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Başkan Mesajı
2010 yılının ardından geriye dönüp baktığımızda son 2 yılda
dünyanın çok değiştiğini görüyoruz: Küresel olarak son 80 yılın
en büyük krizi yaşandı, finansal sistem trilyon dolarlarla ifade
edilecek şekilde küçüldü, işsizlik rakamları pek çok ülkede iki
haneli rakamlara ulaştı, varlık fiyatları tahmin edilemeyecek boyutlarda geriledi. Tüm bu yaşananları gördükten sonra “yeni
normal” düzene alışmamız gerekiyor: Finansal dünya sükunet
içinde olmayacak, büyüme yavaş olacak, eğilimler daha hızlı değişecek.
Türkiye için 2010 yılı krizden çıkışın net olarak görüldüğü bir yıl
oldu. Ciddi bir pozitif büyüme sağlandı, faiz oranları geriledi, işsizlik hala yüksek olsa da en azından aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Ekonomide önemli bir yere sahip olan inşaat sektörü, ortalamanın çok üzerinde gelişme yakaladı, çimento
satışları bu durumdan olumlu etkilendi.
Çimento sektörü, talep açısından beklemediği ölçüde iyi bir yılı
tamamladı: İç satışlar %16 artışla 47.5 Milyon Tonun üzerine çıkarken dış satışlardaki gerileme, talep olmamasından değil, iç
satışlara yer açabilmek için gerçekleşti. Sendeleyen konut sektörüne rağmen hız kesmeyen altyapı yatırımları, 2010 yılının en
önemli talep sürükleyicisi oldu. İnşaat sektörünün 2011’de gelişimini sürdürmesini, %5’in altında olmayan bir büyüme ile 50
Milyon Ton gibi dikkat çekici bir iç satışa ulaşılmasını öngörüyoruz.
Son 3 yılda sektörün en büyük problemi hiçbir zaman finansal
kriz olmadı. Asıl sorun artan kapasite, yeni kurulan fabrikalar ve
arzın talebin çok üzerine çıkması idi; 2010 yılında bu derece büyüme sağlanırken karlılığın gerilemesi bunun en iyi göstergesidir. 2011 veya devamındaki 3 yıl içinde aşırı kapasiteyi eritecek
bir iç pazar olmasını beklemiyoruz, dolayısıyla yeni yatırımların
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ve bazı bölgelerde mevcut tesislerin düşük kapasite kullanım
oranı, gerileyen kar marjları ve uzayan geri dönüş sürelerine alışması gerekecek. 2010 yılının olumsuz şartlarından bir diğeri,
yurtdışından satın alınan yakıt maliyetlerinin ciddi bir yükseliş
göstermesi idi, bazı fabrikalarımızda enerji maliyetlerimiz 2009
yılının iki katına ulaştı.
OYAK Çimento Grubu olarak 2010 yılını rekorlarla tamamladık:
10 Milyon Ton çimento satışı ve 1 Milyar TL mertebesinde ciroya
ulaştık, vergi öncesi karlılığımız grup olarak 2009 rakamının
üzerine çıktı. Bugün itibariyle açıklanmış vergi amaçlı gelir tablolarına göre net kar marjı en yüksek birinci, ikinci ve üçüncü
şirket OYAK Çimento Grubu şirketleri oldu. Yıl sonu konsolide
sonuçlarına göre ise grubumuz 240 Milyon TL net kar, %24 FAVÖK marjı ve %15 sermaye verimliliği gibi rakam ve oranları
yakalamayı başardı.
Kötü havalarda sağlıklı bünyeler ayakta kalır, biz sektörün en fazla net nakit sahibi ve en az borçlu grubu olmamızın yanı sıra ideal coğrafi ve ürünsel çeşitlendirme ile öne çıkıyoruz. Türkiye’nin
6 bölgesine satış yapabiliyoruz, gri, beyaz ve cüruflu çimentoda
ciddi kapasite sahibiyiz. Bu avantajların yanı sıra 2010 yılı boyunca kontrol edebildiğimiz tüm maliyetleri minimumda tuttuk,
fabrikalarımızda farklı kapasite kullanım oranları benimseyerek
optimum pazar yönetimini gerçekleştirdik, faaliyet karımızın gerilediği bazı şirketlerimizde, paydaşlarımızı tatmin etmek üzere
faaliyet dışı bazı önlemler aldık. Tüm bunların sonunda krize ve
sert rekabete direnerek karlılık oranlarımızı koruduk.
OYAK Çimento Grubu, geçtiğimiz yıllar boyunca gerek çimento
sektöründe, gerek İMKB’de işlem gören şirketler arasında kar
payı dağıtımı açısından öne çıkan şirketler arasında yer aldı.
Güncel piyasa değerlerine göre şirketlerimiz %8.6’ya varan te-

mettü verimi oranlarına ulaştılar ve faizlerin düşmeye devam
ettiği günümüzde bunun çok önemli bir veri olduğunu düşünüyoruz. Tüm şirketlerimizde ilerleyen yıllarda da yüksek temettü
verimi oranlarını korumaya devam edeceğiz.
2010 yılı boyunca, 2009’un son günlerinde teslim aldığımız Aslan Çimento’yu OYAK Çimento Grubuna entegre etmek üzere
çalıştık: Şirketin satınalma, üretim, satış ve tüm iş yapma stillerini grup standartları ile uyumlu hale getirdik, ciddi maliyet avantajları sağladık ve 2009’da 36 Milyon TL zarar eden Aslan
Çimento’nun 2010 yılını 1 Milyon TL karla kapatmasını sağladık.
Yıl boyunca bitirdiğimiz en büyük yatırım Bolu Çimento’nun
Ereğli Öğütme ve Paketleme Tesisi idi. İskenderun’da faaliyetini
sürdüren cüruf ve cüruflu çimento öğütme tesisinin bir benzerini Ereğli’de devreye aldık ve amacımız, çok daha düşük emisyon
ile son derece çevreci cüruflu çimentoyu Batı Karadeniz, Marmara ve İç Anadolu Bölgelerinde yaygınlaştırabilmek idi. 2010
yılındaki diğer yatırımlarımız genelde üretimin devamlılığını
sağlamak üzerineydi, ayrıca bizim için son derece önemli olan
çevre konularında bazı çalışmalarımız oldu. 2011 boyunca filtrelerimizi değişen dünya standartları ile uyumlandırmak, mamul,
yarı mamul ve bazı yan girdilerimizi kapalı alanlarda stoklamak
üzere daha çok çevresel yatırımlar planladık.

ni umut ediyor, zor zamanlar için yaptığımız ürün çeşitlendirmesine yönelik yatırımları bu yıl ön plana çıkarmayı öngörüyoruz.
OYAK Çimento Grubu olarak, 2010 yılını, önceki yıllarda olduğu gibi üretim ve satış rekorlarıyla, verimlilik artışıyla ve sektörün birkaç adım önünde karlılık rakamlarıyla tamamlamayı başardık. En büyük amacımız, her şirketimizde değer yaratmak,
katma değeri en üst düzeyde tutmak ve paydaşlarımızı sevindirecek rakamları ortaya koymaktır. 2010’da bu başarıları getiren
1,450 iş arkadaşıma ve siz paydaşlarımıza teşekkür ediyorum,
2011’in daha da güzel bir yıl olması için çalışmalarımızı durmaksızın sürdüreceğiz.
Saygılarımla,
Celalettin Çağlar

Adana Çimento olarak 2010 yılında zor ve rekabetçi bir pazarda
mücadele verdik. Tüm Türkiye ciddi bir büyüme gösterirken Akdeniz Bölgesi büyümesi eksi değerler verdi. Özellikle Doğu
Akdeniz’de kendini hissettiren aşırı kapasite, Ortadoğu pazarlarında yeni devreye giren yatırımlar ile birleştiyse de Adana Çimento cirosunu büyütmeyi başardı, operasyonel karlılıkta ise
geçtiğimiz yılın gerisinde kaldı, net karımız ise %30 düzeyinde
yükseldi. 2011 yılının özellikle talep yönünden daha iyi geçmesi-
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DÜNYA ve TÜRKİYE EKONOMİSİ
2007 sonunda başlayıp, özellikle 2008 ve 2009’da tüm dünyayı etkisi altına alan finansal ve onu takiben ekonomik kriz özellikle gelişmiş ekonomileri etkisi altına almış, ülkelerin menkul kıymet borsaları, para birimleri ve varlık fiyatları olumsuz etkilenmiştir. 2010
itibariyle krizin etkilerinin hafiflediği görülse de, belirsizlik ve oynaklık devam etmekte, 2011 başında hareketlenen Afrika ve Ortadoğu ülkeleri yeni bir dalgalanmanın sinyallerini vermektedir.
Türkiye’de ise krizin etkileri, gelişmiş ülkelerde olduğu yoğunlukta hissedilmemiş olup, 2010 yılı çeşitli ekonomik büyüklükler

ve oranlar dikkate alındığında krizden çıkış yılı olarak nitelendirilmektedir. Yıllık büyüme oranının %7 civarında gerçekleşmesi
beklenmekte olup, ekonominin fazla ısınması halinde %6.25
olan faiz haddinin arttırılabileceği öngörülmektedir.
Ekonominin doğası itibariyle kriz döneminde gerileyen cari
açık, 2010’da hızla yükselerek 48 Milyar USD’ye ulaşmış, ihracatın yanı sıra turizm gelirleri, doğrudan yatırım ve portföy hareketleri ile finanse edilen açığın uzun vadede sürdürülebilirliği
sürekli tartışılmaktadır.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE
ÇİMENTO SEKTÖRÜ
Ekonomik koşullardan etkilenen inşaat sektörünün, özellikle gelişmiş ülkelerde yaşadığı gerileme, çimento talebinin çift basamaklı
oranlarda gerilemesi ile sonuçlanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerde
ise inşaat sektörü güçlü yapısını korumaya devam etmiş, Ortadoğu,
Afrika ve Uzakdoğu pazarları canlılıklarını korumuştur. Çimento
dünyasının lider ülkesi Çin, 2010 yılı boyunca 1.87 Milyar Ton çimento üretirken, eski teknoloji fabrikaların kapatılarak yenilerinin
kurulması ülkenin önceliklerinden biri olmuştur.
Türkiye Çimento sektörü, 48 entegre fabrika ve 64 Milyon Tona
varan yıllık klinker kapasitesi ile Avrupa’nın en büyük üreticisi konumunu sürdürmektedir.

2010 yılında çimento sektörü 53.1 Milyon Ton klinker ve 62.5 Milyon Ton çimento üretimini sağlarken, iç satışlar %16.3 artarak 47.5
Milyon Tona ulaşmış, dış satışlar ise hafif bir gerileme ile 15.2 Milyon Tona gerilemiştir. İç pazardaki büyümenin 2011 yılında sürmesi beklense de, sektörün belli bir kapasite kullanım oranını aşabilmek için yakın gelecekte yüksek ihracatı koruması gerektiği
açıktır.
İMKB’ye açıklanan vergi amaçlı vergi tablolarına göre; halka açık
15 çimento şirketinin beşi 2009 yılını operasyonel zarar ile tamamlamışken, 2010’da halka açık tüm şirketler kara geçmiştir.

2010

2009

Değişim (%)

Milyon Ton
Klinker Üretimi
Çimento Üretimi

53.1
62.5

49.0
56.5

8.4
10.7

Klinker İç Satışı
Klinker Dış Satışı
Çimento İç Satışı
Çimento Dış Satışı
Toplam Çimento Satışı
Toplam Çimento ve Klinker Satışı

2.3
2.7
47.5
15.2
62.7
67.7

1.7
3.9
40.9
15.6
56.5
62.1

34.4
-31.3
16.3
-3.1
10.9
8.9

Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
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YÖNETİM KURULU

KURUMSAL TARİH
1954 yılında kurulan Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., 1957 yılında üretime başlamış, yapılan yatırımların ardından bugünkü kapasitesine ulaşmıştır. Adana’da klinker üreten 4
adet döner fırın ve yan ekipmanlarına sahip olan şirket, 2007
yılında İskenderun’da 1 adet öğütme tesisi satın almış, 2000
yılında Kahramanmaraş’ta, 2006 yılında Kıbrıs’ta birer terminal, 2009 yılında ise İskenderun’da İsdemir içinde bir
öğütme - paketleme tesisi kurmuştur.

Üretiminin ortalama %25’ini yurtdışı pazarlarda satmakta,
450’nin üzerindeki çalışanı ile bölgeye büyük katkıda bulunmaktadır.
Adana’nın yıllardır en fazla vergi ödeyen kuruluşudur.
İMKB’de en güvenilir hisselerden biridir.

Adana Çimento, Türkiye’de çimento sektöründe akla ilk gelen şirketlerden biridir, OYAK’ın çimentoda ilk ve en büyük
yatırımı, ürünleri ile dünya çapında bilinen bir şirkettir.

Çimento sektöründe tek uygulama olan proses kontrolünde optimizasyon sistemi(Expert Optimizer) 2009 ve 2010 döneminde
iki ayrı döner fırın hattı, iki adet çimento değirmeni ve kömür
değirmeninde uygulanmıştır.
Proseslerin operatörlerle kontrolü yerine Oto-Pilot mantığıyla
bilgisayar tabanlı Expert Optimizer sistemi ile kontrol edilmesi
sonucunda şu kazanımlar elde edilmiştir;

Celalettin ÇAĞLAR
Sefer ÖZTÜRK
Muharrem KARADUMAN
Numan HİLALAY
Musa Faruk KOÇ
Deniz UYSAL
Cem ÇOLAK

08/09/2000-Devam ediyor.
31/03/2008-Devam ediyor.
31/03/2008-Devam ediyor.
17/03/2010-Devam ediyor.
16/08/2010-Devam ediyor.
17/11/2008-Devam ediyor.
01/03/2010-Devam ediyor.

DENETLEME KURULU

2010 ÖNE ÇIKAN UNSURLAR
* PROSES KONTROLÜNDE OPTİMİZASYON SİSTEMİ
(EXPERT OPTIMIZER)

Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

• Üretim Artışı
• Enerji Düşüşü
• Operatör kaynaklı hataların ortadan kalkmasıyla standart
sapmaların azalması
• Ürün kalitesinin artması
Çalışma faktörü %95’in üzerinde olan Expert Optimizer sisteminin 2011 yılı içerisinde diğer çimento değirmenlerinde de
uygulanması planlanmaktadır.

VİZYON, MİSYON, DEĞERLER

Üye
Üye
Üye

Kerim BOYAN
Salih Murad HATİP
Özlem DEĞER

ÜST YÖNETİM
K.Ümit ÖZEL		
E.Oya TOKATLI
H.Mustafa ABACI
Y.Sibel YÜZEREROĞLU
Hıncal NAZSIZ		
Ümit Naim ÜRESİN
H. Ali ULUTAŞ		
İ. Halil DURMUŞ
Mahmut C.SELEKOĞLU
Tayfun DARYOL
İsmail YÜKSEK		
Hürriyet YILDIZ

31/03/2008-Devam ediyor.
17/03/2010-Devam ediyor.
02/04/2007-Devam ediyor.

Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari)
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Muhasebe Müdürü
Satış Müdürü
İhracat Müdürü
Lojistik Hizmetler Müdürü
Üretim Müdürü
Teknik Hizmet Müdürü (Elektrik-Elektronik)
Teknik Hizmet Müdürü (Mekanik)
İskenderun Tesisleri Müdürü
Bilgi İşlem Şefi

Ana Hissedarımız OYAK’ın vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda;
VİZYON
Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir Şirket olmak.
MİSYON
Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.
DEĞERLER
Yaratıcılık, şeffaflık, dürüstlük, insana ve çevreye saygı, güvenilirlik, rekabetçilik, mükemmeliyet, müşteri ve çalışanların mutluluğu, OYAK kültürü.
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SERMAYE VE İŞTİRAKLER

Adana Çimento, Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi olan OYAK Çimento Grubu’nun bir üyesidir.
Ortaklar
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
Halka arz edilen diğer hisseler
Genel Toplam

Hisse Tutarı –TL
192.329.722
143.852.278
336.182.000

%
57,21
42,79
100,00

2010 ÇALIŞMA YILI YILLIK OLAĞAN
GENEL KURULU
Tarih : 10.03.2011
Saat : 11.30
Yer : Ceyhan Yolu 12. km., Adana adresindeki şirket merkezi

Adana Çimento kuruluşundan itibaren gösterdiği gelişme ve değişen ticari koşullar doğrultusunda aşağıda adı geçen 7 farklı
kuruluşa yüzde 9,54 ila yüzde 100,00 arasında değişen oranlarda iştirak etmiştir.
Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler
K.K.T.C’de kurulu Adana Çimento San. ve Tic. Ltd.
K.K.T.C’de kurulu Adana Çimento Free Port Ltd.
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
OYCEM Hispania S.L.
OYAK Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Omsan Lojistik A.Ş.
Çimsa Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Pay Oranı
% 100,00
%100,00
%49,00
%48,60
%40,00
%20,00
%9,54

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Kayıtlı Sermaye		 : 400.000.000 TL.
Ödenmiş Sermaye		 : 336.182.000 TL
Kuruluş Tarihi		 : 5 Ekim 1954
Fabrika Adresi		 : Ceyhan Yolu 12. km., 01321 ADANA, Posta Kutusu: 10
Telefon		 : (0322) 332 99 50 pbx
Faks		 : (0322) 332 97 32-332 95 01
Web Sitesi		 : www.adanacimento.com.tr
E-posta		 : bilgi@adanacimento.com.tr
Ticaret Sicil No		 : 2340
Ticaret Oda No		 : 41-0002
Sanayi Sicil No		 : 010035
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ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

VEKÂLETNAME

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2011 Perşembe günü saat 11.30’da Ceyhan Yolu 12. km. Adana adresindeki şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

30.01.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesi uygulama esasları konulu MKK 294 no’lu Genel Mektub’un
4. maddesinde “Hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılımı mümkün olmayıp,
uygulamaya ilişkin sorumluluk ihraçcı şirketlere aittir. Genel Kurul’a katılım başvurusu, hisse senetlerinin kaydileştirilmesini
takiben Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir” denilmektedir. Bu çerçevede Hisseleri MKK nezdinde kayden saklamada bulunan ortaklarımız hesaplarına koyduracakları Genel Kurul Blokajı sonrası MKK’dan
alacakları Genel Kurul Blokaj Formu ile başvurarak giriş kartlarını alacaklardır.
Bu toplantılara bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın örneği aşağıda yazılı vekâletname ile vekil tayin etmeleri mümkündür.
Şirketimizin 2010 yılı bilanço, kâr ve zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları toplantı tarihinden 15 gün evvel Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin 10 Mart 2011 Perşembe günü, Ceyhan yolu üzeri 12. Km. Adana adresindeki Şirket Merkezinde saat 11.30’da yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye,
teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..............................................................vekil tayin ediyorum.
A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat
yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz ederiz.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve serisi (Grubu)
b) Numarası
c) Adet-Nominal değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

ORTAĞIN ADI SOYADI VEYA UNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Açılış ve Başkanlık Divanı’nın teşkili, saygı duruşu,
Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi,
2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
2010 yılı Bağımsız Dış Denetim özet raporunun okunması,
2010 yılı faaliyetleri ile 2010 yılı V.U.K. ve S.P.K. konsolide (UFRS) bilanço ve kâr-zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması,
görüşülmesi ve onaylanması
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinde yıl içinde meydana gelen değişikliklerin onaylanması,
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı aklanmaları,
Esas Sözleşmenin 36.’ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre tespit edilen kâr dağıtımının gerçekleştirilmesi
hakkında karar verilmesi ve Şirket Kâr Dağıtım Politikası ile ilgili olarak ortaklara bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri uyarınca Şirket ile Yönetim Kurulu Üyelerinin
gerek kendi ve gerekse başka şahıslar nam ve hesabına iş yapabilmelerine ve Şirketimizin iştigal mevzuuna giren nev’inden
muameleleri başka şirketleri temsilen ifa edebilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
2011 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Dış Denetimi için Yönetim Kurulu’nca seçilen şirketin onaylanması,
2010 yılında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleri konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
2010 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması,
2010 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin bilgi verilmesi,
Şirket Bilgilendirme Politikası hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
Yönetim Kurulu’nca kabul edilen Şirket Etik Kurallarının ortakların bilgisine sunulması,
Dilekler ve kapanış
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NOT

1:
2:
		
		

(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya
noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri
IV.No:8 Tebliği uyarınca)
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KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık
ilkelerine uygun hareket edilmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi
Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Oyak Çimento Grubu Koordinatörü tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.
Güney Arık - OYAK Çimento Grubu Koordinatörü
OYAK Genel Müdürlüğü Ziya Gökalp Cad. No:64
Kurtuluş, 06600, Ankara
Tel: (312) 415 64 53
E-posta: garik@oyak.com.tr
Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi yetkili kılarak
ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kâr dağıtımı, sermaye artırımı gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına
başlanılmıştır.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: (0212) 319 12 00

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
2010 yılında; sözlü olarak yaklaşık 60 kişi hisse değişimi, hisse
senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı gibi
konularda bilgi istemiştir.
Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşılmakta ve gerekli yanıtlar verilmektedir.
Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum
açıklamaları İMKB yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, Mali Tablo ve dipnotları da aynı zamanda şirket
internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması, bir
hak olarak düzenlenmemiştir. 2010 yılında pay sahiplerinden
bu konuda bir talep de gelmemiştir.
4. Genel Kurul Bilgileri
Dönem içinde, 2009 yılı Olağan Genel Kurulu 01.03.2010 tarihinde pay sahiplerinin %57,71’inin katılımı ile yapılmıştır.
Medya bu toplantıya katılmamıştır.
Toplantıya davet, TTK ve Esas Sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, İMKB, T.Ticaret Sicili Gazetesi ve ulusal gazetelerde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır.
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Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.

Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi
raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde
pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.
Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları mevzuata ilişkin
sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı
öneri verilmemiştir.
Esas Sözleşme’de “Genel Kurul’un Yetkileri” adlı 28. ve 29.
maddelerinde önemli nitelikteki kararların alınması ve Yönetim Kurulu’na hangi konularda yetki verileceğine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Genel Kurul toplantı tutanakları toplantıya katılan pay sahiplerine posta ile gönderilmekte ve sürekli olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.
• Esas Sözleşme’de Yapılan Değişiklikler
Dönem içinde şirket Esas Sözleşmesi’nde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre (A) grubu hisse senedi hamilleri
beher hisse için iki, (B) ve (C) grupları hisse senedi hamilleri
beher hisse senedi için bir rey hakkına sahiptirler. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak
bir temsilci marifetiyle rey hakkını kullanabilirler. Karşılıklı iştirak halinde olduğumuz şirket yoktur.
Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy
kullanımına yönelik düzenleme şirket Esas Sözleşmesi’nde yer
almamaktadır. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında
anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil
ettirirler. Anlaşamazlarsa Umumi Heyet toplantılarına katılmak
ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.
6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı
Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir kârın tamamını
ortaklara nakit kâr payı olarak dağıtmaktır.
Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; birinci temettü hissesinin %90
(yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları hisse senetleri sahiplerine
aşağıdaki şekilde; kalan %10 (yüzde on) (C) grubu hisse senedi
sahiplerine hisseleri nispetinde dağıtılır.

Birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksanının) 3/5 (beşte
üçü) (A) grubu, 2/5 (beşte ikisi) (B) grubu hisse senetleri sahipleri arasında, hisseleri nispetinde dağıtılır. Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına, Genel
Kurulca karar verilmesi halinde dağıtım birinci temettü dağıtımındaki esaslar dahilinde yapılır.
Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde
Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar
geri alınamaz.
Kâr dağıtımı yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kâr dağıtımına
ilişkin esaslar Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmaktadır.
7. Payların Devri
Esas Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dahil,
tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı,
Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu
çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve
doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.
Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri
çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir
biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilenme imkânı
sağlamaktır.
Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim
Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü tarafından yazılı ve
görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme
politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr)de yer
verilmektedir.
Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara
Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi
gözetilerek cevap verilmeye çalışılmaktadır.
9. Özel Durum Açıklamaları
Yıl içinde SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirketimizi ilgilendiren 33 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Yurtdışı borsalarda kote edilmiş hisse senedimiz bulunmamaktadır.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve
Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu
sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup,
internet adresimiz www.adanacimento.com.tr’dir.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirket hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır. Şirketin halka
açık (%42,79) sermayesini temsil eden hisse senetleri İMKB’de
alınıp satılmakta şirketin bu devirlerden haberi olmamaktadır.
Dolayısıyla gerçek kişi nihai hâkim pay sahiplerinin olup olmadığı bilinmemektedir.
Bu nedenle şirket sadece halka kapalı (%57,21) sermayesini
temsil eden hisse senetlerini ellerinde bulunduran toplam 1
(Bir) kurumsal pay sahibinin bilgisine resmen sahiptir.
12. İçeriden Bilgi Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin
Kamuya Duyurulması
Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm
tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi Şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim
Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetçileri ve tüm personeli ve
bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine
ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Personel Yönetmeliği (Madde 36) yasaklamıştır.
İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve
üst düzey yöneticiler ile diğer hizmet alınan kişilere ait bilgiler
bilgilendirme politikaları çerçevesinde gerekli yerlere duyurulmaktadır. Özellikle üst düzey yöneticilere ait bilgiler kamuya
duyurulmuştur.
Yönetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile Sekreteryası
ve Birim Müdürleri, Birim Şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü
elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, şirket için önem
arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Seri: VIII No: 54 Tebliği 16. maddesi kapsamında
içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste 01.05.2009 tarihinde
hazırlanmış olup, personel değişikliklerine göre güncellenmektedir.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum
kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahipADANA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
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lerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve
raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren
konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.
Şirket çalışanları, Oyak Çimento Grubu tarafından her ay yayınlanan iletişim bülteni, şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve intranet sistemi aracılığıyla
bilgilendirilmektedir.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar.
ÇALIŞANLAR
-Öneri Sistemi

MÜŞTERİLER
-Müşteri memnuniyeti
anket sistemi
-Bayi toplantıları

ORTAKLAR
-Genel Kurul

-Hedeflerle
Yönetim Sistemi
-Duyurular
-Genel Kurul
-Yönetici toplantıları

15. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi
hedeflemektedir. Personelimizin memnuniyetinin ölçülmesi,
şikâyetlerin tespiti ve gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi için
“Çalışanların Memnuniyeti Anketi” her yıl düzenlenmektedir.
Şirket içinde bulunan “Öneri Kutuları” ve “Elektronik Öneri
Sistemi” ile çalışanların önerileri “Öneri Değerlendirme
Kurulu”nda değerlendirilmektedir. İnsan Kaynakları Politikamızın diğer esasları “Personel Yönetmeliği”nde açıklanmıştır.
Şirketimizde sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir.
Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir
temsilci bulunmamaktadır.
Ancak çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli birimler oluşturulmuştur. Eğitim, İdari İşler, Personel ve özlük
işleri Lojistik Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte,
İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri konularında da Kalite Kontrol ve Yönetim Müdürlüğü görev yapmaktadır.
Çalışanlardan; 2010 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet yoktur.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Şirket, TSE standartlarına göre üretilen ürünlerini yurtiçinde
bayiler, yurtdışında ise gelen talepler doğrultusunda ihracatçılar aracılığı ile pazarlamaktadır. Pazarlanan ürünlerle ilgili ola-
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rak bayiler veya nihai tüketicilerden gelen şikâyetler yurtiçinde
ve yurtdışında tüketim mahallinde yapılan incelemelerle değerlendirilmektedir.
Ayrıca bayilere ve nihai tüketicilere yönelik seminer ve paneller düzenlenmekte üniversite öğretim görevlileri ile işbirliği
yapılmakta kalite ve kullanımı oranları ile ilgili avantajlar anlatılmakta ve bilgilenmeleri sağlanmaktadır.
Yılda birkaç kez bayi toplantıları, bayi yemekleri düzenlenmekte, tanıtım ve kullanım broşürleri gibi yayınlarla bayiler ve
nihai tüketicilere gelişmeler hakkında bilgi verilmekte ve zaman zaman fuarlara da katılınmaktadır.
17. Sosyal Sorumluluk
Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemektedir. Kurumların ait oldukları topluma
ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece
rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancında
olan Adana Çimento, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır.
2003 yılından bu yana, her yıl TÜBİTAK ile işbirliği yaparak,
OYAK İştiraklerinin bulunduğu diğer illerde olduğu gibi, Adana ve komşu il Kahramanmaraş’ta düzenlediği “Oyak Liselerarası Matematik Yarışması” ile gençlerimizin ufkunu genişletmeye çalışmaktadır.
Şirket çalışanlarının katıldığı Satranç Turnuvaları ve Tenis Turnuvaları düzenlemekte ve turnuvalarda ilk üç dereceye girenler
“Oyak Otomotiv ve Çimento Şirketleri Satranç Turnuvası” ve
“Oyak Otomotiv ve Çimento Şirketleri Tenis Turnuvası”na
gönderilmektedir.
Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl personelin eş, çocuk ve anne/
babalarının katıldığı “Açık Kapı Şenlikleri”, yine çalışanlarımızın çocuklarına yönelik yüzme kursları ile taşeron elemanları
dahil, çalışanların oluşturduğu takımlarla her yıl “Futbol Turnuvası” düzenlemektedir.
2005 yılında Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. çalışanlarının gönüllülük esası ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları
bir dernek kurulmuştur. Derneğin amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve muhtaç çocuklarına burs vermek, ayrıca Sokak Çocuklarını Koruma Derneği’ne bağışta bulunmaktır.
Çevreye verdiğimiz önem ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında ve TEMA Vakfı ile
yapılan işbirliği çerçevesinde binlerce ağaç dikilmiş olup; ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmektedir.
Yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz
etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek
gerekli çevresel önlemler alınmaktadır. Ayrıca Çevresel Etki

Değerlendirme Yönetmeliği’nin gerektirdiği durumlarda ÇED
raporları alınmaktadır. Şirketimiz çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve “Entegre Yönetim Sistemi”nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı,
istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri
memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir. Şirketimizde
bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir:
Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001: 2000 “Kalite Yönetim Sistemi”, ISO 14001
“Çevre Yönetim Sistemi” ve OHSAS 18001 “İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “Entegre Yönetim Sistemi”ni kurmuş ve belgelendirmiştir.
Bu sistem,
“Entegre Yönetim Sistemi”ne giden süreç, 1993 yılında “Kalite
Güvence Sistemi”nin oluşturulması ve uygulanması ile başlamıştır. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., çimento sektöründe
“Kalite Güvence Sistemi”ni oluşturan ilk kuruluşlardan biridir.
“Kalite Güvence Sistemi” 13 Aralık 1993 tarihinde TSE (Türk
Standartları Enstitüsü) tarafından akredite edilmiştir.
TS-EN-ISO 9001:2000 standardı kapsamındaki “Kalite Güvence Sistemi”, TSE tarafından 12 Mart 2002 tarihinde, sistemin
diğer bölümü olan TS-EN-ISO 14001 standardı kapsamındaki
“Çevre Yönetim Sistemi” ise yine TSE tarafından 18 Haziran
2002 tarihinde belgelendirilmiştir.
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Türkiye’de “Çevre Yönetim
Sistemi”ni kurmuş ve belgelendirmiş ilk çimento fabrikasıdır.
“Entegre Yönetim Sistemi” kapsamındaki OHSAS 18001 “İş
Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi” önce, Şubat 2005’te BSI
tarafından daha sonra Mart 2007’de ise TSE tarafından belgelendirilmiştir.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme
hükümlerine göre üç sene müddetle seçilir. Müddetleri bitenlerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu’nun
dördü (A) grubu, biri (B) grubu ve ikisi de (C) grubu hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilirler. Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır.
Bağımsız ve icracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Celalettin ÇAĞLAR
Sefer ÖZTÜRK
Muharrem KARADUMAN
Numan HİLALAY
Musa Faruk KOÇ
Deniz UYSAL

