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1. GRUP‟UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU  
 

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.ġ. ( “ġirket” veya “Batıçim”) 1966 yılında, Türk Ticaret 

Kanunu hükümleri uyarınca Ġzmir, Türkiye‟de kurulmuĢtur. 
 
ġirket‟in merkez adresi Ankara Caddesi No:335 Bornova Ġzmir olup, ġirket üretim faaliyetlerini de 

aynı adreste yürütmektedir.  
 
ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu‟na (“SPK”) kayıtlı olup, hisseleri 1995 yılından itibaren Ġstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası‟nda (“ ĠMKB ”) iĢlem görmektedir.  
 
Grup‟un fiili faaliyet konusu çimento, hazır beton, mıcır, klinker üretimi ve pazarlaması, liman 

iĢletmeciliği, elektrik enerjisi üretimi ve satıĢıdır. 
 
ġirket‟in tarihi değerlere göre ortaklık yapısı aĢağıdaki gibidir: 
 
    31 Mart 2011   31 Aralık 2010 

    Pay Oranı 

(%)   

Tutar 

TL   
Pay Oranı  

(%)   

Tutar 

TL 

Orascom Construction 

Industries 

   

23,33   16.524.698   
 

23,33   16.524.698 

Sevinç Ġzmiroğlu veresesi    13,50     9.564.459   13,50     9.564.459 

Türkan Baltalı    10,39     7.357.624   10,39     7.357.624 

Diğer ve halka açık kısım    52,78   37.393.219   52,78   37.393.219 

                  

    100,00   70.840.000   100,00   70.840.000 
 
ġirket‟in bağlı ortaklıklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 
 
Bağlı Ortaklıklar ĠĢlem 

gördükleri 

borsalar  

 

 

Faaliyet türleri  

Esas faaliyet 

konuları 

      

Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.ġ. 

(“ Batı Söke ”) 

ĠMKB  Üretim  Klinker, ve 

çimento üretimi 

ve satıĢı 

 

Yapsan ĠnĢaat Malzeme ve Maddeleri 

     Sanayii ve Ticaret A.ġ. (“Yapsan”) 

                     

                     

- 

  

Operasyon ve 

nakliye 

  

Hazır beton 

çimento iĢçiliği 

ve nakliyesi  

Yapmal Yapı Malzemeleri TaĢımacılık, 

     Lojistik ve Liman ĠĢletmeciliği Tic. 

     ve San. Ltd. ġti. (“Yapmal”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

  

 

Operasyon 

  

 

Liman iĢçiliği 

      
ASH Plus Yapı Malzemeleri Sanayi ve 

Ticaret A.ġ. (“ASH Plus”) 

 

- 

  

Üretim 

 Kül üretimi  

ve satıĢı 

 

      
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.ġ. 

  (“Batıçim Enerji”) 

-  Üretim  Elektrik üretimi 

ve satıĢı 

 

Borares Enerji Üretim Dağıtım 

Madencilik San. ve Tic. Ltd. ġti. 

(“Borares”) 

-  Üretim  Elektrik üretimi 

ve satıĢı 
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 ÇalıĢan personelin kategoriler itibariyle sayısı aĢağıdaki gibidir:  
 
    31 Mart 2011   31 Aralık 2010 

Yönetici   25   25 

Memur   185   185 

ĠĢçi   659   659 

    869   869 
 
Finansal tablolar, ġirket‟in Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıĢ ve 30 Mart 2011 tarihinde 

yayınlanması için yetki verilmiĢtir. Genel Kurul‟un finansal tabloları değiĢtirme yetkisi 

bulunmaktadır. 
 

2. FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 
  

2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar  

 

ġirket ve bağlı ortaklıkları, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret 

Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak 

tutmakta ve hazırlamaktadır.  

 
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”). Seri: XI. No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal 
Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliğ” ile iĢletmeler tarafından düzenlenecek finansal 
raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına iliĢkin ilke, usul ve esasları 
belirlemektedir. Bu tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baĢlayan hesap dönemlerine ait 
ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiĢtir ve bu Tebliğ ile 
birlikte  Seri: XI. No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" 
yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu tebliğe istinaden, iĢletmeler finansal tablolarını Avrupa 
Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“ 
UMS/UFRS”)‟na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından 
kabul edilen UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) 
 tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) 
tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS‟ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, 
benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye 
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.  

Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin UMSK tarafından 
yayımlananlardan farkları TMSK tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK 
Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS‟ye göre hazırlanmaktadır. 
ĠliĢikteki konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, Seri XI, No: 29 sayılı tebliğ ile SPK‟nın 
finansal tabloların hazırlanmasına iliĢkin düzenlemelerine uygun olarak ve zorunlu kılınan 
bilgiler dahil edilerek sunulmuĢtur. Bu kapsamda geçmiĢ dönem finansal tablolarında bazı 
sınıflamalar yapılmıĢtır. 

SPK, halka açık Ģirketlerin UMS 34 “Ara Mali Tablolar” standardı uyarınca ara dönem 
mali tablolarının sunumunda tam set veya özet sunumun uygulanabilmesine izin 
vermiĢtir. Buna bağlı olarak Grup, 31 Mart 2011 tarihi itibari ile hazırlanan ara dönem 
finansal tablolarını özet sunumu tercih ederek hazırlamıĢtır.  

Bu tebliğe istinaden UMS/UFRS‟ye uygun olarak  hazırlanan yıllık finansal tabloların 
içermesi gerekli açıklama ve dipnotlar UMS 34 uyarınca özetlenmiĢ veya yer verilmemiĢtir. 
Ekteki özet finansal tablolar, 31 Aralık 2010 tarihli bağımsız denetimden geçmiĢ  finansal 
tablolar ve ekli dipnotları ile birlikte okunmalıdır. Ara dönem finansal sonuçları tek baĢına 
yıl sonu sonuçlarının bir göstergesi olmazlar. 
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Grup, 31 Mart 2011 tarihli finansal tablolarında belirtilen muhasebe politikalarının 
aynılarını uygulamaya devam etmiĢtir.  
 

Kullanılan Para Birimi 

Grup‟un her iĢletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik 
çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuĢtur. Her iĢletmenin 
finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Grup‟un geçerli para birimi olan ve finansal tablolar 
için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiĢtir. 

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

SPK‟nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan 
ve SPK Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun 
olarak finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiĢtir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 
tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmıĢ 29 No‟lu “Yüksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”) uygulanmamıĢtır. 

