirket’in 30
Eylül 2015 tarihi itibariyle taşınan mali zararı yoktur.
Türkiye’de mukim anonim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve
muaf tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve
Türkiye’de mukim olmayan tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir.
Türkiye’de mukim anonim şirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim şirketlere yapılan temettü
ödemeleri gelir vergisine tabi değildir, Ayrıca karın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi
durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktadır.
30 Eylül 2015 ve 30 Eylül 2014 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi aşağıda özetlenmiştir:

Cari vergi yükümlülüğü:
Cari kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar

30 Eylül
2015

30 Eylül
2014

23.584.597
(15.758.099)

20.771.506
(13.009.418)

7.826.498

7.762.088

Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri
Şirket, vergiye esas yasal mali tabloları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) göre
hazırlanmış mali tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için
ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüğünü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle
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15.

Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)

bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile TFRS’YE göre hazırlanan mali tablolarda farklı
dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.
Grup’un 30 Eylül 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle ertelenen vergi varlıklarının ve
yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Ertelenmiş vergi (varlıkları)/yükümlülükleri:
Yeniden değerleme ve maddi varlıkların amortisman /
diğer maddi olmayan varlıkların itfa farkları
Kıdem tazminatı karşılıkları
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç
Kıdemli işçilik teşvik primi karşılığı
Kullanılmayan izin karşılığı
Satılmaya hazır varlıkların değerlemesi
İtfa edilmiş maliyet yönteminin alacak ve borçlar üzerindeki etkisi
Diğer

30 Eylül
2015

31 Aralık
2014

2.119.644

1.682.136

(2.121.382)
(820.039)
(752.923)
(222.878)
4.599.697
(143.593)
1.031.357

(1.623.181)
(811.324)
(644.574)
(183.619)
5.014.237
(170.340)
948.696

3.689.883

4.212.031

Net ertelenmiş vergi yükümlülükleri hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak30 Eylül
2015

1 Ocak31 Aralık
2014

1 Ocak itibarıyla açılış bakiyesi
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen
Özkaynak altında muhasebeleştirilen

4.212.031
(98.893)
(423.255)

3.208.110
(356.888)
1.360.809

Kapanış bakiyesi

3.689.883

4.212.031

Ertelenmiş vergi (varlığı) / yükümlülüğü hareketleri:

Vergi öncesi kar’a yasal vergi oranı uygulanıp bulunan kurumlar vergisi gideri ile 30 Eylül 2015 ve 30
Eylül 2014 tarihlerinde sona eren dönemlere ait gelir tablosunda gösterilen kurumlar vergisi gideri
arasındaki mutabakat:
1 Ocak30 Eylül
2015

1 Ocak30 Eylül
2014

139.108.205
27.821.641

85.833.360
17.166.672

Vergi etkisi:
- vergiye tabi olmayan gelirler
- kanunen kabul edilmeyen giderler
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların etkisi
- vergiden muaf iştirak kazançları
- diğer düzeltmelerin etkisi

(430.156)
554.035
(3.679.079)
(2.016.250)
1.433.299

(537.182)
1.162.146
(4.409.852)
(1.780.473)
(291.508)

Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri

23.683.490

20.605.602

Vergi karşılığının mutabakatı:
Devam eden faaliyetlerden elde edilen kar
Gelir vergisi oranı %20 (2014: %20)
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16.

Hisse başına kazanç

Hisse başına kar, net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama
adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
1 Ocak30 Eylül
2015

1 Ocak30 Eylül
2014

Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri)

33.618.200.000

33.618.200.000

- A grubu hisse senetleri (adet)
- B grubu hisse senetleri (adet)
- C grubu hisse senetleri (adet)

8.817.888.522
8.266.770.492
16.533.540.986

8.817.888.522
8.266.770.492
16.533.540.986

115.424.715

111.706.753

0,71
0,50
0,07

0,68
0,49
0,07

Hisse başına kar

Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı
1 TL'lik hisse başına kar tutarı - TL/%
- A grubu hisse senetleri
- B grubu hisse senetleri
- C grubu hisse senetleri

17.