: Başkan
: Başkan Vekili
: Üye
: Üye
: Üye
: Üye (Denetim Komitesi Üyesi)

Cem ÇOLAK
Kemal Ümit ÖZEL

: Üye (Denetim Komitesi Üyesi)
: Genel Müdür

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 334 ve 335. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev
veya görevler alması izni verilmektedir.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu üyeleri şirket hissedarları arasından seçilmekte olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5
maddelerinde yer alan niteliklere uygun üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyeliğine atananlara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek internet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında da bunlara yer verilmektedir.
Misyonumuz
Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.
Vizyonumuz
Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak.
Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri
aylık toplantılarda görüşülmekte, bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. Yıllık bütçeler
ayrıca ana hedefleri gösterir biçimde kamuya da duyurulmaktadır.
21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Satış, Satınalma, İnsan Kaynakları ve Mali Konularda oluşturulan prosedürler ve üretim, satış, stok program ve politikaları,
işlemlerin belli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır.
Risklerimiz Şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir. İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı
olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari, mali ve ticari işlemlerde
yetkilendirmeler Yönetim Kurulu’nun onayıyla bir prosedür
halinde uygulanmaktadır. Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm
mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali
Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların
dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde
şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve
gerekli tavsiyelerde bulunulmaktadır. Ayrıca, bilgisayar sistemi
ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.
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Risk Yönetim Politikası
Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim
Komitesi tarafından oluşturulmuştur. “Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği” Yönetim Kurulu’nun
08.01.2004 tarihli toplantısında kabul edilmiş, aynı tarihte uygulamaya geçilmiştir. Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda “Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği” ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü referans olarak
alınmaktadır.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirket Esas Sözleşmesi’nde Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel
Müdürün yetki ve sorumluluklarına genel hatlarıyla yer verilmiştir.
23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu düzenli olarak şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanır. Gerektiğinde bu mutat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2010 yılında Yönetim
Kurulu 30 kez toplanmış 84 karar alınmıştır. Her toplantıya denetim kurulu da muntazaman katılmaktadır.
Esas Sözleşme’de toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Ancak üye sayısının yarısından
bir fazlasının toplanmak için yeterli olduğu belirtilmiştir.
Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürün
görüşmeleri sonucu belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarında
bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır. Yönetim Kurulu
üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak için bir sekretarya mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için
gerekli dokümanlar kendilerine en hızlı biçimde gönderilir.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin IV. Bölümü’nün
2.17.4.’üncü maddelerinde yer alan konularda yönetim kurulu
toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasası
Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri şirketle işlem yapma ve
rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.
25. Etik Kurallar
Şirket, faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve
toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.
Şirket Yönetim Kurulu’nca da onaylanarak yürürlükte bulunan
personel yönetmeliği esasları içinde uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin misyon,vizyon ve değerlerini içeren bildirge faaliyet raporunda, ve internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek
çalışanlara da duyurulmuştur.
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Değerlerimiz
Yaratıcılık
Şeffaflık
Dürüstlük
İnsana ve çevreye saygı
Müşteri ve çalışanların mutluluğu
Mükemmeliyet
Rekabetçilik
Güvenilirlik
Oyak Kültürü
26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı,
Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından denetimden sorumlu komite kurmuş, bunun dışında Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden
başka bir komite kurulmasına gerek görmemiştir. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üç ayda bir toplanmakta ve toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte, kamuya açıklanacak mali tablo ve dipnotları hakkında şirket bağımsız
denetçileri ve mali işler yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunarak sonuçtan Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmekte ayrıca
şirketin iç denetimiyle ilgili gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar.
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan iki
üyeden meydana gelmiştir.
27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine şirket esas sözleşmesine göre Genel
Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı herhangi bir ödüllendirme niteliğinde ödemede bulunulmamıştır.
Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilere
borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla
şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 Sayılı Tebliği ve “Kurumsal Yönetim Uygulamaları” Kapsamında Yapılan
Beyandır.
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine
ait gelir tablosunu ve bağımsız denetim raporunu incelemiş bulunuyoruz.
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;
Şirketin mali tabloları ve bağımsız denetim raporları önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı
tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemekte olup, ilişkili olduğu dönem itibariyle
bağımsız denetim raporlarındaki mali tablolar ve diğer mali konulardaki bilgiler, şirketin mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını
doğru biçimde yansıtmaktadır.
		
		

BAŞKAN
Celalettin ÇAĞLAR

BAŞKAN VEKİLİ
Sefer ÖZTÜRK

ÜYE
Muharrem KARADUMAN

ÜYE
Numan HİLALAY

ÜYE
Musa Faruk KOÇ

ÜYE
Deniz UYSAL

ÜYE
Cem ÇOLAK

GENEL MÜDÜR		
K.Ümit ÖZEL		

MALİ VE İDARİ GEN.MÜD.YRD.
E.Oya TOKATLI

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 Sayılı Tebliği ve “Kurumsal Yönetim Uygulamaları” Kapsamında Yapılan
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Beyanı
SPK tarafından yayımlanmış Seri XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne uygun
olarak 31.12.2010 tarihi itibariyle şirket tarafından düzenlenen bilanço ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir tablosu ve
dipnotları ile 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporları şirketin mali işlerden sorumlu yöneticileri ve
bağımsız denetçilerinin görüşleri alınarak incelenmiştir.
Bağımsız denetçilerin, Şirketin yukarıda sözü edilen mali tabloları ile ilgili 31.12.2010 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu
tarihte sona eren hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarını SPK tarafından yayımlanmış muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru
bir biçimde yansıttığı görüşü ve ayrıca şirketin mali işlerden sorumlu yöneticilerinin SPK- Seri XI, No.29 sayılı tebliğ kapsamında
yaptığı beyanı da dikkate alınarak Şirket tarafından hazırlanan mali tabloların muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin denetimden sorumlu komite olarak olumlu görüş beyan ederiz.
Saygılarımızla,
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi
Üye		
Deniz UYSAL

Üye
Cem ÇOLAK
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KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ
SPK’nın kâr dağıtımı ile ilgili mevzuatına göre; T.T.K. ve Esas
Mukavelename uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlar üzerinden hesaplanması kaydıyla S.P.K. mevzuatınca hesaplanan konsolide net dağıtılabilir kâr, yasal kayıtlarda
(V.U.K.) hesaplanan net dağıtılabilir kârdan karşılanabiliyorsa
S.P.K. mevzuatınca hesaplanan konsolide net dağıtılabilir kârın
dağıtılması gerekmektedir. 31.12.2010 itibariyle S.P.K.’ya göre
hazırlanan mali tablolarda 102.228.498-TL. konsolide net dönem kârı ve geçmiş yıllardan dağıtılmayan 1.433.583 TL.
(7.823.944 TL.-6.390.361 TL.) geçmiş yıllar kârı, yasal kayıtlarda ise 103.662.081 -TL. net dönem kârı bulunmaktadır. T.T.K.

Açıklama
SPK Mevzuatına Göre 2010 Yılı Net Dönem Kârı
VUK Mevzuatına Göre 2010 Yılı Net Dönem Kârı
SPK Önceki Yıllar Dağıtılmayan Geçmiş Yıl Kârları
Özsermayede Bırakılacak Çimsa Hisse Satış Kârının %75’i
%5 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe (-)
%10 2.Tertip Kanuni Yedek Akçe (-)
2010 yılı Brüt Temettü Tutarı

ve Esas Mukavelename uyarınca ayrılacak tüm yedeklerin yasal kayıtlar üzerinden hesaplanması kaydıyla, V.U.K. mevzuatınca hesaplanan net dönem kârının 2010 yılı kâr dağıtımı tutarı olarak belirlenmesini, ayrıca iştiraklerimizden Çimsa
Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satış kârı 47.782.062
TL.’nin %75’i olan 35.836.547 TL.’nin vergi istisnasından yaralanmak üzere dağıtılmayarak özsermayede bırakılmasını,
Bunlara dayanılarak 2010 yılı kâr dağıtımının 31 Mayıs 2011
tarihinde başlamak üzere nakit olarak aşağıdaki şekilde yapılmasını tensiplerinize arz ederiz.

Tutar (TL.)
102.228.498
103.662.081
1.433.583
(35.836.547)
(5.183.104)
(4.166.666)
(58.475.763)

Pay Başına Temettü Bilgileri
				1 TL Nominal Değerli Hisseye
				
İsabet Eden Temettü
Grubu
Toplam Temettü
Tutarı		
Oran
		
Tutarı (TL)
(TL)		
(%)
Brüt
A
31.576.912,30
0,35810
35,810
B
21.051.274,87
0,25465
25,465
C
5.847.576,35
0,03537
3,537
Toplam
58.475.763,52		
Net
A
26.840.375,45
0,30439
30,439
B
17.893.583,64
0,21645
21,645
C
4.970.439,90
0,03006
3,006
Toplam
49.704.398,99		

SAYIN ORTAKLARIMIZ,
Şirketimizin 2010 yılı çalışmaları ile ilgili Faaliyet Raporu , Bilanço ve Gelir Tablosu bilgilerinize sunulmuştur. 2010 yılı Faaliyet
Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu’nun onaylanmasını tensiplerinize arz ederiz. 18.02.2011
Saygılarımızla,
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
YÖNETİM KURULU ADINA
BAŞKAN
CELALETTİN ÇAĞLAR
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Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO
		
		
		
		
Dipnot
referansları

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Varlıklar			
Dönen varlıklar		

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Kaynaklar			

148.815.331

156.955.425

Nakit ve nakit benzerleri

5

16.189.082

48.964.060

Finansal yatırımlar

6

9.411.154

8.001.338

Ticari alacaklar

		
		
		
		
Dipnot
referansları

Kısa vadeli yükümlülükler		

84.660.946

Finansal borçlar

7

60.462.387

26.448.044
-

Ticari borçlar

8

15.213.956

19.639.224

8

58.635.868

53.468.275

- Ilişkili taraflara ticari borçlar

26

2.720.937

2.813.166

26

19.770.825

14.622.733

- Diğer ticari borçlar		

12.493.019

16.826.058

- Diğer ticari alacaklar		

38.865.043

38.845.542

Diğer borçlar

9

2.234.735

2.737.371

Dönem kârı vergi yükümlülüğü

24

4.391.996

2.847.674

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

16

977.414

1.067.647

Diğer kısa vadeli yükümlülükler

17

1.380.458

156.128

Uzun vadeli yükümlülükler		

13.881.615

14.175.561
8.059.379

- İlişkili taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar

9

686.112

690.959

Stoklar

10

57.635.046

43.773.879

Diğer dönen varlıklar

17

6.258.069

2.056.914

Cari olmayan/duran varlıklar		

580.927.581

481.042.030

Diğer alacaklar		

45.761

45.761

Finansal yatırımlar

6

128.170.469

208.268.828

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar

16

8.145.060

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

24

5.736.555

İlişkili taraflardan alacaklar

26

3.479

6.116.182

3.388

Özkaynaklar		

631.200.351

597.373.850

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar

11

186.920.830

-

Ana ortaklığa ait özkaynaklar		

631.200.351

597.373.850

Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar

12

257.555.352

261.959.804

Ödenmiş sermaye

18

336.182.000

336.182.000

13

923.510

1.255.261

Sermaye düzeltmesi farkları		

-

Şerefiye		

-

7.062.941

7.062.941

Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler

18

79.208.196

71.052.621

Değer artış fonları

Diğer duran varlıklar		

245.239

2.446.047

Toplam varlıklar		

729.742.912

637.997.455

İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.		

6

105.757.713

111.167.843

Çevrim farkları		

-

133.825

Geçmiş yıllar kârları		

7.823.944

110.781

Net dönem kârı		

102.228.498

78.726.780

Ana ortaklık dışı paylar		

-

-

Toplam kaynaklar		

729.742.912

637.997.455

İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.		
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN
YILA AİT KONSOLİDE KAPSAMLI GELİR TABLOSU

		
		
		
		
Dipnot
referansları

Cari dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak – 31 Aralık
2010

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE SONA EREN YILA
AİT KONSOLİDE ÖZ SERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU

Geçmiş dönem
Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak – 31 Aralık
2009

Sürdürülen faaliyetler			
Satış gelirleri

19

305.108.100

292.754.128

Satışların maliyeti (-)

19

(216.677.676)

(191.463.622)

Brüt kâr/zarar		

88.430.424

101.290.506

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)

20

(23.008.944)

(18.935.012)

Genel yönetim giderleri (-)

20

(20.191.590)

(22.164.939)

Diğer faaliyet gelirleri

22

5.277.601

5.730.451

Diğer faaliyet giderleri (-)

22

(4.500.868)

(1.583.194)

Faaliyet kârı/zararı		

46.006.623

64.337.812

-

-

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kâr/zararlarındaki paylar

11

Finansal gelirler

23

74.307.279

35.819.280

Finansal giderler (-)

23

(4.683.994)

(6.710.179)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kârı/zararı		

115.629.908

93.446.913

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri		

(13.401.410)

(14.720.133)

Dönem vergi gideri

24

(13.496.294)

(14.290.115)

Ertelenmiş vergi geliri / (geliri)

24

94.884

(430.018)

Dönem kârı		

102.228.498

78.726.780

			
Dipnot
referansları

Sermaye Finansal varlık

Ödenmiş düzeltmesi
sermaye

farkları

Yabancı para

Kârdan ayrılan		

değer artış

çevrim

kısıtlanmış

Geçmiş yıl

fonu

farkları

yedekler

kârları

Toplam

							
1 Ocak 2009 itibariyle bakiye 		 258.125.000

33.706

30.350.576

336.846

-

-

80.817.267

(203.021)

Sermaye artışı		 78.057.000

(33.706)

-

-

(56.231.634) (21.791.660)

-

-

-

-

21.345.892 (21.345.892)

-

Diğer kapsamlı gelir		
Yedeklere transfer		

-

105.938.363 123.008.994 517.793.485
-

-

80.614.246

Ödenen temettüler		

-

-

-

-

- (79.760.661) (79.760.661)

Dönem kârı		

-

-

-

-

-

31 Aralık 2009 itibariyle bakiye		 336.182.000

-

111.167.843

133.825

71.052.621

78.837.561 597.373.850

1 Ocak 2010 itibariyle bakiye 		 336.182.000

-

111.167.843

133.825

71.052.621

78.837.561 597.373.850

Diğer kapsamlı gelir		

-

-

(5.410.130)

(133.825)

-

-

(5.543.955)

Yedeklere transfer		

-

-

-

-

8.155.575

(8.155.575)

-

Ödenen temettüler

1

-

-

-

-

Dönem kârı		

-

-

-

-

- 102.228.498 102.228.498

31 Aralık 2010 itibariyle bakiye		 336.182.000

-

105.757.713

-

79.208.196 110.052.442 631.200.351

78.726.780

78.726.780

- (62.858.042) (62.858.042)

İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.		