Konsolidasyona ĠliĢkin Esaslar 

ġirketin bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2011 tarihi itibariyle detayları aĢağıdaki gibidir: 

 

 

 

KuruluĢ ve 
faaliyet yeri 

 

 

Dolaylı 
hisse pay 

oranı 

 Doğrudan 
hisse pay 

oranı 

Bağlı Ortaklık    %  % 

        

Batısöke  Aydın, 
Türkiye 

  74,66  74,62 

Yapsan  Ġzmir, 
Türkiye 

  99,75  99,75 

Yapmal 
 

 Ġzmir, 
Türkiye  

  99,88  50 

ASH Plus   Manisa, 
Türkiye 

  99,67  98 

Batıçim Enerji   Ġzmir, 
Türkiye 

  94,95  80 

Borares   Ġzmir, 
Türkiye 

  90,23  - 

        

Konsolide finansal tablolar ġirket ve ġirket‟in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen ya 
da müĢterek kontrol edilen iĢletmelerin finansal tablolarını kapsar. Kontrol, bir iĢletmenin 
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.  
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Konsolidasyona ĠliĢkin Esaslar (devamı) 

Gerekli olması halinde, Grup‟un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla 
bağlı ortaklıkların finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler 
yapılmıĢtır. 

Tüm grup içi iĢlemler, bakiyeler, gelir ve giderler konsolidasyonda elimine edilmiĢtir.  

Konsolide bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki ana ortaklık dıĢı paylar Grup‟un 

özkaynağının içinde ayrı olarak belirtilir. Azınlık payları, ilk iĢletme birleĢmelerinde 

oluĢan bu paylar ile  birleĢme tarihinden itibaren özkaynakta meydana gelen 

değiĢikliklerdeki ana ortaklık dıĢı payların toplamından oluĢur. Ana ortaklık dıĢı payların 

oluĢan zararları telafi etmek için zorunlu bir yükümlülüğünün ve söz konusu zararları 

karĢılayabilmek için ilave yatırım yapabilme imkanının olduğu durumlar haricinde, ana 

ortaklık dıĢı payların bağlı ortaklığın özkaynağındaki payını aĢan ana ortaklık dıĢı paylara 

ait zararlar, Grup‟un paylarına dağıtılır. 

 
2.2 Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler   

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta 
ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Grup, cari dönemde 
muhasebe politikalarında herhangi bir değiĢiklik yapmamıĢtır. 

2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları  
 

(a) Grup tarafından uygulanan yeni ve revize edilmiĢ standartlar 

 

AĢağıda yer alan standartlar ile önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar ilk 

kez 1 Ocak 2010 tarihinden sonra baĢlayan mali dönemler için zorunludur. 

 

UFRS 3 (revize), “ĠĢletme BirleĢmeleri” ve UMS 27, “Konsolide ve Konsolide Olmayan 

Finansal Tablolar”, UMS 28, “ĠĢtiraklerdeki Yatırımlar” ve UMS 31, “ĠĢ Ortaklıklarındaki 

Paylar” standartlarındaki değiĢiklikler, ileriye dönük olarak 1 Temmuz 2009 tarihinde 

veya bu tarihten sonra baĢlayan mali dönemlerde meydana gelen iĢletme birleĢmeleri için 

geçerlidir. Yeni standartlar ile mevcut standartlardaki değiĢikliklerin uygulanmasının 

baĢlıca etkileri aĢağıdaki gibi olacaktır: 

 

i. Önceden „azınlık payları‟ olarak ifade edilen kontrol gücü olmayan payların  

gerçeğe uygun değer ile veya kontrol gücü olmayan payların edinilen iĢletmenin 

tanımlanabilir net varlıklarının gerçeğe uygun değerdeki  payı ile değerlenmesinin 

her iĢlem bazında ölçümüne izin vermesi, 

 

ii. KoĢullu bedele iliĢkin muhasebeleĢtirme ve sonraki muhasebe iĢlemlerine iliĢkin 

Ģartların değiĢmesi,  

 

iii. Edinim ile ilgili maliyetlerin iĢletme birleĢmelerinden ayrı olarak 

muhasebeleĢtirme gerekliliği ve bunun sonucunda bu tür maliyetlerin genellikle 

oluĢtukları dönemde gider olarak kaydedilmesi.  
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iv. AĢamalı satın alım iĢlemlerinde, önceden elde tutulan payların satın alım tarihinde 

gerçeğe uygun değerinden ölçülmesi ve yeniden değerleme sonrasında ortaya 

çıkan kazanç ya da zararın, gelir tablosunda muhasebeleĢtirilmesi.  

 

 

(a) Grup tarafından uygulanan yeni ve revize edilmiĢ standartlar (devamı) 

 

Grup, UFRS 3 (revize) standardını uyguladığı için UMS 27 (revize) “Konsolide ve 

Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” standardını da aynı zamanda uygulamalıdır. UMS 

27 (revize) uyarınca, kontrol gücü olmayan paylarla ilgili tüm iĢlemlerin etkileri, kontrol 

gücünde herhangi bir değiĢikliğin olmaması durumunda Ģerefiye veya kapsamlı gelir 

tablosunu etkilemeden özkaynakta muhasebeleĢtirilir. Standart ayrıca, kontrol gücünün 

kaybedildiği durumlardaki muhasebeleĢtirme iĢlemlerine de açıklık getirmektedir. 

ĠĢletmede kalan pay gerçeğe uygun değer üzerinden yeniden ölçülür ve kazanç ya da zarar 

kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. Kontrol gücü olmayan payların özkaynakları 

eksi bakiye vermediğinden dolayı, UMS 27 (revize) standardının cari dönemde bir etkisi 

olmamıĢtır. Kontrol gücünün kaybedilmesi sonrasında iĢletmede pay kalması gibi bir 

iĢlem bulunmamaktadır; kontrol gücü olmayan paylarla iliĢkili herhangi bir iĢlem yoktur. 

   

 
(b) 2010 yılından itibaren geçerli olup, Grup‟un faaliyetleriyle ilgili olmayan standartlar, 

mevcut standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar: 

 

 UFRYK 17 “Nakit DıĢı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”, 1 Temmuz 2009 

tarihinde ya da bu tarihten sonra baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. Grup 

nakit olmayan türde herhangi bir varlık dağıtımında bulunmadığı için, bu yorumu 

uygulamamaktadır.  

 

 UFRYK 18, “MüĢterilerden Varlık Transferi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu 

tarihten sonra transfer edilen varlıklar için geçerlidir. Grup, müĢterilerinden 

herhangi bir varlık transfer etmediği için bu yorumu uygulamamaktadır.  

 

 “UFRS‟nin Ġlk Olarak Uygulanması – Diğer Ġstisnai Durumlar” (UFRS 1‟deki 

değiĢiklik), Temmuz 2009 tarihinde yayınlanmıĢtır. Bu değiĢikliklerin 1 Ocak 

2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra baĢlayan mali dönemler için uygulanması 

zorunludur. Grup, UFRS‟yi  ilk defa uygulamadığı için bu yorumu 

uygulamamaktadır.  

 

 UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler – Grup‟un nakit olarak ödediği hisse bazlı 

anlaĢmalar”, 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra baĢlayan mali 

dönemler için geçerlidir. Grup‟un hisse bazlı ödeme planı olmadığı için bu yorumu 

uygulamamaktadır.  