İlişkili taraf açıklamaları

Grup, faaliyetleri esnasında ilişkili taraflarla çeşitli işlemler yapmaktadır. 30 Eylül 2015 ve 31 Aralık
2014 tarihleri itibariyle ilişkili kuruluşların bakiyeleri ile 30 Eylül 2015 ve 30 Eylül 2014 tarihlerinde sona
eren dönemlere ait bu kuruluşlarla yapılan işlem tutarları ve bakiyeleri ana hatlarıyla şöyledir:
30 Eylül 2015
Banka
Mevduatları

Diğer
Dönen
Varlıklar

Alacaklar
Kısa vadeli

Borçlar

Uzun vadeli

Kısa vadeli

Ticari

Ticari
olmayan

-

-

-

-

-

-

Omsan Lojistik A.Ş. (1) ve (2)

-

-

-

-

-

-

-

-

Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (1) ve (2)

-

-

-

-

-

-

1.320.425

-

OYAK Beton A.Ş. (1) ve (2)

-

16.712.625

-

-

-

-

-

-

İlişkili taraflarla olan bakiyeler

Ticari
Sipariş
Ticari olmayan avansları

Ticari

Ticari olmayan

3.066

-

Ana Ortak
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (3)
İştirakler

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (2)

-

-

-

-

-

-

4.265.248

-

İskenderun Enerji Üretim ve Tic.A.Ş.(2)

-

-

-

-

-

-

237.445

-

Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.(2)

-

-

-

6.847

-

-

47.536

-

Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)

-

-

-

-

-

-

570.354

-

Ünye Çimento A.Ş. (2)

-

-

668

-

-

-

-

-

Bolu Çimento A.Ş. (2)

-

-

-

-

-

-

-

-

1.551.711

-

-

-

-

-

-

Aslan Çimento A.Ş. (2)

-

-

-

-

-

-

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(2)

Denizli Çimento A.Ş. (2)
-

-

-

-

-

-

153.011

-

OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.(2)

-

-

-

-

-

-

212.552

-

Omsan Denizcilik A.Ş. (2)

-

-

-

-

-

-

357.615

-

Ortaklara Borçlar (Temettü Ödemesi)

-

-

-

-

-

-

-

92.016.904

-

18.264.335

668

6.847

-

-

7.167.253

92.016.904

(1) Satılmaya hazır finansal yatırım
(2) Ana ortaklık OYAK tarafından kontrol edilen şirketler

(23)

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Eylül 2015 tarihi itibariyle ara dönem özet
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

17.

İlişkili taraf açıklamaları (devamı)
31 Aralık 2014
Banka
Mevduatları

Diğer
Dönen
Varlıklar

Alacaklar
Kısa vadeli

Borçlar
Kısa vadeli

Uzun vadeli

Ticari

Ticari
olmayan

-

-

-

-

-

-

Omsan Lojistik A.Ş. (1) ve (2)

-

-

-

-

-

-

-

-

Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (1) ve (2)

-

-

-

-

-

-

1.799.429

-

OYAK Beton A.Ş. (1) ve (2)

-

7.082.410

25.249

-

-

-

231.977

-

Aslan Çimento A.Ş. (2)

-

-

52.755

-

-

-

-

-

Bolu Çimento A.Ş. (2)

-

-

45.069

-

-

-

-

-

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (2)

-

21.728

-

-

-

9.259

4.079.750

-

İlişkili taraflarla olan bakiyeler

Ticari
Sipariş
Ticari olmayan avansları

Ticari

Ticari olmayan

7.693

-

Ana Ortak
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) (3)
İştirakler

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler

İskenderun Enerji Üretim ve Tic.A.Ş.(2)

-

-

-

-

-

-

197.615

-

Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.(2)

-

-

-

5.218

-

-

1.624

-

Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)

-

-

337.181

-

-

-

-

-

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(2)

-

-

196

-

-

-

268.845

-

OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.(2)

-

-

-

-

-

-

163.597

-

Omsan Denizcilik A.Ş. (2)