Diğer kapsamlı gelir			
Finansal varlıklar değer artış fonundan gelir tablosuna aktarılan kısım

23

(47.782.062)

-

Finansal varlıklar değer artış fonundan gelir tablosuna aktarılan
kısma ilişkin vergi gideri		

2.389.103

-

Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişim		

42.087.189

85.070.807

Finansal varlıklar değer artış fonundaki değişime ilişkin vergi gideri		

(2.104.360)

(4.253.540)

Yabancı para çevrim farklarındaki değişim		

(133.825)

(203.021)

Diğer kapsamlı (gider) / gelir (vergi sonrası)		

(5.543.955)

80.614.246

Toplam kapsamlı gelir		

96.684.543

159.341.026

Dönem kâr/zararının dağılımı			
Ana ortaklık dışı paylar		

-

-

Ana ortaklık payları		

102.228.498

78.726.780

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı			
Ana ortaklık dışı paylar			
Ana ortaklık payları		
Hisse başına kazanç

96.684.543

159.341.026

25		

A Grubu hisse senetleri		

0,62600

0,48210

B Grubu hisse senetleri		

0,44520

0,34280

C Grubu hisse senetleri		

0,06180

0,04760

İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.		
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU

		
		
		
Dipnot
referansları

Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak – 31 Aralık
2010

İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları			
Dönem kârı		
102.228.498
- Gelir vergisi gideri		
13.401.410
- Finansal giderler		
1.289.348
- Finansal gelir
23
(7.303.774)
- Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar		
282.896
- Finansal yatırımların satışından kaynaklanan (kazanç)
23
(47.782.062)
- Finansal varlıkların yeniden değerlemesinden kaynaklanan			
ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen (kazanç)
23
(1.409.816)
- Karşılıklardaki artış		
1.156.167
- Duran varlıkların amortisman ve itfa payları		
21.581.092
- Kıdem tazminatı karşılığı		
1.806.731
- Satılmaya hazır finansal varlıklardan alınan nakit olmayan temettü gelirleri		
- Kıdemli işçilik ikramiye karşılığındaki değişim		
191.738
- Kullanılmamış izin karşılığındaki değişim		
(47.351)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler öncesi nakit akım		
85.394.877
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler			
Ticari alacaklar		
(5.167.593)
Stoklar		
(13.861.167)
Diğer alacaklar, dönen ve duran varlıklar		
(1.995.591)
Ticari borçlar		
(4.425.268)
Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalar		
(42.882)
Diğer borçlar ve kısa vadeli diğer yükümlülükler		
(434.473)
Ödenen gelir vergisi		
(11.951.972)
Ödenen kıdem tazminatı ve kıdemli işçiliği teçvik primleri		
(1.912.788)
Faaliyetlerde kullanılan nakit		
(39.791.734)
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları			
Alınan faizler		
7.303.774
Finansal varlık satımından kaynaklanan nakit girişi		
56.978.406
Özkaynak yöntemiyle değerlenen varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler		
(121.714.003)
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler		
(32.808)
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler		
(17.241.682)
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit		
147.020
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit 		
(74.559.293)
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları			
Ödenen krediler		
Alınan krediler
7
60.462.387
Finansal kiralama borçlarının ödemeleri		
Ödenen faizler		
(1.289.348)
Ödenen temettüler		
(62.858.042)
Finansman faaliyetlerinde kullanılan nakit		
(3.685.003)
Nakit ve nakit benzerlerindeki azalış		
(32.641.153)
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		
48.964.060
Döviz kurundaki değişimlerin yabancı para nakit üzerindeki etkisi		
(133.825)
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
5
16.189.082

			

Bağımsız
denetimden
geçmiş
1 Ocak – 31 Aralık
2009

78.726.780
14.720.133
1.081.586
(11.068.239)
119.183
(2.936.258)
2.000
17.907.728
1.347.927
(5.746.688)
1.581.187
(90.040)
95.645.299
(2.016.356)
(1.510.002)
8.151.475
(7.851.884)
(10.706)
434.516
(15.177.272)
(779.715)
(18.759.944)
11.068.239
(304.996)
(43.135.310)
3.955
(32.368.112)
(356.399)
(62.984)
(1.081.586)
(79.760.661)
(81.261.630)
(36.744.387)
85.911.468
(203.021)
48.964.060

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 %57,21 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.
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle konsolide finansal tablolar, aşağıdaki bağlı ortaklıkların Şirket’e tam konsolidasyon yöntemine göre konsolide edilmesiyle hazırlanmıştır:
		
31 Aralık 2010
31 Aralık 2009
Şirket
Sektör
İştirak oranı (%)
İştirak oranı (%)
				
Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd. Çimento, klinker, hazır beton satışı
100,00
100,00
Adana Çimento Free Port Ltd.
Çimento, klinker, hazır beton satışı
100,00
100,00

Şirket, Adana Çimento Sanayii ve Ticaret Ltd. ve Adana Çimento Free Port Ltd. bundan sonra birlikte “Grup” olarak tanımlanacaktır.
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL’dir (31 Aralık 2009 - 400.000.000 TL).
Şirket’in hisse senetleri 21 Şubat 1991 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”)’nda işlem görmektedir.
Ödenen temettü
1 Mart 2010 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul sonucu Şirket, 2009 yılı kârına ait A Grubu için 33.943.343 TL, B Grubu için
22.628.895 TL ve C Grubu için 6.285.804 TL olmak üzere toplam 62.858.042 TL tutarında brüt temettü dağıtmaya karar vermiştir ve bu karar doğrultusunda bilanço tarihi itibariyle ilgili tutar borsada işlem gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 21
Mayıs 2010 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.
Finansal tabloların onaylanması
Konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 18 Şubat 2011 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)

1 Ocak 31 Aralık 2010

1 Ocak 31 Aralık 2009

311
149
460

327
169
496

İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.		
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar
Finansal tabloların hazırlanma ilkeleri
Şirket, konsolide finansal tablolarını, SPK tarafından 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlanan Seri:XI, No:29 numaralı Tebliği uyarınca
(bundan sonra “SPK Muhasebe Standartları” olarak anılacaktır) belirlenen ve uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun
olarak sunmuştur.
Şirket muhasebe kayıtlarını Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen
Hesap Planı (THP) gereklerine göre Türk Lirası (TL) olarak tutmakta ve yasal finansal tablolarını hazırlamaktadır. Finansal tablolar, Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup, SPK Muhasebe Standartları’na göre Şirket’in
durumunu layıkıyla arz edebilmek için birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır. Bu düzeltme kayıtları ve sınıflandırmalar temel olarak; ertelenmiş vergi hesaplamasının etkileri, şüpheli alacak karşılığının ayrılması,
maddi duran varlıkların kalan faydalı ömürlerinden kısa olanı üzerinden amortismana tabi tutulmalarının etkileri, kıdem tazminatının Uluslararası Muhasebe Standardı (“UMS”) 19’a göre hesaplanmasının etkilerinden oluşmaktadır. Konsolide finansal tablolar, bazı finansal araçların makul değer üzerinden taşınması haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır.
Konsolidasyona ilişkin esaslar
Konsolide finansal tablolar, Şirket, Şirket’in bağlı ortaklıklarını ve özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeştirilen iştirakleri kapsamaktadır. Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları
üzerinde kontrol gücünün olması ile sağlanır.
Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı ortaklıkların sonuçları, satın alım tarihinden sonra veya elden çıkarma tarihine
kadar konsolide gelir tablosuna dahil edilir.
Gerekli olması halinde, Grup’un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıklarının finansal tablolarında
muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıştır.
Tüm grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiştir.
Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarında ana ortaklık dışı pay bulunmamaktadır.
Şirket’in doğrudan ya da dolaylı olarak %20’sinden fazla hissesine sahip olduğu ve önemli etkisi bulunduğu iştiraklerindeki yatırımlarını özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeştirmektedir. Bu yatırımlar konsolide bilançoda, alış maliyetinin üzerine Şirket’in iştirakin net varlıklarındaki payına alım sonrası değişikliklerin eklenmesi veya çıkarılması ve varsa değer düşüklüğü
karşılığının düşülmesiyle gösterilmektedir. Konsolide gelir tablosu, Şirket’in iştiraklerinin faaliyetleri sonucundaki payını yansıtmaktadır. İştirakin kâr veya zararına henüz yansıtılmamış tutarların iştirakin özkaynaklarında ortaya çıkardığı değişiklikler de
Şirket’in iştirakteki payı oranında iştirakin defter değerinde düzeltme yapılmasını gerekli kılabilir. Bu değişikliklerden Şirket’e
düşen pay doğrudan Şirket’in kendi özkaynaklarında muhasebeleştirilir.
2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler
31 Aralık 2010 tarih ve bu tarih itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe
politikaları aşağıda özetlenen yeni standartlar ve UFRYK yorumları dışında 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan finansal
tablolar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Söz konusu standartlar ve yorumların Grup’un performansına ve finansal durumuna etkisi olup olmadığı ilgili paragraflarda belirtilmiştir.
Muhasebe politikalarında ve açıklamalarda değişiklikler
Grup, 1 Ocak 2010 tarihinde başlayan hesap döneminde, aşağıdaki yeni ve düzeltilmiş UFRS ve UFRYK yorumlarını uygulamıştır.
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•
•
•
•
•
•

UFRYK 17 Gayri–nakdi Varlıkların Ortaklara Dağıtılması,
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme (Değişiklik) – Uygun korumalı araçlar,
UFRS’de İyileştirmeler, Mayıs 2008
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler (Değişiklik) – Şirket tarafından nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemeler,
Yeniden düzenlenmiş UFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar (Değişiklik),
Yayımlanan tüm değişiklikler, UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler standardının satış
işleminden sonra işletme kontrol gücü olmayan hisse senetlerini elinde tutmaya devam ettiği durumlarda bağlı ortaklığın ve
bu ortaklığa ait tüm varlık ve borçların satış amaçlı elde tutulan olarak sınıflandırılmasına ilişkin hükümlerine açıklık getiren
değişiklik hariç 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren hesap dönemi için geçerlidir.
• UFRS’de İyileştirmeler, Nisan 2009
Söz konusu standart ve yorumların Grup’un konsolide finansal tablolarına ya da faaliyetlerine bir etkisi bulunmamaktadır.
Nisan 2009’da yayınlanan UFRS iyileştirmeleri kapsamında üzerinde değişiklik yapılan ve Grup’un muhasebe politikaları,
finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi olmuş ya da olmamış standartlar aşağıdaki gibidir.
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler
UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu
UMS 7 Nakit Akış Tablosu
UMS 17 Kiralamalar
UMS 18 Gelir
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme - Finansal riskten korunan kalem olarak kabul edilen kalemler
UFRYK 9 Gömülü Türev Ürünlerinin Yeniden Değerlendirilmesi
UFRYK 16 Yurtdışındaki İşletme ile ilgili Net Yatırımın Finansal Riskten Korunması

Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
UFRYK 19 Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi
Yorum, 1 Temmuz 2010 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yorum, işletme ile kredi verenler arasında finansal borcun şartları hakkında bir yenileme görüşmesi olduğu ve kredi verenin işletmenin borcunun tamamının ya da
bir kısmının sermaye araçları ile geri ödemesini kabul ettiği durumların muhasebeleştirilmesine değinmektedir. UFRYK 19, bu
sermaye araçlarının UMS 39’un 41 no’lu paragrafı uyarınca “ödenen bedel” olarak niteleneceğine açıklık getirmektedir. Sonuç
olarak finansal tablolardan çıkarılan finansal borç ve çıkarılan sermaye araçları, bir finansal borcu sonlandırmak için ödenen
bedel olarak işleme tabi tutulur. Grup, yorumun finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
UFRYK 14 Asgari Fonlama Koşulları (Değişiklik)
Değişiklik, 1 Ocak 2011 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişikliğin amacı, işletmelerin asgari
fonlama gereksinimi için yaptığı gönüllü ön ödemeleri bir varlık olarak değerlendirmelerine izin vermektir. Erken uygulamaya
izin verilmiştir ve uygulanması geriye dönük olarak yapılmalıdır. Grup, yorumun finansal durumunu veya performansı üzerinde
bir etkisi olmasını beklememektedir.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

29

Adana Çimento Sanayii ve T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

			

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

UFRS 9 Finansal Araçlar – Safha 1 Finansal Varlıklar, Sınıflandırma ve Açıklama
Yeni standart, 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 9 Finansal Araçlar standardının
ilk safhası finansal varlıkların ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Grup, yorumun finansal durumunu veya performansı üzerine olan etkilerini değerlendirmektedir.
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklama - Yeni haklar içeren ihraçların sınıflandırılması (Değişiklik)
Değişiklik, 1 Şubat 2010 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu değişiklik, yürürlükteki standart uyarınca türev aracı olarak muhasebeleştirilen belirli döviz tutarları karşılığında yapılan hak ihracı teklifleri ile ilgilidir. Değişiklik,
belirli koşulların sağlanması durumunda işlem sırasında geçerli olacak olan para birimine bakılmaksızın bu tür hak ihraçlarının
öz kaynağa dayalı finansal varlık olarak sınıflandırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanmalıdır. Grup, yorumun finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları (Yeniden Düzenleme)
Yeniden düzenleme, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir. Bu yeniden düzenleme, devletin ya da işletmenin ilişkide olduğu devlet kontrolündeki kamu kuruluşlarının tek bir müşteri olarak nitelendirilip nitelendirmeyeceği hususunda işletmelerin yapması gereken değerlendirmeye ilişkindir. Grup, bu değerlendirmeyi yaparken söz konusu
kuruluşlar arasındaki ekonomik bütünleşmenin kapsamını göz önünde bulundurmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmektedir ve
erken uygulama geriye dönük olarak yapılmalıdır. Grup, yorumun finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
Mayıs 2010’da UMSK, tutarsızlıkları gidermek ve ifadeleri netleştirmek amacıyla üçüncü çerçeve düzenlemesini yayınlamıştır. Değişiklikler için çeşitli yürürlük tarihleri belirlenmiş olup erken yürürlük tarihi 1 Temmuz 2010 ve sonrasında başlayan hesap dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
➢ UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Kez Uygulanması, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında
başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
➢ UFRS 3 İşletme Birleşmeleri, 1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
➢ UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
➢ UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
➢ UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar, 1 Temmuz 2010 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için
geçerlidir.
➢ UMS 34 Ara Dönem Raporlama, 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
➢ UFRYK 13 Müşteri Sadakat Programları: 1 Ocak 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
UFRS 7 Finansal Araçlar – Bilanço dışı işlemlerin kapsamlı bir biçimde incelenmesine ilişkin açıklamalar (Değişiklik),
1 Temmuz 2011 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerlidir.
Değişikliğin amacı, finansal tablo okuyucularının finansal varlıkların transfer işlemlerini (seküritizasyon gibi) - finansal varlığı
transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek şekilde - daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Ayrıca değişiklik, orantısız finansal varlık transferi işlemlerinin hesap döneminin sonlarına doğru yapıldığı durumlar için ek açıklama zorunlulukları getirmektedir. Grup, yorumun finansal durumunu veya performansı üzerinde bir etkisi olmasını beklememektedir.
2.3 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları
Finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi
itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak
gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar.

30 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Adana Çimento Sanayii ve T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

			

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Finansal tablolara yansıtılan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride gerçekleşebilecek tahminlerin esas kaynakları göz önünde bulundurularak yapılan varsayımlar aşağıdadır:
a) Kıdem tazminatı yükümlülüğü aktüeryal varsayımlar (iskonto oranları, gelecek maaş artışları ve çalışan ayrılma oranları) kullanılarak belirlenir (Not 16).
b) Şüpheli alacak karşılıkları, yönetimin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari ekonomik koşullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı tutarları yansıtmaktadır (Not 8).
2.4 Önemli muhasebe politikalarının özeti
Hasılat
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir. Grup, satışlarını TL cinsinden yaptığı için herhangi bir kur riskine
maruz kalmamaktadır.
Malların satışı:
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:
•
•
•
•
•

Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması,
Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve
İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.  