 

 UFRS 3 “ĠĢletme BirleĢmeleri”, 1 Temmuz tarihinde ya da bu tarihten sonra 

baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. Grup‟un iĢletme birleĢmeleri kapsamında 

değerlendirdiği bir durum olmadığı için bu yorumu uygulamamaktadır.  
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 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak 2009 yılında yapılan 

iyileĢtirmeler, Nisan 2009 tarihinde yayınlanmıĢtır. ĠyileĢtirmeler aĢağıda 

açıklanan standartlar ve yorumları kapsamaktadır: UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, 

UFRS 5 Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler, UFRS 

8 Faaliyet Bölümleri, UMS 1 Mali Tabloların Sunumu, UMS 7 Nakit Akım 

Tablosu, UMS 17 Finansal Kiralamalar, UMS 18 Hasılat, UMS 36 Varlıklarda 

Değer Düşüklüğü, UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar, UMS 39 Finansal 

Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm, UFRYK 9 Saklı Türev Araçlarının Yeniden 

Değerlendirilmesi, UFRYK 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın 

Finansal Riskten Korunması. Bu iyileĢtirmelerin yürürlülük tarihi her bir standart 

için ayrı olup, çoğu 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle geçerlidir.  

 
 

(c) Henüz yürürlüğe girmemiĢ ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiĢ 

standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değiĢiklikler ve yorumlar:  
 

UFRS 1 (DeğiĢiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması  – Diğer İstisnai Durumlar   

 

1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerli 

olan  UFRS 1 standardındaki değiĢiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının 

karĢılaĢtırmalı sunumu açısından UFRS‟leri ilk kullanan iĢletmelere sınırlı muafiyet 

getirmektedir.  

  

UFRS 9 „Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme‟ 

 

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009‟da UFRS 9‟un  

finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıĢtır. 

UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme‟nin yerine 

kullanılacaktır. Bu standart, finansal varlıkların,  iĢletmenin finansal varlıklarını 

yönetmede kullandığı model ve sözleĢmeye dayalı nakit akıĢ özellikleri baz alınarak 

sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiĢ maliyetle 

değerlenmesini gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu 

tarih sonrasında baĢlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. Grup, bu standardın 

uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz 

değerlendirmemiĢtir.   

 

UMS 24 (2009) „İlişkili Taraf Açıklamaları’ 

 

Kasım 2009‟da UMS 24 “ĠliĢkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiĢtir. Standarda yapılan 

güncelleme, devlet iĢletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına iliĢkin kısmi 

muafiyet sağlamaktadır. Bu güncellenen standardın, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih 

sonrasında baĢlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur. Grup, revize edilen 

standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz 

değerlendirmemiĢtir.   

 

UMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların 

Sunumu  
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UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değiĢiklikler, 1 ġubat 2010 tarihinde ya da bu tarih 

sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. Bu değiĢiklikler finansal tablo 

hazırlayan bir iĢletmenin fonksiyonel para birimi dıĢındaki bir para birimini kullanarak 

ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar ya da teminatlar) muhasebeleĢtirilme iĢlemleri ile 

ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak 

muhasebeleĢtirilmekteydi ancak bu değiĢiklikler, belirli Ģartların karĢılanması 

doğrultusunda, bu tür ihraç edilen hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para 

birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak muhasebeleĢtirilmesi gerektiğini belirtmektedir. 

Grup, değiĢikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri 

henüz değerlendirmemiĢtir.   

 

UFRYK 14 (DeğiĢiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi  

 

UFRYK 14 yorumunda yapılan değiĢiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih 

sonrasında baĢlayan mali dönemler için geçerlidir. TanımlanmıĢ fayda emeklilik planına 

asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan ve bu katkıları peĢin ödemeyi tercih eden 

iĢletmeler bu değiĢikliklerden etkilenecektir. Bu değiĢiklikler uyarınca, isteğe bağlı peĢin 

ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleĢtirilir.  Grup, bu 

değiĢikliğin finansal tablolarında bir etkisi olmayacağını düĢünmektedir.    

  

UFRYK 19 „Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi’ 

 

UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında baĢlayan mali dönemler 

için geçerlidir.  UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını 

ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç eden iĢletmelerin kullanacağı muhasebe 

uygulamalarına açıklık getirir. Grup, değiĢikliklerin uygulanması sonucunda finansal 

tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz değerlendirmemiĢtir.   

 

Mayıs 2010, Yıllık ĠyileĢtirmeler 

 

UMSK, yukarıdaki değiĢikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 

2010 tarihinde aĢağıda belirtilen ve baĢlıca 7 standardı/yorumu kapsayan konularda 

açıklamalarını yayınlamıĢtır: UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının 

İlk Olarak Uygulanması;  UFRS 3 İşletme Birleşmeleri; UFRS 7 Finansal Araçlar: 

Açıklamalar;  UMS 1 Finansal Tablo Sunumu;  UMS 27 Konsolide ve Konsolide 

Olmayan Finansal Tablolar;  UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama; ve UFRYK 13 

Müşteri Bağlılık Programları.    1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu tarih sonrasında 

geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27‟deki değiĢiklikler haricindeki tüm diğer değiĢiklikler, 

erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarih sonrasında 

baĢlayan mali dönemlerde geçerli olacaktır. Grup, yukarıdaki standartlar ile 

değiĢikliklerin uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluĢabilecek etkileri henüz 

değerlendirmemiĢtir.  

 

2.4 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların 

Düzeltilmesi 
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Finansal tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak sunulmuĢtur. 

Finansal tabloların kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiĢtiğinde 

karĢılaĢtırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun 

olarak yeniden sınıflandırılır ve bu hususlara iliĢkin olarak açıklama yapılır. 

 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, ġirket‟in 

finansal tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı hazırlanmaktadır. ġirket, 31 Mart 2011 

tarihi itibariyle hazırlanmıĢ bilançosunu 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanmıĢ 

bilançosu ile, 1 Ocak - 31 Mart 2011 hesap dönemine ait kapsamlı gelir tablosu, nakit 

akım tablosu ve özkaynak değiĢim tablosunu da 1 Ocak - 31 Mart 2010 hesap dönemine 

ait kapsamlı gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değiĢim tablosu ile 

karĢılaĢtırmalı olarak düzenlemiĢtir.  

 

Grup‟un 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle hazırlanmıĢ bilançosu ve 1 

Ocak - 31 Mart 2011 ve 1 Ocak - 31 Mart 2010 hesap dönemlerine ait kapsamalı gelir 

tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değiĢim tablosu da SPK‟nın 9 Nisan 2008 

tarihinde yayımlamıĢ olduğu Seri XI, No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal 

Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) esas alınarak hazırlanmıĢtır.  

 

 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aĢağıda 

özetlenmiĢtir: 

 

Nakit ve nakit benzerleri 

 

Nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belli nakde kolayca 

çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiĢim riski önemsiz 

olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir (Not 5). 

 

Ticari alacaklar ve değer düĢüklüğü karĢılığı 

 

Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluĢan Grup kaynaklı vadeli satıĢlardan 

kaynaklanan ticari alacaklar, vadesine mütenasip devlet iç borçlanma senetleri için 

borsalarda veya teĢkilatlanmıĢ diğer piyasalarda oluĢan faiz haddi dikkate alınarak ve etkin 

faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyetleri üzerinden değerlendirilmiĢtir. 