-

-

-

-

-

-

167.244

-

-

70.822

-

-

-

-

-

7.104.138

531.272

5.218

-

9.259

6.917.773

-

Ünye Çimento A.Ş. (2)
(1) Satılmaya hazır finansal yatırım
(2) Ana ortaklık OYAK tarafından kontrol edilen şirketler

İlişkili taraflarla olan işlemler

Alımlar

Satışlar

Alınan
faizler

-

-

-

1 Ocak - 30 Eylül 2015
Diğer
Diğer Gelirler
Giderler

Verilen
Faizler
-

-

15.550
-

Ana ortak
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
İştirakler
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.(1)
Omsan Lojistik A.Ş. (1) ve (2)
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (1) ve (2)
OYAK Beton A.Ş.(1) ve (2)

-

-

-

-

8.926.418

93.345

-

-

-

-

-

7.217.524

-

-

-

-

1.296

217.126

16.768.462

289.203

-

87.022

98.737
-

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
15.524.805

7.923

-

-

55.805

İskenderun Enerji Üretim ve Tic.A.Ş.(2)

İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.(2)

698.876

-

-

-

-

-

Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.(2)

414.949

-

-

-

-

59.322

Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)

1.081.425

-

-

-

334.235

1.250

-

-

-

1.154.830

1.250

-

-

16.252

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (2)
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)

-

Bolu Çimento A.Ş. (2)

1.493

Aslan Çimento A.Ş. (2)

1.799

1.334.566

-

-

Denizli Çimento A.Ş. (2)

9.629

9.361
8.846
-

-

14.943

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(2)

2.030.788

-

-

-

19.960

1.020

OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.(2)

1.673.464

-

-

-

41.881

-

-

-

-

-

-

2.611.459

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.000

18.112.201

289.203

OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri(2)
Omsan Denizcilik A.Ş. (2)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(2)
31.567.054
(1) Satılmaya hazır finansal yatırım
(2) Ana ortaklık OYAK tarafından kontrol edilen şirketler
- 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.

(24)

-

10.669.552

205.803
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İlişkili taraflarla olan işlemler

Verilen
Faizler

1 Ocak - 30 Eylül 2014
Diğer
Diğer Gelirler
Giderler

Alımlar

Satışlar

Alınan
faizler

-

-

-

-

-

-

Ana ortak
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
İştirakler
-

653.472

-

-

7.972.978

Omsan Lojistik A.Ş. (1) ve (2)

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.(1)

3.677.555

-

-

-

479

-

Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (1) ve (2)

8.717.344

-

-

-

134

-

132.383

7.837.392

414.058

-

50.294

507

16.099.650

5.629

17.502

-

-

-

1.264.858

-

-

-

-

-

Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.(2)

276.792

-

-

-

-

-

Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)

696.934

-

-

-

247.907

-

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (2)

-

-

-

-

676.222

-

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)

-

-

-

-

253.167

-

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(2)

1.539.871

-

-

-

21.267

-

OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.(2)

1.339.467

-

-

-

32.211

-

Omsan Denizcilik A.Ş. (2)

2.850.634

-

-

-

-

-

107.170

-

-

-

406

-

OYAK Beton A.Ş.(1) ve (2)
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.(2)
İskenderun Enerji Üretim ve Tic.A.Ş.(2)

OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri(2)
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(2)

36.702.658

-

-

8.496.493

431.560

-

9.255.065

19.000
19.507

(1) Satılmaya hazır finansal yatırım
(2) Ana ortaklık OYAK tarafından kontrol edilen şirketler

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Kıdem Tazminatı Karşılığı

18.

1 Ocak30 Eylül
2015

1 Ocak30 Eylül
2014

2.210.428
17.892

2.988.157
7.944

2.228.320

2.996.101

Finansal risk yönetimi ve politikaları

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

(25)
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Finansal risk yönetimi ve politikaları (devamı)

Yabancı para riski
Yabancı para riski Grup’un elinde ABD Doları ve Euro yabancı para varlık ve borçlara sahip
olmasından kaynaklanmaktadır. Grup’un ayrıca yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır.
Bu riskler Grup’un işlevsel para birimi dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapmasından
kaynaklanmaktadır. Grup yabancı para riskinden korunmak için yabancı para cinsinden varlıklarını ve
borçlarını dengede tutmaktadır.
Aşağıda Grup’un vergi öncesi karının (parasal varlıklar ve yükümlülüklerdeki değişiklikler nedeniyle)
ABD doları, Euro kurundaki değişime hassasiyet tablosu sunulmuştur:
30 Eylül 2015
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları

Euro

1

Ticari Alacak

3.859.390

1.238.660

26.241

-

2

Parasal Finansal Varlıklar

32.616.370

10.429.651

255.760

175

3

DÖNEN VARLIKLAR (1+2)

36.475.759

11.668.311

282.001

175

4

DURAN VARLIKLAR

5

TOPLAM VARLIKLAR (3+4)

6

Ticari Borçlar

-

-

-

-

7

Kısa vadeli yükümlülükler

1.282.058

415.602

5.044

-

8

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (6+7)

1.282.058

415.602

5.044

-

9

Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (5-8)

175

6.117.129

29.750

1.761.543

-

42.592.888

11.698.061

2.043.544

175

41.310.830

11.282.459

2.038.500

10 İhracat

73.954.223

23.807.885

438.351

-

11 İthalat

34.788.321

11.431.118

-

-

31 Aralık 2014
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Doları

Euro

1

Ticari Alacak

2.648.141

1.141.982

-

-

2

Parasal Finansal Varlıklar

25.094.437

10.821.699

-

-

3

DÖNEN VARLIKLAR (1+2)

27.742.578

11.963.680

-

-

4

DURAN VARLIKLAR

5.218

2.250

-

-

5

TOPLAM VARLIKLAR (3+4)

27.747.795

11.965.930

-

-

-

-

6

Ticari Borçlar

7

Kısa vadeli yükümlülükler

8

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (6+7)

9

Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (5-8)

-

-

1.181.001

503.668

4.625

-

1.181.001

503.668

4.625

-

26.566.794

11.462.262

(4.625)

-

10 İhracat

80.102.344

34.351.122

157.949

-

11 İthalat

48.849.049

19.556.328

77.000

912.846
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Finansal risk yönetimi ve politikaları (devamı)

Yabancı
paranın
değer
kazanması

30 Eylül 2015
Kar / Zarar
Yabancı
paranın
değer
kazanması

Yabancı
paranın
değer
kazanması

31 Aralık 2014
Kar / Zarar
Yabancı
paranın
değer
kaybetmesi

ABD Doları'nın TL karşısında % 10
değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-)

3.433.591
-

(3.433.591)
-

2.657.984
-

(2.657.984)
-

3 - ABD Doları'nın TL cinsinden net etkisi

3.433.591

(3.433.591)

2.657.984

(2.657.984)

Euro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi
halinde
1 - Euro net varlık / yükümlülük
2 - Euro riskinden korunan kısım (-)

697.411
-

(697.411)
-

1.305
-

(1.305)
-

3 - Euro'nun TL cinsinden net etkisi

697.411

(697.411)

1.305

(1.305)

Rayiç değer hiyerarşi tablosu
30 Eylül 2015 itibari ile, Grup rayiç değerden tutulan aşağıdaki finansal varlık ve yükümlülüklere
sahiptir:
Grup, rayiç bedeli belirlemekte ve göstermekte aşağıdaki hiyerarşiyi kullanmaktadır:
Seviye 1: Etkin piyasalarda kote edilen özdeş varlık ve yükümlülükler
Seviye 2: Finansal tablolara yansıtılan rayiç değer üzerinde önemli etkisi olabilecek girdilerin direkt ve
endirekt olarak gözlemlenmesi
Seviye 3: Finansal tablolara yansıtılan rayiç değer üzerinde önemli etkisi olabilecek girdilerin
gözlemlenebilir piyasa verileri olmaksızın belirlenmesi

Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal varlıklar
Hisse senetleri

115.641.907

Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal varlıklar
Hisse senetleri
19.

Seviye 1

Seviye 1
126.868.291

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Bulunmamaktadır.
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30 Eylül 2015
Seviye 2
Seviye 3
-

-

31 Aralık 2014
Seviye 2
Seviye 3
-

-
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20.

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

Bulunmamaktadır.
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