Temettü ve faiz geliri:
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz
konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilmektedir.
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda alınmaktadır.
Stoklar
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken genel üretim giderlerinin
bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan yönteme göre ve ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre değerlenir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma
maliyeti ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir.
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki
tutar üzerinden gösterilirler.
Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar,
maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve
satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Grup’un ilgili
muhasebe politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu
gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
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Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük
olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp
satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:

Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Tesis, makina ve cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar

Ekonomik ömrü
8-50 yıl
10-50 yıl
3-25 yıl
2-7 yıl
2-25 yıl

Varlıklarda değer düşüklüğü
İtfaya tabi olan varlıklar için defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer veya kullanımdaki
değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir nakit akımlarının olduğu en
düşük seviyede gruplanmaktadır ve (nakit üreten birimler) değer düşüklüğüne tabi olan finansal olmayan varlıklar her raporlama
tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
Borçlanma maliyetleri
Özellikli bir varlığın elde edilmesi, inşası veya üretilmesi ile direkt ilişkilendirilebilen borçlanma maliyetleri bilançoda aktifleştirilmekte, bu tanımda değerlendirilmeyen maliyetler ise oluştukları dönemlerde konsolide gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Finansal araçlar
Finansal varlıklar
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması
yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi
süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili gelirler
etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili
bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da gerçeğe uygun değer farkı kâr
veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.
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Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak veya (b) alım satım amaçlı finansal varlıklardan oluşmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun
değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kâr veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar, kâr/zarar olarak
gelir tablosuna transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan
kaynaklanan ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez. Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve
azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride sınıflandırılır.
Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.
Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü
zararı oluşur. İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda, değer
düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda söz konusu
tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması
durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış, doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az
olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Finansal yükümlülükler
Finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir ve sonraki
dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden taşınır.
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Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme
dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman
dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine
indirgeyen orandır.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı, kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki değişim, gelir
tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük
için ödenen faiz tutarını da kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle
muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi
kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme
dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman
dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine
indirgeyen orandır.
Kur değişiminin etkileri
Grup’un finansal tablolarının hazırlanması sırasında yabancı para cinsinden (TL dışındaki para birimleri) gerçekleşen işlemler,
işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan
parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas
alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.
Kur farkları oluştukları dönemdeki kâr ya da zararda muhasebeleştirilirler.
Hisse başına kazanç
Gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç, net kârın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl kârlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler.
Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu
hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmuştur.
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Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kâra ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni
duruma uygun şekilde düzeltir.
Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin muhtemel olması ve
söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda mali tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço tarihi itibariyle yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.
Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının bugünkü değerine eşittir.
Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi
halinde varlık olarak muhasebeleştirilir.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç
tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Grup’un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibariyle
yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasallaşmış vergi
oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek
suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk
defa mali tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın
ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır. Bu tür
yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte
vergiye tabi yeterli kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili
farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
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Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibariyle gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri,
bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri)
üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibariyle
varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir
hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi
ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş
vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.
Çalışanlara sağlanan faydalar
a) Kıdem tazminatları
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki
ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelir tablosuna alınmamış aktüeryal kazanç ve zararlar nispetinde
düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüğün bugünkü değerini ifade eder.
b) Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı
Grup’un belli bir kıdemin üzerindeki çalışanlarına ödenen “Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi” adı altında sağladığı bir fayda bulunmaktadır. Finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kıdeme teşvik primi karşılığı, gelecekteki olası yükümlülüklerin tahmini toplam karşılığının şimdiki zamana indirgenmiş değerini ifade eder.
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Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların borçlanma maliyetleri dahil geri ödemelerini gösterir.
Hazır değerler, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Sermaye ve temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü kararının alındığı dönemde
birikmiş kârdan indirilerek kaydedilir.
İlişkili taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Şirket ile ilişkili sayılır:
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
(i) Şirket’i kontrol etmesi, Şirket tarafından kontrol edilmesi ya da Şirket ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar,
bağlı ortaklıklar ve aynı iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);
(ii) Şirket üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması; veya
(ii) Şirket üzerinde ortak kontrole sahip olması;
(b) Tarafın, Şirket’in bir iştiraki olması;
(c) Tarafın, Şirket’in ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
(d) Tarafın, Şirket’in veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen herhangi bir bireyin
doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması; veya
(g) Tarafın, işletmenin ya da işletme ile ilişkili taraf olan bir işletmenin çalışanlarına işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda
planları olması, gerekir.
İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup
olmadığına bakılmaksızın transferidir.
3. Dönemsellik
Grup’un faaliyetleri inşaat talebinin arttığı ve inşaat sektörünün canlandığı bahar ve yaz aylarında artmaktadır.

c) Tanımlanan katkı planları:
Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.

4. Bölümlere göre raporlama
Grup, tüm faaliyetlerini Türkiye’de yürütmekte birlikte yönetim raporlaması açısından satışlarını coğrafi bölgelere göre takip etmektedir.

Nakit akım tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak
raporlanır.

Aşağıdaki tablo, mal satışlarının Grup’un brüt çimento satışlarının coğrafi piyasalara göre dağılımını göstermektedir.

Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un çimento satışı ve atık yakma faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar) kullandığı ve
elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
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Türkiye
Asya
Avrupa
Afrika

1 Ocak
31 Aralık 2010
226.016.744
58.734.028
10.529.770
13.842.513
309.123.055

1 Ocak 31 Aralık 2009
236.697.835
44.072.008
11.718.742
7.485.771
299.974.356
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5. Nakit ve nakit benzerleri

Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar

31 Aralık
2010
30.419
16.158.663
1.253.224
14.905.439
16.189.082

31 Aralık
2009
33.757
48.930.303
1.133.085
47.797.218
48.964.060

6. Finansal yatırımlar
Kısa vadeli finansal yatırımlar:
Gerçeğe uygun değer farkları gelir tablosuna yansıtılan finansal yatırımlar:
31 Aralık 2010
31 Aralık 2009
Pay oranı
Tutar
Maliyet
Pay oranı
Tutar
Maliyet
(%)		
(%)
Borsada işlem gören						
Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.
<1
6.704.609
3.661.657
<1
5.912.726
3.661.657
Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.
<1
2.706.545
3.572.229
<1
2.088.612
3.572.229
9.411.154
7.233.886
8.001.338 7.233.886
Grup

Uzun vadeli finansal yatırımlar:
Satılmaya hazır finansal yatırımlar:
Hisse
31 Aralık
Hisse
oranı %
2010
oranı %
Hisse senetleri				
Borsada işlem gören				
Çimsa Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Çimsa)
% 9.54
128.165.160
% 14.12
				
Borsada işlem görmeyen				
Omsan Lojistik A.Ş. (*)
% 19.00
Oyka Kağıt Ambalaj A.Ş. (*)
% 19.00
Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş. (*)
% 17.64
OYCEM Hispania SL
% 48.60
5.309
% 48.60
		
5.309		
		
128.170.469		
(*) Bakınız Not 11.

Borsada işlem gören hisse senetleri bilanço tarihindeki bekleyen en iyi alış fiyatı ile değerlenmektedir.

31 Aralık
2009
143.056.692
33.363.179
20.049.730
11.793.918
5.309
65.212.136
208.268.828
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(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

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 105.757.713 TL (31 Aralık
2009 - 111.167.843 TL) tutarındaki fark, doğrudan özsermaye değişim tablosu içinde kayda alınmıştır.
Şirket, dönem içinde 6.193.305 TL nominal bedelli %4,58 oranındaki Çimsa hisse senedini İMKB’de satmış olup, bu satıştan
47.782.062 TL (Not 23) tutarında kâr elde etmiştir.
7. Finansal borçlar
31 Aralık
2010
a) Banka kredileri
60.462.387
60.462.387
		
Banka kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir.		
31 Aralık
2010
1yıl içerisinde ödenecek
60.462.387
60.462.387

31 Aralık
2009
31 Aralık
2009
-

Banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:
		
Para birimi
Vadesi
TL
27 Aralık 2011
TL
27 Aralık 2011
TL
3 Ocak 2011

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı
7,95%
7,90%
0,00%

31 Aralık 2010
Kısa vadeli
30.034.305
30.034.089
393.993
60.462.387

8. Ticari alacaklar ve borçlar (net)
a) Kısa vadeli ticari alacaklar
Bilanço tarihi itibariyle Grup’un kısa vadeli ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Kısa vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Alacak senetleri
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (bkz Not 26)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

31 Aralık
2010
39.259.682
153.488
19.770.825
(548.127)
58.635.868

31 Aralık
2009
39.068.238
14.622.733
(222.696)
53.468.275

Ticari alacakların tahsil süresi ürün niteliğine ve müşteri ile yapılan sözleşmelere bağlı olarak değişmekte olup, ortalama 59 gündür (2009 – 61 gün).
Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacaklar karşılığı geçmiş tahsil edilememe tecrübesine göre belirlenmektedir.
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Şüpheli ticari alacak karşılığının dönem içi hareket tablosu aşağıdaki gibidir.
2010
(222.696)
(325.431)
(548.127)

Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Kapanış bakiyesi

2009
(222.696)
(222.696)

			

Uzun vadeli diğer alacaklar
Diğer çeşitli alacaklar

31 Aralık
2010
45.761
45.761

31 Aralık
2009
45.761
45.761

31 Aralık
2010
485.489
565.172
331.056
155.618
476.227
221.173
2.234.735

31 Aralık
2009
589.429
573.195
316.475
138.556
849.835
269.881
2.737.371

31 Aralık
2010
34.767.345
12.116.980
3.246.776
7.503.945
57.635.046

31 Aralık
2009
24.737.933
11.497.180
3.039.218
4.499.548
43.773.879

b) Diğer borçlar
Grup’un 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle vadesi gelen ancak tüm riski karşılayacak miktarda teminat mektubu bulunması nedeniyle şüpheli karşılık ayrılmasını gerektirmeyen alacaklara ilişkin yaşlandırma tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010
31 Aralık 2009

Vadesi
gelmemiş
alacak
51.007.780
48.316.665

Vadesi geçmiş ama tahsilatı şüpheli olmayan alacaklar
1 aya kadar
4.027.249
2.178.174

1-3 ay
1.867.839
1.013.354

3-12 ay
1.733.000
1.634.650

1-2 yıl
325.432

Toplam
58.635.868
53.468.275

10. Stoklar

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle alınan teminatlar/ipotekler aşağıdaki gibidir:

Alınan teminat mektupları

31 Aralık
2009
63.670.645

31 Aralık
2008
67.903.153

Alınan teminat mektuplarının 51.986.779 TL tutarındaki kısmı müşterilerden alınan teminatlardan oluşmaktadır (2009 48.673.646 TL).
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)

31 Aralık
2010
12.493.019
2.720.937
15.213.956

31 Aralık
2009
16.826.058
2.813.166
19.639.224

31 Aralık
2010
1.296.672
(998.914)
848
387.506
686.112

31 Aralık
2009
645.845
848
44.266
690.959

9. Diğer alacaklar ve borçlar
a) Diğer alacaklar
Kısa vadeli diğer alacaklar
Diğer çeşitli alacaklar
Şüpheli diğer alacaklar karş. (-)
Verilen depozito ve teminatlar
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar (bkz Not 26)
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Kısa vadeli diğer borçlar
Ödenecek vergi ve fonlar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Alınan depozito ve teminatlar
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (bkz Not 26)
Alınan sipariş avansları
Diğer çeşitli borçlar

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

(*) 31 Aralık 2010 tarihi itibari ile diğer stokların 7.456.870 TL’lik (31 Aralık 2009 – 3.477.774 TL) kısmı yoldaki petrokok, 9.224
TL’lik (31 Aralık 2009 – 986.497 TL) kısmı imalata verilen kraft torba kâğıt, 37.851 TL’lik (31 Aralık 2009 – 35.277) kısmı ise diğer
envanteri içermektedir.
11. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar
		
Sermayedeki pay oranı (%)		
Kuruluş ve 		
31 Aralık 31 Aralık
Oy kullanım
Taşınan
faaliyet yeri
Ana faaliyeti
2010
2009
gücü
değeri
İştirakler				
Oyka Kâğıt Ambalaj 		 Kâğıt ambalaj
Sanayii ve Ticaret A.Ş.
Adana
imalatı
49,00
19,00
49.00 89.786.230
Oyak Beton Sanayii ve 		
Hazır
Ticaret A.Ş.
Ankara
beton imalatı
40,00
17,64
40.00 58.570.503
Omsan Lojistik A.Ş.
İstanbul
Lojistik
20,00
19,00
20.00 38.564.097
Toplam						 186.920.830
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Şirket’in 22 Aralık 2010 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Ordu Yardımlaşma Kurumu’nun sahibi olduğu Oyka Kağıt
Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye ait ve şirket sermayesinin %30,00’unu teşkil eden 31.971.000 TL nominal değerli hissesinin
tamamı, Oyak Beton Sanayii ve Ticaret A.Ş.’ye ait ve şirket sermayesinin %22,36’sını teşkil eden 16.013.322 TL nominal değerli
hissesinin tamamı ve Omsan Lojistik A.Ş.’ye ait ve şirket sermayesinin %1’ini teşkil eden 1.520.429 TL nominal değerli hissesinin
tamamı, KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bu şirketler için hazırlanan sırasıyla 26 Kasım 2010, 30 Kasım 2010 ve 17 Aralık 2010 tarihli hisse değerlemesi raporları ile belirlenen hisse fiyatı üzerinden sırasıyla 69.736.500 TL, 46.776.585 TL ve 5.200.918 TL bedelle satın alınmıştır. Bu sebeple 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bu iştirakler uzun vadeli finansal yatırımlar hesabından özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar hesabına sınıflanarak bu hesapta takip
edilmeye başlanmıştır.
Söz konusu iştiraklerin hisse alım işlemlerinin tamamlanması yıl sonunda gerçekleşmiş olduğundan bu yatırımlar 31 Aralık 2010
tarihli konsolide mali tablolarda maliyet bedeli ile gösterilmiştir. Şirket bu tarihten itibaren söz konusu şirketlerdeki yatırımlarını
özkaynak yöntemine göre değerlendirilerek finansal tablolarına konsolide edecektir. Söz konusu şirketlerin 31 Aralık 2010 tarihi
itibariyle toplam varlık ve yükümlülükleri ve iştiraklerin net varlıklarındaki Grup’un payı aşağıdaki gibidir:

Toplam varlıklar
Toplam yükümlülükler
Net varlıklar
İştiraklerin net varlıklarında Grup’un payı

31 Aralık
2010
597.289.037
(236.491.793)
360.797.244
121.194.785

12. Maddi duran varlıklar (net)
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ilişkin olarak maddi duran varlıklar, net hareket tablosu aşağıda sunulmuştur:
		
Yeraltı ve		
Tesis			 Yapılmakta
Arazi ve
yerüstü		
makine ve			
olan
arsalar
düzenleri
Binalar
cihazlar
Taşıtlar Demirbaşlar
yatırımlar
Toplam
Maliyet değeri								
1 Ocak 2010 itibariyle
açılış bakiyesi
21.058.394 21.277.081
114.174.360
487.550.965
2.670.194
4.441.399
4.928.928
656.101.321
Alımlar
634.029
58.300
16.549.353
17.241.682
Çıkışlar
(10.579.196)
(427.266)
(41.570)
(11.048.032)
Yapılmakta olan
yatırımlardan transferler
185.864
850.881
19.838.069
444.266 (21.319.080)
31 Aralık 2010 itibariyle
kapanış bakiyesi
21.692.423 21.462.945 115.025.241
496.809.838
2.301.228
4.844.095
159.201 662.294.971
Birikmiş Amortismanlar								
1 Ocak 2010 itibariyle
açılış bakiyesi
- (6.418.209) (39.630.212) (343.809.671) (1.743.574)
(2.539.851)
- (394.141.517)
Dönem gideri
- (1.283.703)
(2.685.560)
(16.370.979)
(389.584)
(486.707)
(21.216.533)
Çıkışlar
10.282.373
310.060
25.998
10.618.431
31 Aralık 2010 itibariyle
kapanış bakiyesi
- (7.701.912) (42.315.772) (349.898.277) (1.823.098)
(3.000.560)
- (404.739.619)
31 Aralık 2010 itibariyle
net defter değeri
21.692.423 13.761.033
72.709.469
146.911.561
478.130
1.843.535
159.201 257.555.352
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