BelirtilmiĢ bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin 

önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilmiĢtir.  

 

Grup‟un, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun 

söz konusu olması halinde ticari alacaklar için bir değer düĢüklüğü karĢılığı oluĢturulur. 

Söz konusu bu karĢılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki 

farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar 

da dahil olmak üzere beklenen tüm nakit akıĢlarının, oluĢan ticari alacağın orijinal etkin 

faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düĢüklüğü tutarı, zarar 
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yazılmasından sonra oluĢacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari 

dönemde diğer gelirlere yansıtılır (Not 6). 

 

ĠliĢkili taraflar 

 

Bir Ģirketin diğer Ģirket üzerinde yaptırım gücü varsa ve/veya bir Ģirket diğerinin finansal 

ve operasyonel kararlarını etkileyebiliyorsa, bu iki Ģirket iliĢkili kuruluĢ sayılır. ĠliĢkili 

taraf ifadesi aynı zamanda ġirket‟in ana sahibini, üst yönetimini, yönetim kurulu üyelerini 

ve bunların ailelerini de içermektedir.  

 

Stoklar 

 

Stokların değerlemesinde elde etme maliyetinin veya net gerçekleĢebilir değerin düĢük 

olanı esas alınmıĢtır. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini ve stokların mevcut 

durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim 

maliyeti „hareketli ağırlıklı ortalama‟ yöntemi ile belirlenmektedir. Net gerçekleĢebilir 

değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluĢan tahmini satıĢ fiyatından tahmini maliyet ile 

satıĢı gerçekleĢtirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının 

indirilmesiyle elde edilir. Net gerçekleĢebilir değer azalıĢları oluĢtukları dönemde satılan 

mal maliyetine yansıtılmaktadır. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan 

çıkarılmıĢtır. 

 

Maddi duran varlıklar 

 

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL‟nin 31 

Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiĢ elde etme maliyetleri 

üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme 

maliyetleri üzerinden, birikmiĢ amortisman ve mevcutsa kalıcı değer düĢüklüğünün 

indirilmesi sonrasında oluĢan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Amortisman, 

maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak 

ayrılmaktadır. 

 

Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır. 

 

 Ekonomik ömür 
 

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 8-50 yıl 

Binalar 10-50 yıl 

Makine, tesis ve cihazlar 2-50 yıl 

TaĢıt araç ve gereçler 3-25 yıl 

DöĢeme ve demirbaĢlar 2-50 yıl 

 

Maddi duran varlıklar olası bir değer düĢüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu 

inceleme sonunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla 

ise, karĢılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine indirilir. Geri 

kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit 

akımları ile net satıĢ fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. Maddi duran varlıkların 

elden çıkartılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluĢan kar 
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veya zarar satıĢ hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek, gelir 

tablosuna dahil edilir. 

 

Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan 

değiĢikliklerin olası etkilerini ileriye dönük olarak tespit etmek amacıyla her yıl gözden 

geçirilir.  

 

Maddi olmayan duran varlıklar 

 

Maddi olmayan duran varlıklar edinilmiĢ bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılımlarından, ve 

diğer özel tükenmeye tabii varlıklardan oluĢmaktadır. Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden 

önce iktisap edilen kalemler için TL‟nin 31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade 

edilen düzeltilmiĢ elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap 

edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiĢ itfa payları ve mevcutsa 

kalıcı değer düĢüklüğünün indirilmesi sonrasında oluĢan net değeri ile finansal tablolara 

yansıtılmaktadır ve elde edildikleri tarihten itibaren tahmini faydalı ömürleri üzerinden 

doğrusal amortisman yöntemi ile itfa edilirler. 

 

Finansal yatırımlar 

 

(i) Sınıflandırma 

 

Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, kısa vadeli olarak kar amacıyla elde tutulan finansal 

varlıkları içermektedir. Korunma amaçlı olarak sınıflanamayacak türev araçları, alım-satım 

amaçlı finansal varlıklar içerisinde sınıflanır. 

 

Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, 

fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli 

koĢulların sağlanmıĢ olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve 

ġirket kaynaklı krediler ve alacaklar dıĢında kalan menkul kıymetlerden oluĢmaktadır.  

 

Kredi ve alacaklar, türev araçlar haricinde aktif bir piyasada iĢlem görmeyen sabit veya 

belirlenebilir ödemeleri olan finansal varlıkları ifade eder. Kredi ve alacaklar iĢletmenin 

satma amaçlı elde tuttuğu, satılmaya hazır finansal varlık olarak belirlediği, ilk yatırım 

anında kredi riski haricindeki nedenlerle geri kazanılabilir tutarın yatırım tutarından önemli 

ölçüde düĢük olduğu finansal varlıkları kapsamaz. 

 

Satılmaya hazır finansal varlıklar, Grup kaynaklı krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde 

tutulacak yatırımlar ve alım-satım amaçlı finansal varlıklar dıĢında kalan finansal 

varlıklardan oluĢmaktadır. 

 

(ii) Ölçme 

 

Finansal araçlar, ilk kaydediliĢlerinde iĢlem maliyetleri dahil olmak üzere gerçeğe uygun 

değeri üzerinden değerlenir. Ġlk kaydın ardından, belirli bir piyasa değeri olmayan ve fiyatı 

ölçülemeyen finansal araçlar, iĢlem maliyetleri dahil edilmek ve değer düĢüklüğü karĢılığı 

ayrılmak suretiyle maliyet değerleriyle kaydedilir. Bunlar dıĢında tüm alım satım amaçlı 

finansal varlıklar ve tüm satılmaya hazır varlıklar makul değerleriyle ölçülür. 
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Ticari olmayan bütün finansal alacaklar, krediler, alacaklar ve vadeye kadar elde tutulacak 

varlıklar, değer düĢüklüğü karĢılığı ayrıldıktan sonra iskonto edilmiĢ maliyet değerinden 

değerlenir. Ġskonto edilmiĢ maliyet, efektif faiz oranı metoduyla hesaplanır. Primler ve 

iskontolar ilk iĢlem maliyetleri dahil olmak üzere ilgili finansal aracın maliyetine dahil 

edilir ve etkin faiz oranıyla iskonto edilir. 

 

(iii) Muhasebeleştirme 

 

Alım-satım amaçlı finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar, bu varlıkların 

satın alma taahhüdünün gerçekleĢtiği tarihte kayda alınır. Bu tarihten itibaren bu alım-satım 

amaçlı finansal varlıkların makul değerlerindeki değiĢimler gelir tablosunda; satılmaya 

hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değiĢimler ise, kalıcı bir değer düĢüklüğü 

söz konusu değil ise, özkaynaklar içerisinde muhasebeleĢtirilir. Vadeye kadar elde 

tutulacak yatırımlar ve iĢletme kaynaklı krediler, Grup‟a transfer oldukları gün 

muhasebeleĢtirilirler; müteakip dönemlerde iskonto edilmiĢ maliyet bedellerindeki değiĢim 

anapara ödemeleri düĢüldükten sonra gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir. 