		
Yeraltı ve		
Tesis			 Yapılmakta
Arazi ve
yerüstü		
makine ve			
olan
arsalar
düzenleri
Binalar
cihazlar
Taşıtlar Demirbaşlar
yatırımlar
Toplam
Maliyet değeri								
1 Ocak 2009 itibariyle
açılış bakiyesi
20.965.569 16.145.655
73.080.468
420.657.038
2.388.707
4.120.544
84.417.801 621.775.782
Yabancı para çevrim farkları
(7.436)
(7.643)
(695)
(148)
(15.922)
Alımlar
92.825
289.014
42.946.030
43.327.869
Çıkışlar
(31.904)
(8.925.868)
(6.832)
(21.804)
(8.986.408)
Yapılmakta olan
yatırımlardan transferler
5.131.426
41.133.232
75.827.438
342.807 (122.434.903)
31 Aralık 2009 itibariyle
kapanış bakiyesi
21.058.394 21.277.081 114.174.360
487.550.965
2.670.194
4.441.399
4.928.928 656.101.321
Birikmiş amortismanlar								
1 Ocak 2009 itibariyle
açılış bakiyesi
- (5.348.402) (37.635.643) (338.831.009) (1.305.088)
(2.079.783)
- (385.199.925)
Yabancı para çevrim farkları
715
2.041
383
23
3.162
Dönem amortisman gideri
- (1.069.807)
(2.027.188)
(13.570.352)
(445.701)
(475.226)
(17.588.274)
Çıkışlar
31.904
8.589.649
6.832
15.135
8.643.520
31 Aralık 2009 itibariyle
kapanış bakiyesi
- (6.418.209) (39.630.212) (343.809.671) (1.743.574)
(2.539.851)
- (394.141.517)
31 Aralık 2009 itibariyle
net defter değeri
21.058.394 14.858.872
74.544.148
143.741.294
926.620
1.901.548
4.928.928 261.959.804

Grup’un 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle maddi varlıkları üzerinde ipotek veya rehin bulunmamaktadır. 31 Aralık 2010
tarihi itibariyle halen kullanımda olan ancak tamamen amortismanı tamamlanmış maddi ve maddi olmayan varlıkların maliyet
değeri 316.974.920 TL’dir (2009 – 317.771.785 TL).
31 Aralık 2010 itibariyle maddi varlıklar yangın ve deprem risklerine karşı 400.236.397 TL (31 Aralık 2009 – 320.487.513 TL)
tutarında teminat karşılığı sigortalanmıştır.
(*) Finansal kiralama işlemleri araç kiralamaları ile ilgilidir. Bütün kiralama yükümlülükleri TL cinsindendir. Bilanço tarihi itibariyle Grup’un finansal kiralama işlemine konu edilen varlıkların net defter değeri 107.547 TL (31 Aralık 2009 – 243.806 TL) olup
Grup’un finansal kiralama borcu bulunmamaktadır. Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm
kiralama dönemi için sabitlenmiştir. Sözleşme ortalama efektif faiz oranı yıllık yaklaşık %7-9’dur (2009 - %7-9).
13. Maddi olmayan duran varlıklar (Net)
		
Diğer maddi olmayan
Maliyet değeri
Haklar
duran varlıklar
1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi
2.039.876
2.485
Alımlar
32.808
Çıkışlar
31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi
2.072.684
2.485
Birikmiş itfa payları			
1 Ocak 2010 itibariyle açılış bakiyesi
(786.353)
(747)
Dönem gideri
(364.310)
(249)
Çıkışlar
31 Aralık 2010 itibariyle kapanış bakiyesi
(1.150.663)
(996)
31 Aralık 2010 itibariyle net defter değeri
922.021
1.489

Toplam
2.042.361
32.808
2.075.169
(787.100)
(364.559)
(1.151.659)
923.510
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

		
Diğer maddi olmayan
Maliyet değeri
Haklar
duran varlıklar
1 Ocak 2009 itibariyle açılış bakiyesi
1.734.880
2.485
Alımlar
304.996
Çıkışlar
31 Aralık 2009 itibariyle kapanış bakiyesi
2.039.876
2.485
Birikmiş itfa payları			
1 Ocak 2009 itibariyle açılış bakiyesi
(507.099)
(498)
Dönem gideri
(319.205)
(249)
Çıkışlar
39.951
31 Aralık 2009 itibariyle kapanış bakiyesi
(786.353)
(747)
31 Aralık 2009 itibariyle net defter değeri
1.253.523
1.738
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Verilen teminat mektupları

Toplam
1.737.365
304.996
2.042.361
(507.597)
(319.454)
39.951
(787.100)
1.255.261

14. Şerefiye
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle konsolide mali tablolarda taşınan 7.062.941 TL tutarındaki şerefiye, İskenderun İşletmesi ekonomik bütünlüğünün Oysa Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.’den 30 Nisan 2007 tarihinde satın alınmasıyla ilgilidir.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle şerefiyenin değer düşüklüğü testi için sözkonusu şerefiye ile ilgili sabit kıymetlerin ortalama ekonomik ömürlerinin sonu olarak tahmin edilen 2018 yılına kadarki indirgenmiş nakit akımı tahmini TL cinsinden yapılmıştır.
Değerlemede kullanılan Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) oranı %16,19 olup, +/- %2 duyarlılığında test edilmiştir.
Değer düşüklüğü testi sonucunda, Grup şerefiye değerinde bir değer düşüklüğü olmadığını tespit etmiştir.
15. Taahhütler ve zorunluluklar
31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Grup’un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
Şirket tarafından verilen TRİ’ler

TETAŞ
İcra Müdürlükleri
Toroslar EDAŞ
Diğer

31 Aralık
2010
6.528.049
621.548
681.271
335.845
8.166.713

31 Aralık
2009
5.913.014
155.911
642.506
1.049.769
7.761.200

31 Aralık
2010
178.863
798.551
977.414

31 Aralık
2009
221.745
845.902
1.067.647

16. Çalışanlara sağlanan faydalar
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar

Personele ödenecek ücretler ve benzerleri
Kullanılmayan izin karşılığı

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibari ile kullanılmayan izin ücreti karşılığının hareketi aşağıda sunulmuştur:

1 Ocak
Dönem içinde giderleştirilen (kullanılan), net
31 Aralık

31 Aralık
2010
845.902
(47.351)
798.551

31 Aralık
2009
935.942
(90.040)
845.902

31 Aralık
2010
6.637.637
1.507.423
8.145.060

31 Aralık
2009
6.478.192
1.581.187
8.059.379

Çalışanlara sağlanan uzun vadeli faydalar
31 Aralık
2010

A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu
TRİ’lerin toplam tutarı
8.166.713
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
Toplam
8.166.713

31 Aralık
2009
7.761.200

7.761.200

Kıdem tazminatı karşılığı
Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı

Kıdem tazminatı karşılığı
Yürürlükteki İş Kanunu hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sona erenlere,
hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanunu’nun 6 Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı yasalar ile değişik 60’ıncı maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan çıkarılmıştır.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, aylık 2.517,01 TL (31 Aralık 2009 - 2.365,16 TL) tavanına tabidir
(1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 2.623,23 TL’ye yükseltilmiştir).
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(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, çalışanların
emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. UMS 19 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”), Şirket’in yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında
aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında
kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı ifade eder. Bu nedenle, 31
Aralık 2010 tarihi itibariyle, ekli mali tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel
yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %5,1 maaş artış oranı
ve %10 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık %4,66 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 2009 - %5,92). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmıştır.

1 Ocak itibariyle karşılık
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Aktüeryal kayıp/kazanç
Ödenen kıdem tazminatları
Dönem sonu itibariyle

1 Ocak 31 Aralık 2009
5.909.980
487.694
650.010
210.223
(779.715)
6.478.192

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
b) Diğer kısa vadeli yükümlülükler:

Gelecek aylara ait gelirler
Dava karşılıkları (*)
Maliyet gider karşılığı

31 Aralık
2010
222.291
601.086
557.081
1.380.458

31 Aralık
2009
154.128
2.000
156.128

(*) Şirket, konsolide finansal tabloların hazırlanma tarihi itibariyle halen devam etmekte olan ve çoğunlukla Şirket’in eski çalışanları tarafından açılan davalarla ilgili olarak avukatlarının görüşü doğrultusunda kaybetme olasılığı yüksek olanlar için 31 Aralık
2010 tarihi itibariyle 601.086 TL tutarında karşılık ayırmış ve bu tutarı diğer giderler hesabında muhasebeleştirmiştir.

Şirket’in 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
		
Ortaklar
%
Ordu Yardımlaşma Kurumu
57,21
Diğer
42,79
Nominal Sermaye
100,00

31 Aralık		
2010
%
192.329.722
57,21
143.852.278
42,79
336.182.000
100,00

31 Aralık
2009
192.329.722
143.852.278
336.182.000

b) Kârdan ayrılan kısıtlanmış yedekler

Diğer cari / dönen varlıklar
31 Aralık
2010
690.224
392.897
1.644.168
5.255
3.525.525
6.258.069

31 Aralık
2009
306.249
332.497
410.166
4.843
2.258
1.000.901
2.056.914

Diğer cari olmayan / duran varlıklar
Diğer cari olmayan varlıklar 245.239 TL tutarında maddi duran varlıklar için verilen sipariş avanslarından oluşmaktadır (2009 –
2.446.047 TL).
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Şirket’in 31 Aralık 2010 tarihindeki sermayesi 33.618.200.000 adet hisseden oluşmaktadır (31 Aralık 2009 – 33.618.200.000 adet
hisse). Hisselerin itibari değeri hisse başına 0,01 TL’dir (31 Aralık 2009 - hisse başı 0,01 TL).

17. Diğer varlık ve yükümlülükler
a) Diğer dönen ve duran varlıklar

Diğer dönen varlıklar
Gelecek aylara ait giderler
Peşin ödenen vergi ve fonlar
Stoklar için verilen sipariş avansları
İş avansları
Personel avansları
Devreden KDV

			

18. Özsermaye
a) Sermaye

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibari ile kıdem tazminatı karşılığının hareketi aşağıda sunulmuştur:
1 Ocak
31 Aralık 2010
6.478.192
1.158.495
302.028
346.208
(1.647.286)
6.637.637

Adana Çimento Sanayii ve T.A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yasal yedekler (1. ve 2. tertip yasal yedekler)

31 Aralık
2010
79.208.196
79.208.196

31 Aralık
2009
71.052.621
71.052.621

Türk Ticaret Kanunu uyarınca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluşmaktadır. Yasal yedekler, Şirket’in nominal
ödenmiş sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar, net dönem kârının %5’i birinci yasal yedekler olarak ayrılmaktadır. İkinci yasal
yedek ise, Şirket’in ödenmiş sermayesinin %5’inin üzerindeki tüm kâr dağıtımının üzerinden %10 oranında ayrılmaktadır. Türk
Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmedikleri sürece dağıtılamaz, fakat kâr yedeklerinin
tükendiği noktada zararları kapatmak için kullanılabilirler.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
SPK’nın Seri: IV, No: 27 Tebliği’nin 5’inci maddesinde ve çeşitli SPK kararlarıyla belirtildiği üzere hisse senetleri borsada işlem
gören ortaklıklarda birinci temettü oranı ve temettü dağıtımı varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın
%20’sinden az olamaz. Hisse senetleri borsada işlem gören anonim ortaklıklar, genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak temettüyü; tamamen nakden dağıtma, tamamen hisse senedi olarak dağıtma, belli oranda nakit belli oranda hisse senedi olarak
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

dağıtılarak kalanını ortaklık bünyesinde bırakma, nakit ya da hisse senedi olarak dağıtmadan ortaklık bünyesinde bırakma konusunda serbesttir.
25 Şubat 2005 tarih 7/242 sayılı SPK kararı uyarınca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kâr üzerinden SPK’nın
asgari kâr dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kâr dağıtım tutarının, tamamının yasal kayıtlarda
yer alan dağıtılabilir kârdan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamının, karşılanmaması durumunda ise yasal kayıtlarda
yer alan net dağıtılabilir kârın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kâr dağıtımı yapılmayacaktır.
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı
konusunda herhangi bir asgari kâr dağıtım zorunluluğu getirilmemesine karar verilmiştir.
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca; halka açık anonim ortaklıkların 2008 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri kârların
dağıtım esaslarının belirlenmesi ile ilgili karar uyarınca, konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce
dağıtılabilir kârın hesaplanmasında konsolide finansal tablolarda yer alan kâr içinde görünen; bağlı ortaklık, müşterek yönetime
tabi teşebbüs ve iştiraklerden ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına intikal eden kâr tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, genel kurullarınca kâr dağıtım kararı alınmış olmasına bakılmaksızın,
dağıtacakları kâr tutarını SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı Sermaye Piyasası’nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem kârlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiştir.
1 Ocak – 31 Aralık 2010 hesap dönemine ilişkin olarak Şirket’in yasal mali tablolarında 103.662.081 TL tutarında net dönem kârı
bulunmaktadır.

b) Satışların maliyeti
İlk madde ve malzeme giderleri
Direkt işçilik gideri
İtfa payları ve amortisman giderleri
Çimento nakliye giderleri
Diğer üretim giderleri
Toplam üretim maliyeti
Yarı mamul değişimi
Dönem başı yarı mamul
Dönem sonu yarı mamul
Mamul değişimi
Dönem başı mamul
Dönem sonu mamul
Toplam
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1 Ocak
31 Aralık 2009
198.454.086
38.243.254
495
63.276.520
(6.803.200)
(417.027)
292.754.128

1 Ocak
31 Aralık 2010
(40.916.495)
(1.940.585)
(15.895.728)
(15.446.060)
(142.918.399)
(217.117.267)
619.800
11.497.180
12.116.980
(180.209)
2.888.004
2.707.795
(216.677.676)

1 Ocak
31 Aralık 2009
(36.440.350)
(1.847.965)
(14.970.006)
(7.853.956)
(132.909.375)
(194.021.652)
2.193.661
9.303.519
11.497.180
364.369
2.674.849
3.039.218
(191.463.622)

1 Ocak
31 Aralık 2010
(23.008.944)
(20.191.590)
(43.200.534)

1 Ocak
31 Aralık 2009
(18.935.012)
(22.164.939)
(41.099.951)

1 Ocak
31 Aralık 2010
(1.574.807)
(941.891)
(18.412.867)
(895.274)
(482.461)
(404.749)
(296.895)
(23.008.944)

1 Ocak
31 Aralık 2009
(752.796)
(746.151)
(16.355.532)
(713.881)
(161.693)
(41.337)
(163.622)
(18.935.012)

20. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve genel yönetim giderleri

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)

19. Satışlar ve satışların maliyeti
1 Ocak
a) Satışlar
31 Aralık 2010
Yurtiçi satışlar		
Çimento
211.006.260
Klinker
4.838.985
Hazır Beton
9.322.038
Cüruf
849.462
Yurtdışı satışlar		
Çimento
82.310.564
Cüruf
795.747
Diğer Gelirler (Uçucu Kül)
969.372
Satış iskontoları (-)
(4.140.756)
Satışlardan diğer indirimler (-)
(843.572)
305.108.100

			

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri

Personel giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
Torba, nakliye ve ihracat giderleri
Elektrik
Dışarıdan sağlanan hizmetler
Malzeme giderleri
Diğer giderler
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1 Ocak
31 Aralık 2010
(8.999.558)
(3.559.773)
(3.055.376)
(1.327.528)
(301.362)
(389.647)
(372.847)
(78.432)
(249.459)
(448.337)
(62.116)
(173.065)
(1.174.090)
(20.191.590)

1 Ocak
31 Aralık 2009
(10.191.296)
(2.038.944)
(2.964.347)
(1.684.749)
(371.387)
(482.605)
(599.581)
(398.176)
(386.610)
(452.800)
(240.295)
(196.546)
(2.157.603)
(22.164.939)

21. Niteliklerine göre giderler
31 Aralık
2010
Amortisman ve itfa payı giderleri		
		
Maddi duran varlıklar		
Üretim maliyetleri
(15.352.773)
Stoklarda yeralan
(542.927)
Genel yönetim giderleri
(3.195.214)
Pazarlama satış ve dağıtım giderleri
(941.891)
Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar
(1.183.728)
Toplam amortisman giderleri
(21.216.533)
		
Maddi olmayan duran varlıklar		
Genel yönetim giderleri
(364.559)
Toplam itfa payı
(364.559)
Toplam amortisman ve itfa payı
(21.581.092)
		
Personel giderleri		
Maaş ve ücretler
(20.793.027)
Kıdem tazminatı karşılık gideri
(1.806.731)
Kıdem teşvik karşılık gideri
(191.738)
İzin karşılık gideri
(798.551)
SSK primleri
(3.385.310)
Toplam personel giderleri
(26.975.357)
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22. Diğer faaliyetlerden gelir/(giderler)
Diğer faaliyetlerden gelirler