 

(iv) Makul değer ölçme prensipleri 

 

Finansal araçların makul değeri, bilanço tarihindeki iĢlem maliyetleri düĢülmemiĢ piyasa 

değerleri baz alınarak bulunur. Eğer belirli bir piyasa değeri yoksa, makul değer 

fiyatlandırma modelleri veya indirgenmiĢ nakit akım teknikleri kullanılarak bulunur. 

Ancak, tahmini makul değeri bulabilmek için kanaat kullanmak gerektiğinden, makul değer 

ölçümleri mevcut piyasa koĢullarında oluĢabilecek değerleri yansıtmayabilir. 

 

 

 (v) Makul değerdeki değişimler  

 

Alım-satım amaçlı varlıkların makul değerlerindeki değiĢimlere bağlı olarak ortaya çıkan 

gelir ve giderler, gelir tablosunda gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların 

makul değerlerindeki değiĢimlere bağlı olarak ortaya çıkan farklar, kalıcı bir değer 

düĢüklüğünün oluĢtuğu haller haricinde, özkaynak kalemlerinden “finansal varlık değer 

artıĢ fonları” hesabında gösterilmektedir.  

 

(vi) Muhasebe kayıtlarından çıkarma 

 

Grup bu varlıklar üzerindeki sözleĢmeye bağlı haklarını kaybettiği zaman muhasebe 

kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldığı, varlıkların süresinin dolduğu 

veya ilgili haklardan feragat edildiği zaman gerçekleĢir. Alım-satım amaçlı ve satılmaya 

hazır varlıklar, Grup‟un bu varlıkları satma taahhüdünde bulunduğu tarihte muhasebe 

kayıtlarından çıkartılır ve bununla ilgili alacaklar da aynı tarihte muhasebeleĢtirilir. Grup 

tarafından verilmiĢ krediler ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacak varlıklar, karĢı 

tarafa transfer oldukları gün kayıtlardan çıkarılır. 

 

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 
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Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen 

vergiyi içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı 

üzerinden ve bilanço tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi 

mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiĢ yıllardaki vergi 

yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir. 

 

Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki 

kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasında oluĢan geçici farklar üzerinden hesaplanır. 

Varlık ve yükümlülüklerin vergi değeri, vergi mevzuatı çerçevesinde söz konusu varlık 

ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde vergi matrahını etkileyecek tutarları ifade 

eder. Ertelenen vergi, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe giren vergi 

oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleĢeceği veya 

yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden 

hesaplanır. 

 

Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, sözkonusu geçici farkların ortadan kalkacağı 

ilerideki dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artıĢ ve azalıĢ 

oranlarında finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenen vergi yükümlülüğü, tüm 

vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken ertelenen vergi varlığı gelecekte 

vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın 

kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla finansal tablolara alınır. Ertelenen vergi varlığının bir 

kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde 

mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri 

azaltılır. 

 

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi 

yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın 

bulunması Ģartlarıyla ertelenen vergi varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, 

karĢılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. 

 

 

Gelirlerin kaydedilmesi 

 

Grup‟un fiili faaliyet konusu çimento, hazır beton, mıcır, klinker üretimi ve pazarlaması, 

liman iĢletmeciliği, elektrik enerjisi üretimi ve satıĢıdır. Gelir, mal satıĢlarının faturalanmıĢ 

değerlerini içerir. SatıĢlar, ürünün teslimi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerin 

yapılmıĢ olması, gelir tutarının güvenilir Ģekilde belirlenebilmesi ve iĢlemle ilgili ekonomik 

faydaların ġirket‟e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin 

makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Mal satıĢlarında önemli 

riskler ve faydalar mallar alıcıya teslim edildiğinde ya da yasal sahiplik alıcıya geçtiğinde 

devredilir. Faiz gelirleri zaman dilimi esasına göre gerçekleĢir, geçerli faiz oranı ve vadesine 

kalan süre içinde etkili olacak faiz oranını dikkate alarak tahakkuk edecek olan gelir 

belirlenir. Net satıĢlar, teslim edilmiĢ malların fatura edilmiĢ bedelinin, satıĢ iadelerinden 

arındırılmıĢ halidir. SatıĢların içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunması 

durumunda, makul bedel gelecekte oluĢacak tahsilatların, finansman maliyeti içerisinde yer 

alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Gerçek değerleri ile nominal değerleri 

arasındaki fark tahakkuk esasına göre faiz geliri olarak değerlendirilir. 
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Yabancı para cinsinden iĢlemler 

 

Yabancı para cinsinden olan iĢlemler, iĢlem tarihlerinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyeti 

Merkez Bankası alıĢ kurları üzerinden çevrilmiĢtir. Yabancı para ile ifade edilen parasal 

varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan kurlar üzerinden çevrilmiĢtir. 

Yabancı para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden doğan kur 

farkı gelir ve giderleri, gelir tablosuna yansıtılmıĢtır. 

 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar / Kıdem tazminatları 

 

Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iĢ sözleĢmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, 

emeklilik veya iĢten çıkarılma durumunda ödenmektedir. GüncellenmiĢ olan UMS 19 

“ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar” standardı  (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki 

ödemeler tanımlanmıĢ emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Bilançoda 

muhasebeleĢtirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalıĢanların emeklilikleri 

dolayısıyla ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre 

hesaplanmıĢ ve finansal tablolara yansıtılmıĢtır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve 

kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıĢtır.  

 

KarĢılıklar, Ģarta bağlı yükümlülükler ve Ģarta bağlı varlıklar 

 

ġirket‟in geçmiĢ olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğünün 

bulunduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların 

dıĢa çıkmasının muhtemel olduğu ve sözkonusu yükümlülük tutarının güvenilir bir 

biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, karĢılık tutarı finansal tablolara alınmaktadır 

(Not 14). 

 

Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karĢılık tutarı; 

yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri 

olarak belirlenir. KarĢılıkların bugünkü değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto 

oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluĢan faiz oranı ile sözkonusu yükümlülükle 

ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranın vergi öncesi oran olması Ģarttır. 

Ġskonto oranı, gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili riski içermez. 

 

GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti ġirket‟in tam olarak kontrolünde 

bulunmayan gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip 

gerçekleĢmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler ve varlıklar, Ģarta bağlı 

yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil 

edilmemektedir. 

 

Hisse baĢına kazanç 

 

Hisse baĢına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama 

adedine bölünmesi ile tespit edilir.  

 

ġirketler mevcut hissedarlara birikmiĢ karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak 

(“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse baĢına kar hesaplanırken, bu bedelsiz 

hisse ihracı çıkarılmıĢ hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse baĢına kar hesaplamasında 
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kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye 

dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir. 