Genel yönetim giderleri

Personel giderleri
Amortisman ve itfa payları giderleri
Dışarıdan sağlanan hizmetler
Sigorta giderleri
Malzeme giderleri
Haberleşme giderleri
Vergi resim ve harçlar
Temsil giderleri
Harcırah ve seyahat giderleri
Elektrik
Mahkeme icra ve noter giderleri
Yakıt giderleri
Diğer giderler
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31 Aralık
2009

(14.212.223)
(757.783)
(1.719.490)
(746.151)
(152.627)
(17.588.274)
(319.454)
(319.454)
(17.907.728)
(20.481.617)
(1.347.927)
(1.581.187)
(845.902)
(3.194.009)
(27.450.642)

Kira gelirleri
Hasar iadeleri
Atık yakma gelirleri
Atık kül satış kârı
Hurda satışları
Diğer gelirler

1 Ocak
31 Aralık 2010
1.266.416
767.255
374.698
1.176.787
1.154.614
537.831
5.277.601

1 Ocak
31 Aralık 2009
656.660
360.631
1.089.520
2.041.375
1.013.209
569.056
5.730.451

1 Ocak
31 Aralık 2010
(282.896)
(15.683)
(455.340)
(1.183.728)
(489.217)
(110.961)
(1.600.000)
(363.043)
(4.500.868)

1 Ocak
31 Aralık 2009
(119.183)
(15.495)
(229.560)
(152.627)
(904.957)
(120.477)
(40.895)
(1.583.194)

1 Ocak
31 Aralık 2010
7.303.774
1.550.365
965.630
4.787.779
15.316.528
1.409.816
47.782.062
2.414.361
80.738
74.307.279

1 Ocak
31 Aralık 2009
11.068.239
5.521.836
1.034.673
4.511.730
17.337.714
2.936.258
4.289.800
187.269
35.819.280

Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar

Sabit kıymet satış zararları
Komisyon giderleri
Tazminat ve ceza giderleri
Amortisman giderleri
Diğer malzeme bedelleri
Bağış ve yardımlar
Dava ve diğer alacak karşılık giderleri
Diğer

23. Finansal gelirler / (giderler)

Faiz geliri:
Banka mevduatı
Alıcılardan alınan gecikme faiz geliri
Vade farkı geliri
Temettü geliri
Alım-satım amaçlı yatırımların değerleme kazancı
Çimsa hisseleri satış karı (Not 6)
Kur farkı geliri
Reeskont geliri
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Grup’un 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ertelenen vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Kur farkı gideri
Çimsa hisse satış gideri
Vadeli alımlardan kaynaklanan faiz gideri
Uzun ve kısa vadeli borçlanma gideri
Reeskont gideri

1 Ocak
31 Aralık 2010
(2.274.814)
(1.055.149)
(1.201.652)
(87.696)
(64.683)
(4.683.994)

1 Ocak
31 Aralık 2009
(5.432.750)
(1.076.918)
(4.668)
(195.843)
(6.710.179)

24. Vergi varlık ve yükümlülükleri
Genel bilgi
Şirket faaliyetlerini sürdürdüğü ülkelerin vergi yönetmelik ve kanunları dahilinde 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 31 Aralık 2010 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 kârın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi
hesaplanmamaktadır.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi aşağıda özetlenmiştir:
31 Aralık
2010
Cari vergi yükümlülüğü:		
Cari kurumlar vergisi karşılığı
13.496.294
Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar
(9.104.298)
4.391.996

31 Aralık
2009
14.290.115
(11.442.441)
2.847.674

Ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri
Şirket, vergiye esas yasal mali tabloları ile SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki farklılıklardan
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüğünü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile SPK Muhasebe Standartları’na göre hazırlanan mali
tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.
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31 Aralık
Ertelenmiş vergi (varlıkları)/yükümlülükleri:
2010
Yeniden değerleme ve maddi varlıkların amortisman /		
diğer maddi olmayan varlıkların itfa farkları
2.166.938
Kıdem tazminatı karşılıkları
(1.327.527)
Kıdemli işçilik teşvik primi karşılığı
(301.485)
Kullanılmayan izin karşılığı
(159.710)
Satılmaya hazır varlıkların değerlemesi
5.451.916
İtfa edilmiş maliyet yönteminin alacak ve borçlar üzerindeki etkisi
(99.404)
Diğer
5.827
5.736.555

31 Aralık
2009
2.150.657
(1.295.638)
(316.034)
(169.180)
5.736.659
(98.485)
108.203
6.116.182

Net ertelenmiş vergi yükümlülükleri hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Ertelenmiş vergi (varlığı)/yükümlülüğü hareketleri:
1 Ocak itibariyle açılış bakiyesi
Gelir tablosunda muhasebeleştirilen
Diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilen
31 Aralık itibariyle kapanış bakiyesi

1 Ocak
31 Aralık 2010
6.116.182
(94.884)
(284.743)
5.736.555

1 Ocak
31 Aralık 2009
1.432.624
430.018
4.253.540
6.116.182

Vergi öncesi kâr’a yasal vergi oranı uygulanıp bulunan kurumlar vergisi gideri ile 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren
dönemlere ait gelir tablosunda gösterilen kurumlar vergisi gideri arasındaki mutabakat:
1 Ocak
Vergi karşılığının mutabakatı:
31 Aralık 2010
Devam eden faaliyetlerden elde edilen kâr
115.629.908
Gelir vergisi oranı %20 (2009: %20)
23.125.982
Vergi etkisi:		
- vergiye tabi olmayan gelirler
(7.599.891)
- kanunen kabul edilmeyen giderler
684.110
- vergiden muaf iştirak kazançları
(3.063.306)
- diğer düzeltmelerin etkisi
254.515
Gelir tablosundaki vergi karşılığı gideri
13.401.410

1 Ocak
31 Aralık 2009
93.446.913
18.689.383
(847.018)
394.592
(3.575.186)
58.362
14.720.133

25. Hisse başına kazanç
Hisse başına kâr, net kârın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle bulunmaktadır.
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
1 Ocak
31 Aralık 2010

Hisse başına kâr
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı
(tam değeri)
33.618.200.000
- A grubu hisse senetleri (adet)
8.817.888.522
- B grubu hisse senetleri (adet)
8.266.770.492
- C grubu hisse senetleri (adet)
16.533.540.986
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem kârı
102.228.498
1 TL’lik hisse başına kâr tutarı - TL/%		
- A grubu hisse senetleri
0,6260
- B grubu hisse senetleri
0,4452
- C grubu hisse senetleri
0,0618

1 Ocak
31 Aralık 2009
33.618.200.000
8.817.888.522
8.266.770.492
16.533.540.986
78.726.780
0,4821
0,3428
0,0476

26. İlişkili taraf açıklamaları
Grup, faaliyetleri esnasında ilişkili taraflarla çeşitli işlemler yapmaktadır. 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle ilişkili kuruluşların bakiyeleri ile 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren dönemlere ait bu kuruluşlarla yapılan işlem tutarları ve bakiyeleri ana hatlarıyla şöyledir:
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
						31 Aralık 2010
				 Alacaklar		
Borçlar
		 Kısa vadeli		 Uzun vadeli		 Kısa vadeli
		
Ticari		
Ticari		
Ticari
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ticari olmayan
Ticari
olmayan
Ticari
olmayan
Ana ortak						
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
251
İştirakler						
Omsan Lojistik A.Ş. (1) ve (2)
- 1.502.261
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (1) ve (2)
486.822
OYAK Beton A.Ş. (1) ve (2)
18.733.912
343.851
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler						
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (2)
92.471
İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.(2)
200.743
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.(2)
3.479
26.611
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(2)
2.089
194.570
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.(2)
151.685
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri(2)
59.802
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.(2)
5.721
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.(2)
1.036.913
Diğer						
Personelden alacaklar
41.566
Ortaklara borçlar
155.618
19.770.825
387.506
3.479
- 2.720.937
155.618
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

					
1 Ocak - 31 Aralık 2010
			 Alınan Verilen
Diğer
Diğer
İlişkili taraflarla olan işlemler
Alımlar
Satışlar faizler
faizler
gelirler giderler
Ana ortak						
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
60.400
İştirakler						
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.(1)
- 11.558.981
Omsan Lojistik A.Ş. (1) ve (2)
13.332.573
3.529.061
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (1) ve (2)
8.919.369
1.342
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.(1) ve (2)
233.492
7.416
OYAK Beton A.Ş.(1) ve (2)
774.287 33.857.337
1.137.576
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler						
Erenco Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş.(2)
212.863
Halk Finansal Kiralama A.Ş.(2)
810
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.(2)
10.137.512
6.042
İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.(2)
379.457
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.(2)
93.519
2.325
Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (2)
- 2.515.660
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(2)
1.364.426
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.(2)
1.194.500
577
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri(2)
53.833
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.(2)
39.228
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(2)
56.318
69
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.(2)
33.378.473 14.261.990
- 1.143.229
69.996.758 50.645.273
69
810 16.459.110 1.150.645
(1) İştirak
(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.
- 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., Omsan Lojistik A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den olan diğer gelirler temettü gelirlerinden oluşmaktadır.
- Oyak Beton A.Ş.’den olan diğer gelirle kira gelirlerinden oluşmaktadır.
- İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’den olan alımlar cüruf ve liman hizmetlerinden oluşmaktadır.

(1) İştirak
(2) Ana ortaklık OYAK tarafından kontrol edilen şirketler
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						31 Aralık 2009
				 Alacaklar		
Borçlar
		 Kısa vadeli		 Uzun vadeli		 Kısa vadeli
		
Ticari		
Ticari		
Ticari
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Ticari olmayan
Ticari
olmayan
Ticari
olmayan
Ana ortak						
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
1.192
İştirakler						
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. (1)
119.821
Omsan Lojistik A.Ş.(1) ve (2)
- 1.306.734
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (1) ve (2)
175.621
OYAK Beton A.Ş.(1) ve (2)
13.671.412
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler						
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (2)
782.173
İskenderun Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.(2)
42.602
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.(2)
3.388
15.930
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(2)
227.257
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.(2)
141.836
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.(2)
951.321
Diğer						
Personelden alacaklar
44.266
Ortaklara borçlar
138.556
14.622.733
44.266
3.388
- 2.813.166
138.556
(1) Satılmaya hazır finansal yatırım
(2) Ana ortaklık OYAK tarafından kontrol edilen şirketler
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KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

					
1 Ocak - 31 Aralık 2009
			 Alınan Verilen
Diğer
Diğer
İlişkili taraflarla olan işlemler
Alımlar
Satışlar faizler
faizler
gelirler giderler
Ana ortak						
Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK)
75.600
İştirakler						
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. (1)
8.190.472 904.957
Omsan Lojistik A.Ş.(1) ve (2)
10.400.845
6.561.042
Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (1) ve (2)
12.600.099
1.951.262
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.(1) ve (2)
2.424.382
285.403
OYAK Beton A.Ş.(1) ve (2)
8.479.095 37.041.082
1.338.483
Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler						
Erenco Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş.(2)
8.875.353
Halk Finansal Kiralama A.Ş.(2)
11.860
Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (2)
30.604
İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.(2)
10.359.569
19.040
İskenderun Enerji Üretim ve Tic.A.Ş.(2)
215.895
Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.(2)
16.894
26.052
52.966
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(2)
869
4.941
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(2)
1.256.328
OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş.(2)
1.220.327
189
OYAK Teknoloji Bilişim ve Kart Hizmetleri(2)
130.237
OYAK Telekomünikasyon A.Ş.(2)
22.672
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş.(2)
36.412.419 11.979.573
92.489.715 49.046.707
869
11.860 18.376.495 962.864
(1) Satılmaya hazır finansal yatırım
(2) Ana ortaklık OYAK tarafından kontrol edilen şirketler
- Erenco Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş.’den alımlar yatırım 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.
- İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.’den olan alımlar cüruf ve liman hizmetlerinden oluşmaktadır.
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
Kıdem tazminatı karşılığı

1 Ocak
31 Aralık 2010
2.398.448
44.301
2.442.749

1 Ocak
31 Aralık 2009
1.860.496
53.082
1.913.578

27. 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.
Yabancı para riski
Yabancı para riski Grup’un elinde ABD Doları ve Euro ve diğer 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 yapması ve Grup’un yabancı para cinsinden banka kredisi kullanmasından kaynaklanmaktadır.
Grup yabancı para riskinden korunmak için yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını dengede tutmaktadır.
Aşağıda Grup’un vergi öncesi kârının (parasal varlıklar ve yükümlülüklerdeki değişiklikler nedeniyle) ABD Doları, Euro ve CHF
kurundaki değişime hassasiyet tablosu sunulmuştur:
					31 Aralık 2010
		
TL Karşılığı		
		
(Fonksiyonel)
		
para birimi)
ABD Doları
Euro
Diğer
1 Ticari Alacak
779.451
608.330
2 Parasal Finansal Varlıklar
3.318.653
2.044.726
76.871
3 DÖNEN VARLIKLAR (1+2)
4.098.104
2.653.056
76.871
4 DURAN VARLIKLAR
88.456
2.250
41.470
5 TOPLAM VARLIKLAR (3+4)
4.186.560
2.655.306
118.341
6 Ticari Borçlar
7 Kısa vadeli yükümlülükler
478.994
293.353
12.430
8 TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (6+7)
478.994
293.353
12.430
9 Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (5-8)
3.707.566
2.361.953
105.911
10 İhracat
83.106.311
54.550.998
635.993
11 İthalat
5.694.518
2.779.034
-
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(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

					31 Aralık 2009
		
TL Karşılığı		
		
(Fonksiyonel)
		
para birimi)
ABD Doları
Euro
Diğer
1 Ticari alacak
748.853
497.345
2 Parasal finansal varlıklar
6.701.728
4.415.900
17.242
3 Dönen varlıklar (1+2)
7.450.581
4.913.245
17.242
4 Duran varlıklar
1.382.621
7.269
548.194
140.000
5 Toplam varlıklar (3+4)
8.833.202
4.920.514
565.436
140.000
6 Ticari borçlar
7 Kısa vadeli yükümlülükler
703.462
449.365
12.430
8 Toplam yükümlülükler (6+7)
703.462
449.365
12.430
9 Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu (5-8)
8.129.740
4.471.149
553.006
140.000
10 İhracat
63.706.325
41.202.872
572.770
11 İthalat
5.701.395
2.639.168
-

			 31 Aralık 2010		 31 Aralık 2009
			
Kâr/Zarar		
Kâr/Zarar
		
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
		
paranın
paranın
paranın
paranın
		
değer
değer
değer
değer
		
kazanması
kaybetmesi kazanması
kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde				
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü
365.158
(365.158)
673.221
(673.221)
2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3 - ABD Doları’nın TL cinsinden net etkisi
365.158
(365.158)
673.221
(673.221)
Euro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde				
1 - Euro net varlık / yükümlülük
21.702
(21.702)
119.466
2 - Euro riskinden korunan kısım (-)
3 - Euro’nun TL cinsinden net etkisi
21.702
(21.702)
119.466

(119.466)
(119.466)

İsviçre frangının TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde				
1 - İsviçre frangı net varlık / yükümlülüğü
20.289
2 - İsviçre frangı riskinden korunan kısım (-)
3 - İsviçre frangı Varlıkları net etki (7+8)
20.289

(20.289)
(20.289)

Faiz oranı riski
Grup’un bilanço tarihi itibari ile değişken faiz oranlı finansal varlık ve yükümlülükleri olmadığı için Grup faiz oranı riski taşımamaktadır.
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KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Faiz pozisyonu tablosu aşağıdaki gibidir.
31 Aralık
2010
Sabit faizli finansal araçlar		
Vadesi üç aydan kısa vadeli mevduatlar
14.905.439
Sabit faizli finansal araçlar		
Finansal yükümlülükler
60.462.387