 

Hisse baĢına esas kazanç, hissedarlara ait net karın çıkarılmıĢ adi hisselerin 

ağırlıklıortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır (Not 17). 

 

Nakit akımının raporlanması 

 

Nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin nakit akımları iĢletme, yatırım ve finansman 

faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 

 

ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, ġirket‟in esas faaliyetlerinden 

kaynaklanan nakit akımlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, ġirket‟in 

yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği 

nakit akımlarını gösterir.  

 

Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akımları, ġirket‟in finansman faaliyetlerinde 

kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri 

değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, 

yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir. 

 

2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

 

Ara dönem özet finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar 

ve yükümlülüklerin tutarlarını, Ģarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve 

hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve 

varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, ġirket yönetiminin 

mevcut olaylar ve iĢlemlere iliĢkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar 

varsayımlardan farklılık gösterebilir.  
 

 

 

3. ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ 
 

24 Mart 2010 tarihinde, Grup bağlı ortaklıklarından Batıçim Enerji, Borares‟in %95‟ini 191.630 TL 

karĢılığında elde etmiĢtir. Söz konusu iĢlem satın alım yöntemi ile muhasebeleĢtirilmiĢtir.   

 

ĠĢlemden elde edilen net varlıklar ve iĢlemden kaynaklanan Ģerefiye aĢağıdaki gibidir: 
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Batıçim Enerji, yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında, iĢletme birleĢmesinden 31 Mart 2011 tarihi itibari 

ile 145.011 TL provizyonel Ģerefiye kaydetmiĢtir.  

 

Borares‟in cari dönemde Grup mali tablolarına etkisi 17.669 TL vergi öncesi zarar ve 33.258 TL geçmiĢ 

yıllar zararıdır. 

 

 

 

 

4. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA 

 

Grup‟un faaliyetlerine iliĢkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç 

raporlara dayanarak faaliyet bölümleri belirlemiĢtir. Grup‟un karar almaya yetkili mercisi Yönetim Kurulu 

ve Genel Müdür‟dür.  

 

Grup‟un karar almaya yetkili mercisi, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara iliĢkin kararların alınması ve 

bölümlerin performansının değerlendirilmesi amacıyla sonuçları ve faaliyetleri ürün çeĢitleri bazında 

incelenmektedir. Grup‟un ürün grupları bazında dağılımı Ģu Ģekildedir: TaĢ ve toprağa dayalı ürünler, 

liman hizmetleri ve elektrik üretimi. 

 

31 Mart 2011 tarihi itibariyle bölüm varlık, yükümlülükleri, yatırım harcamaları ve amortisman ve itfa 

payları aĢağıdaki gibidir: 

 

Gerçeğe uygun 

değer 

Alınan net varlıklar 

   Stoklar 38.710                     

   Diğer alacaklar 133.075                   

   Kasa ve banka 360.409                   

   Diğer borçlar (483.121)                 

Toplam net varlıklar 49.073                     

Batıçim Enerji ' nin net varlıklardaki payı 46.619                     

Toplam bedelin nakit ile ödenen kısmı  191.630 

ġerefiye 145.011 

Alımdan kaynaklanan net nakit çıkıĢı  

   Ödenen nakit ve nakit benzerleri 191.630 

   Satın alınan nakit ve nakit benzerleri (360.409)                 

(168.779)                 
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31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bölüm varlık, yükümlülükleri, yatırım harcamaları ve amortisman ve itfa 

payları aĢağıdaki gibidir: 

 

 
 

 

 

31 Mart 2011 tarihi itibariyle bölüm sonuçları aĢağıdaki gibidir: 

 

 
 

 
 
 

31 Mart 2010 tarihi itibariyle bölüm sonuçları aĢağıdaki gibidir: 

 

 
 

 TaĢ ve 

Toprağa Dayalı 

 Liman 

Hizmetleri 

 Elektrik 

Üretimi  Toplam 

Toplam Varlıklar 424.645.606   69.702.189 30.451.421 524.799.216 

Toplam Yükümlülükler 77.012.017     387.490     22.323.303 99.722.810  

Cari Dönem Yatırım Harcamaları 3.809.836       5.992.531   268.478      10.070.845  

Cari Dönem Ġtfa ve Amortisman Giderleri 16.288.359     2.047.219   2.482.256   20.817.834  

 TaĢ ve  

Toprağa Dayalı  

 Liman  

Hizmetleri  

 Elektrik  

Üretimi  Toplam 

SatıĢ Gelirleri (Net) 281.665.867      5.451.717       36.928.663     67.437.359     

SatıĢların Maliyeti (-) (231.038.467)     (4.000.176)    (39.794.648)   (59.195.099)   

Brüt SatıĢ Karı 50.627.400        1.451.541       (2.865.985)      8.242.260       

Diğer Faaliyet Giderleri (-) (34.255.928)       (3.943.175)   (589.410)           (369.566)     

Diğer Faaliyet Gelirleri 3.726.868          -               36.865            956.757        

Net Faaliyet Karı / (Zararı) 20.098.340        (2.491.634)   (3.418.530)      1.496.339       

 TaĢ ve  

Toprağa Dayalı  

 Liman  

Hizmetleri  

 Elektrik  

Üretimi  Toplam 

SatıĢ Gelirleri (Net)   75.549.333      1.248.905         6.733.729          83.531.967        

SatıĢların Maliyeti (-)   (61.095.555)       (817.542)         (8.131.604)        (70.044.701)          

Brüt SatıĢ Karı 14.453.778          431.363      (1.397.875)           13.487.266        

Diğer Faaliyet Giderleri (-)    (8.713.949)          (915.036)   (318.308)             (9.947.293)     

Diğer Faaliyet Gelirleri   721.258            -                    2 92              7 21.550        

Net Faaliyet Karı / (Zararı)   6.461.087          (483.673)     (1.715.891)          4.261.523       

 TaĢ ve  

Toprağa Dayalı  

 Liman  

Hizmetleri  

 Elektrik  

Üretimi   Toplam  

Toplam Varlıklar 425.048.716      69.702.189   30.451.421     525.202.326          

Toplam Yükümlülükler 83.043.923        387.490        22.323.303   105.754.716     

Cari Dönem Yatırım Harcamaları   1.506.575                   75.486      158.217             1.740.278     

Cari Dönem Ġtfa ve Amortisman Giderleri   4.792.234           514.116                 856          5.307.206     
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5. NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ 

 
Vadeli mevduatların tümü üç aydan kısa vadelidir ve banka hesaplarında bloke mevduat bulunmamaktadır. 

 

6. TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR 

 

a) Ticari Alacaklar: 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grup‟un ticari alacaklarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

 
 

Ticari alacakların ortalama vadesi 66 gündür (31 Aralık 2010: 66 gün). 