31 Aralık
2009
47.797.218
-

Grup’un finansal yükümlülük ve varlıkları sabit faizli enstrümanlar olmasından dolayı Grup’un faiz oranı riski bulunmamaktadır.
Fiyat riski
Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Grup tarafından aynı para biriminden borç ve alacakların,
faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla doğal olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, Grup yönetimi tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme metodları aracılığıyla yakından takip edilmektedir.
Rayiç değer hiyerarşi tablosu
31 Aralık 2010 itibari ile, Grup rayiç değerden tutulan aşağıdaki finansal varlık ve yükümlülüklere sahiptir:
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri				
Alacaklar
		Ticari alacaklar		Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer Bankalardaki
31 Aralık 2010
taraf
taraf
taraf
taraf
mevduat
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski
19.770.825
38.865.043
41.566
1.643.460
16.158.663
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
47.287.168
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 18.133.676
33.232.145
41.566
1.643.460
16.158.663
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
1.637.149
5.632.898
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
4.699.611
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri					
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
548.127
- Değer düşüklüğü (-)
(548.127)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
-

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
Seviye 1
Seviye 2
Hisse senetleri
137.576.314
-

31 Aralık 2010
Seviye 3
-

			
Bilançoda rayiç değerden taşınan finansal varlıklar
Seviye 1
Seviye 2
Hisse senetleri
151.058.030
-

31 Aralık 2010
Seviye 3
-

Kredi riski
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi
sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak
ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır.
Şirket kredi riskini, satış faaliyetlerini geniş bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki şahıslar veya gruplar üzerinde istenmeyen yoğunlaşmalardan kaçınarak yönetmeye çalışmaktadır. Şirket ayrıca gerekli gördüğü durumlarda müşterilerinden teminat
almaktadır. Grup’un maksimum kredi risk tutarı finansal tablolarda taşımakta olduğu finansal varlıkların taşınan değeri kadardır.
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Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri				
Alacaklar
		Ticari alacaklar		Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer Bankalardaki
31 Aralık 2009
taraf
taraf
taraf
taraf
mevduat
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan
azami kredi riski
14.622.733
38.845.542
44.266
646.693
49.316.218
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
39.355.680
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne
uğramamış finansal varlıkların net defter değeri 14.127.911
34.188.754
44.266
646.693
49.316.218
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış varlıkların net defter değeri
494.822
4.656.788
- teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
4.166.356
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların
net defter değerleri					
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
222.696
- Değer düşüklüğü (-)
(222.696)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına
alınmış kısmı
Likidite riski
Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelenmesiyle düşürülmektedir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerinin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak
gösterilmiştir.
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

31 Aralık 2010
			
Sözleşme		
			
uyarınca nakit		
			
çıkışlar toplamı
3 aydan
Sözleşme uyarınca vadeler
Defter değeri
(I+II)
kısa (I)
Türev olmayan finansal yükümlülükler				
Banka kredileri
60.462.387
65.075.964
393.993
Ticari borçlar
15.213.956
15.312.207
15.312.207
Diğer borçlar
2.234.735
2.234.735
2.234.735
Toplam yükümlülük
77.911.078
82.622.906
17.940.935

31 Aralık 2009
			
Sözleşme		
			
uyarınca nakit		
			
çıkışlar toplamı
3 aydan
Sözleşme uyarınca vadeler
Defter değeri
(I+II)
kısa (I)
Türev olmayan finansal yükümlülükler				
Ticari borçlar
19.639.224
19.767.303
19.767.303
Diğer borçlar
3.123.286
3.123.286
3.123.286
Toplam yükümlülük
22.762.510
22.890.589
22.890.589

			

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)
Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri

3-12
ay arası (II)
64.681.971
64.681.971

3-12
ay arası (II)
-

Sermaye yönetimi
Grup, sermayesini bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en
verimli şekilde kullanarak operasyonlarından sağladığı nakit ve ticari alacak ve mali ve ticari borçlarının vadelerinin incelenmesi
yoluyla yönetmektedir. Grup’un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler Grup’un üst yönetimi
tarafından değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’nun kararına bağlı olanları Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesine sunar. Grup, üst
yönetim ve Yönetim Kurulu’nun değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun
geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri yoluyla dengede tutmayı amaçlamaktadır.
28. Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları ve finansal riskten korunma muhasebesi çerçevesindeki açıklamalar)
Grup, finansal araçların tahmini rayiç değerlerini halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme yöntemlerini kullanarak
belirlemiştir. Fakat piyasa bilgilerini değerlendirip rayiç değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirir. Sonuç olarak
burada sunulan tahminler, Grup’un cari bir piyasa işleminde elde edebileceği miktarların göstergesi olmayabilir.
Finansal tablolarda maliyet veya etkin faiz yöntemi ile hesaplanan iskonto edilmiş maliyet ile taşınan finansal varlık ve yükümlülüklerin rayiç değerleri:
Finansal varlıklar - Kısa vadeli olmalarından ve önemsiz kredi riskine tabi olmalarından dolayı nakit ve nakit eşdeğeri varlıklar ile
tahakkuk etmiş faizleri ve diğer finansal varlıkların taşınan değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari
alacakların şüpheli alacaklar karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir.
Finansal yükümlülükler - Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin, kısa vadeli olmasından dolayı, rayiç değerlerin taşınan değerlerine yakın olduğu kabul edilir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin
ilk maliyetine eklenir. Kısa vadeli kredilerinin vadelerinin kısa olması nedeniyle taşınan değerlerinin rayiç değeri yansıttığı varsayılmaktadır.
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			 Gerçeğe uygun		
İtfa edilmiş
İtfa edilmiş		 değer farkları
Satılmaya
değerinden
değerinden		
kâr/zarara
hazır
gösterilen
gösterilen Krediler ve
yansıtılan
finansal
finansal
Defter
31 Aralık 2010
finansal varlıklar
alacaklar
fin. var.
varlıklar yükümlülükler
değeri
Finansal varlıklar						
Nakit ve nakit benzerleri
16.189.082
- 16.189.082
Ticari alacaklar
58.635.868
- 58.635.868
İlişkili taraflardan
ticari olmayan alacaklar
41.566
41.566
Diğer finansal varlıklar
9.411.154 128.170.469
- 137.581.623
Finansal yükümlülükler						
Finansal borçlar
60.462.387 60.462.387
Ticari borçlar
15.213.956 15.213.956
İlişkili taraflara
ticari olmayan borçlar
155.618
155.618

			 Gerçeğe uygun		
İtfa edilmiş
İtfa edilmiş		 değer farkları
Satılmaya
değerinden
değerinden		
kâr/zarara
hazır
gösterilen
gösterilen Krediler ve
yansıtılan
finansal
finansal
Defter
31 Aralık 2009
finansal varlıklar
alacaklar
fin. var.
varlıklar yükümlülükler
değeri
Finansal varlıklar						
Nakit ve nakit benzerleri
48.964.060
- 48.964.060
Ticari alacaklar
53.468.275
- 53.468.275
İlişkili taraflardan
ticari olmayan alacaklar
44.266
44.266
Diğer finansal varlıklar
8.001.338 208.268.828
- 216.270.166
Finansal yükümlülükler						
Finansal borçlar
Ticari borçlar
19.639.224 19.639.224
İlişkili taraflara
ticari olmayan borçlar
138.556
138.556

29. Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bulunmamaktadır.
30. Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından
açıklanması gereken diğer hususlar
Rekabet Kurulu 16 Aralık 2010 tarihli toplantısında aralarında Şirket’in de bulunduğu bazı çimento fabrikaları hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir. Soruşturma, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Adana ve Doğu Karadeniz
bölümlerinde çimento pazarında fiyatların artırılması, pazar ve müşteri paylaşımı ile piyasa koşullarına ilişkin bilgilerin değişimi
gibi rekabeti kısıtlayıcı eylemlerde bulunarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. Maddesi’ni ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla başlatılmıştır. Rapor tarihi itibariyle başlatılan soruşturma kapsamında neticelenmiş ve Şirket’e
tebliğ edilmiş bir karar yoktur.
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
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DENETLEME KURULU RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

DENETÇİLER RAPORU
ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. GENEL KURULU’NA

Adana Çimento T.A.Ş. ve Hissedarları’na,

ORTAKLIĞIN		
- Ünvanı
:
- Merkezi
:
- Kayıtlı Sermayesi
:
- Çıkarılmış Sermayesi
:
- Faaliyet Konusu
:
Denetçilerin Ad-Soyadı, Görev Süreleri,
Ortak veya şirketin personeli olup olmadıkları :
		
		
		
Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan
Denetleme Kurulu Toplantı Sayısı
:
		
Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde
yapılan incelemelerin kapsamı, hangi tarihlerde
inceleme yapıldığı ve varılan sonuç
:

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.
Ceyhan Yolu 12.Km. 01321 – ADANA
400.000.000.-TL.
336.182.000.-TL.
Çimento, klinker ve hazır beton üretimi ve satışı
Salih Murad HATİP 17.03.2010-10.03.2011
Özlem DEĞER 02.04.2007-10.03.2011
Kerim BOYAN 31.03.2008-10.03.2011
Denetçiler, şirket ortağı ve şirket personeli değildir.
30 Yönetim Kurulu Toplantısına iştirak edilmiş ve 6 Denetleme Kurulu 		
Toplantısı yapılmıştır.
Ortaklık kanuni defterleri 01.03.2010 – 04.05.2010 – 06.07.2010 – 04.10.2010
– 22.11.2010 – 22.12.2010 tarihlerinde incelemeye tabi tutulmuş, kanuni
defterlerdeki kayıtların dayanağı belgeler, fişler ve ekleri örnekleme suretiyle 		
gözden geçirilmiştir. Kayıtların usulüne uygun hatasız ve muntazam olduğu 		
tespit edilmiştir. Devre faaliyet raporları, bilanço ve gelir tablosu şekil ve 		
muhteva yönünden incelenmiş, bakiye veren hesapların detayları tetkik edilmiş,
noter tasdikleri kontrol edilmiş ve Şirket muamelatının Kanun, Esas 			
Mukavelename ve Yönetmeliklere uygun olduğu tespit edilmiştir.

Giriş
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. (“Şirket”)’nin ve Bağlı Ortaklıkları’nın (birlikte Grup olarak anlacaktır) 31 Aralık 2010 tarihi
itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ilişkin konsolide kapsamlı gelir tablosunu,
konsolide özsermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları
denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal tablolarla ilgili olarak işletme yönetiminin sorumluluğu
Grup yönetimi konsolide finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre
hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten
kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla
gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin
yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.
Bağımsız denetim kuruluşunun sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız
denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu
standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp
yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

		
		
		
		
		
		
Türk Ticaret Kanunu’nun 353. Maddesinin
1.fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince
ortaklık veznesinden yapılan sayımların
sayısı ve sonuçları
: Dönem içerisinde 01.03.2010 – 04.05.2010 – 06.07.2010 – 04.10.2010
– 22.11.2010 – 22.12.2010 tarihlerinde şirket veznesinde sayım yapılmış ve kasa
		 muhteviyatının kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.
Türk Ticaret Kanunu’nun 353. Maddesinin
1.fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince
yapılan inceleme tarihleri sonuçları
: 01.03.2010 – 04.05.2010 – 06.07.2010 – 04.10.2010 – 22.11.2010 – 22.12.2010
		 tarihlerinde teminat mektubu ve kıymetli evraklar incelenmiş, kayıtlara uygun
		 olduğu tespit edilmiştir.
İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar,
bunlar hakkında yapılan işlemler
: Dönem içinde, denetleme kuruluna herhangi bir şikayet ve yolsuzluk intikal 		
		 etmemiştir.

Bağımsız denetim, konsolide finansal tablolarda yer alan tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla,
bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya
hile ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Grup’un iç kontrol
sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız
denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç
kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe
politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun
değerlendirilmesini içermektedir.

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin 01.01.2010 – 31.12.2010 dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu , ortaklığın Esas
Mukavelenamesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayız.

Metin Canoğulları, SMMM
Sorumlu Ortak, Başdenetçi

Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2010 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço ortaklığın anılan tarihteki mali
durumunu , 01.01.2010 – 31.12.2010 dönemine ait gelir tablosu anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru
olarak yansıtmakta ; karın dağıtımı önerisi yasalara ve ortaklık Esas Mukavelenamesine uygun bulunmaktadır.

18 Şubat 2011
İstanbul, Türkiye

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir
dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin ve Bağlı Ortaklıkları’nın 31 Aralık 2010
tarihi itibariyle gerçek finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye
Piyasası Kurulu’nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Bilanço ile gelir tablosunun onaylanmasını ve yönetim kurulunun aklanmasını onaylarınıza arz ederiz.
Saygılarımızla , 18 Şubat 2011
Salih Murad HATİP
DENETÇİ

64 ADANA ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Özlem DEĞER
DENETÇİ

Kerim BOYAN
DENETÇİ
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HİSSEDARLARA BİLGİ

Hisse senetlerimizin 2010 yılı performansını gösteren grafik (İMKB-100 endeksi ile kıyaslamalı olarak) aşağıda sunulmuştur.

Borsa
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal Pazarında (A) Grubu için
ADANA, (B) Grubu için ADBGR ve (C) Grubu için ADNAC kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerimize ilişkin bilgiler,
günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır. Adana Çimento
Sanayii T.A.Ş.’nin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.adanacimento.com.tr
adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Ceyhan Yolu 12. Km. 01321 ADANA
Yıllık Olağan Genel Kurul
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin Yıllık Olağan Genel Kurulu 10 Mart 2011 Perşembe günü saat 11.30’da Şirket merkezinde
yapılacaktır.
Yatırımcı İlişkileri
Güney Arık - OYAK Çimento Grubu Koordinatörü
OYAK Genel Müdürlüğü
Adres: Ziya Gökalp Cad. No: 64 Kurtuluş, 06600, Ankara
Tel: (0312) 415 64 53
E-posta: garik@oyak.com.tr
Bağımsız Denetçi
GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
A member firm of Ernst&Young Global Limited
Büyükdere Caddesi Beytem Plaza Şişli/İSTANBUL
Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91
Vergi Tasdiki
YETKİN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
KPMG Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:5 Levent / İSTANBUL
Tel: (0212) 317 74 50 Faks: (0212) 317 73 50
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Hisse Senetlerinin 2010 Yılı Performansı
Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin yıl sonu bilançosuna göre ödenmiş sermayesi 336.182.000 -TL’dir. Şirket sermayesi
33.618.200.000 adet hisseye bölünmüş olup, bunların 8.817.888.522 adedi (A) Grubu’na, 8.266.770.492 adedi (B) Grubu’na ve
16.533.540.986 adedi ise (C) Grubu’na aittir.
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2010
2009
2008
2007
2006
11.03.11
						 Piyasa Değeri
Adana A Brüt Temettü
31.576.912
33.943.343
43.070.757
65.065.570
54.274.444
469.111.668
Adana A Temettü Verimi
6,7%
7,2%
9,2%
13,9%
11,6%
						
Adana B Brüt Temettü
21.051.275
22.628.895
28.713.838
43.377.047
36.182.962
270.323.395
Adana B Temettü Verimi
7,8%
8,4%
10,6%
16,0%
13,4%
						
Adana C Brüt Temettü
5.847.576
6.285.804
7.976.066
12.049.180
10.050.823
128.961.620
Adana C Temettü Verimi
4,5%
4,9%
6,2%
9,3%
7,8%

Hisse senetlerimizin yıl içindeki en düşük ve en yüksek fiyatları aşağıda verilmiştir.

TL		
A Grubu
01.01.2010 – 31.03.2010
5,20
01.04.2010 – 30.06.2010
4,64
01.07.2010 – 30.09.2010
4,80
01.10.2010 – 31.12.2010
5,15

En Düşük			
B Grubu
C Grubu
A Grubu
3,14
0,54
5,45
2,82
0,54
5,70
2,84
0,55
5,15
3,18
0,67
5,62

En Yüksek
B Grubu
3,40
3,68
3,08
3,41

C Grubu
0,64
0,66
0,63
0,88
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ADANA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.
Telefon: (0322) 332 99 50 pbx
Faks: (0322) 332 97 32
Web Sitesi: www.adanacimento.com.tr
E-posta: bilgi@adanacimento.com.tr
Fabrika Adresi: Ceyhan Yolu,
12. Km 01321 ADANA