 

 

 

 
 

a) Ticari Borçlar: 

 

Bilanço tarihi itibariyle Grup‟un ticari borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir: 

 

Kısa vadeli ticari alacaklar 31 Mart 2011 31 Aralık 2010 

 

 

Ticari alacaklar 30.421.127 32.631.617 

 

 

Alacak senetleri 30.022.125 31.546.364 

 

 

ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı (-) (391.516) (391.516) 

 

 

60.051.736 63.786.465 

 

 

31 Mart 2011 31 Aralık 2010 

Kasa 33.012 29.861 

 Bankadaki nakit 94.453.607 85.947.307 

    Vadesiz mevduatlar 626.297 249.233  

         Yabancı para -  - 

         Türk Lirası 626.297 249.233 

    Vadeli mevduatlar 93.827.310 85.698.074 

          Yabancı para 26.853.102 48.756.731 

          Türk Lirası 66.715.000 36.913.000 

          Faiz gelir tahakkuku 259.208 28.343 

 94.486.619 85.977.168 
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Ticari borçların ortalama vadesi 50 gündür (31 Aralık 2010: 46 gün). 

 

7. STOKLAR 

  

 
8.    FĠNANSAL YATIRIMLAR 

 

    31 Mart 2011   31 Aralık 2010 

     Makul değer değiĢimleri gelir tablosuna  

yansıtılan finansal varlıklar: 

    Akenerji Elektrik Üretim A.ġ. 

 

31 

 

31 

     Satılmaya hazır finansal varlıklar: 

 
75.873 

 

75.873 

Ġzmir Teknopark A.ġ.   3.873 

 

3.873 

Alsancak Denizcilik A.ġ. 

 

64.800 

 

64.800 

Tepekule Liman A.ġ.   7.200 

 

7.200 

          

    75.904   75.904 

 

Yukarıda görülen, kote edilmiĢ piyasa değeri olmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir Ģekilde 

tahmin  edilemeyen borsada iĢlem görmeyen satılmaya hazır finansal varlıklar maliyet değerleri 

üzerinden gösterilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9.    DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 

31 Mart 2011 31 Aralık 2010 

Ġlk madde malzeme 41.971.828 23.057.742 

 Yarı mamüller 10.965.777 14.478.150 

 Mamüller 1.174.697 2.624.566 

 Diğer        52.068 17.195.644 

    

54.164.370 57.356.102 

 

Ticari Borçlar 31 Mart 2011 31 Aralık 2010 

 

 

Ticari Borçlar 41.094.672 43.025.161 

 

 

Diğer Ticari Borçlar 8.448 - 

 

 

    

41.103.120 43.025.161 
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    31 Mart 2011   31 Aralık 2010 

          

Türev finansal araçlardan doğan borçlar   260.414   451.405 

          

    260.414   451.405 

 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle türev finansal araçlardan doğan borçlar Grup‟un bağlı ortaklıklarından Batıçim 

Enerji‟nin yerel bir banka ile yapmıĢ olduğu faiz swap anlaĢmasından kaynaklanmaktadır. 

 
 

10. FĠNANSAL BORÇLAR 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Banka kredilerinin vadeleri aĢağıdaki gibidir. 

31 Mart 2011 31 Aralık 2010 

 

 

1yıl içerisinde ödenecek 3.957.075 7.339.714 

 

 

1 - 2 yıl içerisinde ödenecek 9.889.928 6.625.714 

 

 

2 - 3 yıl içerisinde ödenecek - 3.312.857 

  

 

3 - 4 yıl içerisinde ödenecek - -  

4-  5 yıl içerisinde ödenecek - -  

13.847.003 17.278.285 

 

 

31 Mart 2011 31 Aralık 2010  

Kısa vadeli krediler 3.957.075 7.339.714 

 

 

Kısa vadeli finansal borçlar  3.957.075 7.339.714 
 

 

Uzun vadeli krediler 9.889.928 9.938.571 

 

 

Uzun vadeli finansal borçlar  9.889.928 9.938.571 
 

 

Toplam finansal borçlar 13.847.003 17.278.285 
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11. MADDİ DURAN VARLIKLAR 

 
               

 
 

  

 Arazi ve  
arsalar  

 Yeraltı ve  
yerüstü  

düzenleri   Binalar  
 Tesis, makine  

ve cihazlar   TaĢıtlar   DemirbaĢlar  

 Yapılmakta  
olan  

yatırımlar (*)  
 Maden  

varlıkları  
 Özel  

maliyetler   Toplam  
 Maliyet Değeri     
 1 Ocak 2011 itibariyle açılıĢ  bakiyesi  49.646.583 

 
  68.505.665  
 

98.797.293 353.597.146    17.846.888 24.024.709 1.723.875 2.512.484            1.380.594             618.035.237  

          Alımlar      -       84.473              -      176.419 129.694      165.460  1.273.968    -  21.600          1.851.614 
 ÇıkıĢlar      -    -  -                   -          -                    -  -    -          -                              - 
 Yapılmakta olan yatırımlardan transferler                 -                -                            -  -              -                     -   -          -        -  
 31 Mart 2011 itibariyle kapanıĢ  
bakiyesi  

49.646.583 68.590.138 98.797.293 353.773.565     17.976.582 24.190.169 2.997.843   2.512.484             1.402.194            619.886.851 

 BirikmiĢ Amortismanlar     
 1 Ocak 2011 itibariyle açılıĢ  bakiyesi   -    (22.748.825)   (40.526.760)  (234.675.534)    (16.762.783)   (17.101.014)  -    (224.094)         (1.129.234)           (333.168.244) 
 Dönem gideri       -      (716.587)      (523.123) (3.085.023)       (221.311)     (690.459)   -        (33.674)             (37.029)            (5.307.206) 
 ÇıkıĢlar       -  -    -               -                 -                -   -    -      -  - 
 31 Mart 2011 itibariyle kapanıĢ  
bakiyesi    -    (23.465.412)   (41.049.883) (237.760.557)   (16.984.094)   (17.791.473)   -      (257.768)        (1.166.263)          (338.475..450) 

 31 Mart  2011 itibariyle net defter  
değeri    49.646.583    45.124.726  57.747.410 116.013.008 992.488   6.398.696 2.997.843   2.254.716       235.931        281.411.401 
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 Arazi ve  
arsalar  

 Yeraltı ve  
yerüstü  

düzenleri   Binalar  
 Tesis, makine  

ve cihazlar   TaĢıtlar   DemirbaĢlar  

 Yapılmakta  
olan  

yatırımlar (*)  
 Maden  

varlıkları  
 Özel  

maliyetler   Toplam  
 Maliyet Değeri     
 1 Ocak 2010 itibariyle açılıĢ  bakiyesi  44.625.508 67.360.862 98.228.592 360.583.513 21.615.073 21.245.970 5.312.283   2.512.484    1.380.594    622.864.879  
 Alımlar       -    237.107    127.424    1.154.835    8.000    3.957.111    3.523.068    -    -    9.007.545  
 ÇıkıĢlar       -    -    -    (8.750.510)   (3.776.185)   (1.310.492)   -    -    -    (13.837.187) 
 Yapılmakta olan yatırımlardan transferler    5.021.075    907.696    441.277    609.308    -    132.120    (7.111.476)   -    -    -  

 31 Aralık 2010 itibariyle kapanıĢ  
bakiyesi  

  49.646.583    68.505.665    98.797.293    353.597.146    17.846.888    24.024.709    1.723.875    2.512.484    1.380.594    618.035.237  

 BirikmiĢ Amortismanlar     
 1 Ocak 2010 itibariyle açılıĢ  bakiyesi   -    (19.971.972)   (38.560.712)   (232.673.772)   (19.389.111)   (14.757.259)  -    (94.930)   (982.845)   (326.430.601) 
 Dönem gideri       -    (2.776.853)   (1.966.048)   (10.288.294)   (1.114.663)   (3.419.500)   -    (129.164)   (146.389)   (19.840.911) 
 ÇıkıĢlar       -    -    -    8.286.532    3.740.991    1.075.745    -    -    -    13.103.268  
 31 Aralık 2010 itibariyle kapanıĢ  
bakiyesi    -    (22.748.825)   (40.526.760)   (234.675.534)   (16.762.783)   (17.101.014)   -    (224.094)   (1.129.234)   (333.168.244) 

 31 Aralık 2010 itibariyle net defter  
değeri    49.646.583    45.756.840    58.270.533    118.921.612    1.084.105    6.923.695    1.723.875    2.288.390    251.360    284.866.993  
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12. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

Haklar Diğer Toplam 

Maliyet Değeri 

 1 Ocak 2010 itibariyle açılıĢ  bakiyesi  14.941.823 601.962 15.543.785 

 Alımlar 1.063.300 - 1.063.300 

 ÇıkıĢlar (160) - (160) 

 31 Aralık 2010 itibariyle kapanıĢ bakiyesi  16.004.963 601.962 16.606.925 

BirikmiĢ Amortisman 

 1 Ocak 2010 itibariyle açılıĢ  bakiyesi  (2.675.413) (486.021) (3.161.434) 

 Dönem gideri     (943.482) (33.441) (976.923) 

 ÇıkıĢlar 160 - 160 

 31 Aralık 2010 itibariyle kapanıĢ bakiyesi  (3.618.735) (519.462) (4.138.197) 

 31 Aralık 2010 itibariyle net defter  

değeri  12.386.228 82.500 12.468.728 

 

Haklar Diğer Toplam 

Maliyet Değeri 

 1 Ocak 2011 itibariyle açılıĢ  bakiyesi  16.004.963 

 

601.962 16.606.925 

 Alımlar 100.156 21.600 121.756 

 ÇıkıĢlar     - - - 

 31 Mart 2011 itibariyle kapanıĢ bakiyesi  16.105.119 623.562 16.728.681 

BirikmiĢ Amortisman 

 1 Ocak 2011 itibariyle açılıĢ  bakiyesi   (3.618.735) (519.462) (4.138.197) 

 Dönem gideri     (686.202) (7.500) (693.702) 

 ÇıkıĢlar  - - 

 31 Mart 2011 itibariyle kapanıĢ bakiyesi  4.304.937) (526.962) (4.831.899) 

 31 Mart 2011 itibariyle net defter  

değeri  11.800.182 96.600 11.896.782 
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13. ġEREFĠYE 

 
 

24 Mart 2010 tarihinde Grup bağlı ortaklıklarından Batıçim Enerji, Borares hisselerinin %95‟ini 

191.630 TL karĢılığında iktisap etmiĢtir. Satın alım tarihinde, Borares‟in net varlıklarının gerçeğe 

uygun değeri 49.073 TL‟dir. Batıçim Enerji, Borares‟in sermayesinin %95‟ine sahip olduğundan 

Borares‟in net varlıklarının 46.619 TL‟lik kısmı üzerinden Ģerefiye hesaplanmıĢtır. Grup yönetimi, 

dönem sonu itibari ile Borares için bir Ģerefiye değer düĢüklüğü tespit etmemiĢtir (Not 3).  

 

 

 

14. KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

 

a) Kısa vadeli karĢılıklar  
 

 

       31 Mart 2011   31 Aralık 2010 

 

 

Rekabet Kurulu ceza karĢılığı (*)      2.298.989    2.298.989 

Dava karĢılığı (**)       504.886    504.886 

Diğer       947.821    - 

       3.751.696   2.803.875 

  

Grup ile ilgili devam etmekte olan davalar ve alınan teminat mektupları aĢağıdaki gibidir: 

 

2011 2010 

 Maliyet değeri 

Dönem baĢı maliyet değeri, Ocak 1 2.196.976        2.051.965 

 

       

Dönem içi iĢletme birleĢmelerinden gelen ilave tutar (Not 3) -              145.011 

 

                    

KapanıĢ değeri, Aralık 31 2.196.976          2.196.976 
 

         

BirikmiĢ değer düĢüklüğü 

Dönem baĢı bakiye, Ocak 1 (1.739.516)          (1.427.068) 

 

            

Dönem içindeki değer düĢüklüğü - (312.448) 

 KapanıĢ değeri, Aralık 31 (1.739.516)        (1.739.516) 
 

       

                        

Dönem Sonu 457.460             457.460 
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(*) ġirket hakkında düzenlenen 2 Aralık 2004 tarihli, 04-077/1108 sayılı ve 2 Aralık 2004 tarihli, 04-

77/1109-279 sayılı Rekabet Kurulu kararları ile net satıĢ hasılatı olan 147.105.136 üzerinden çimento 

için %3 olmak üzere 4.413.154 TL; Beton için %1 olmak üzere 1.471.051 TL toplamı 5.884.205 

TL‟lik idare para cezasıyla ilgili gerekçeli kurul kararı ġirket‟e tebliğ edilmiĢtir. Konu ile alınan 

hukuki görüĢe göre, Rekabet Kurulu cezaların matrahı olan net ciroyu hesaplarken maddi bir hata 

yapıldığı ifade edilmiĢtir. Söz konusu hukuki görüĢe göre, fazladan kesilen idari para cezası 3.585.217 

TL‟dir. Bu tutardan sonra kalan bakiye olan 2.298.989 TL üzerinden Rekabet Kurulu ceza karĢılığı 

ayrılmıĢtır. ġirket, alınan hukuki görüĢe bağlı olarak 27 Haziran 2005‟te DanıĢtay‟a iptal davası 

açmıĢtır. ġirket‟in dava ile birlikte yapılan yürütmenin durdurulması istemi DanıĢtay 13‟üncü 

Dairesi‟nin 2005/7505-7507 ve DanıĢtay Ġdari Dava Daireleri Kurulu YD itiraz no: 2005-66 sayılı 

kararları ile kabul olunmuĢ ve kararların yürütülmesi dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar 

vermiĢtir. Bu 4.413.154 TL‟lik Rekabet Kurumu‟nun idari para cezasıyla ilgili ödeme emri için 

gayrimenkul ipoteği verilmiĢtir. Durum bu aĢamadayken Ankara Vergi Dairesi Veraset ve Harçlar 

Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından ġirket‟in banka hesaplarındaki 393.427 TL tutar haciz edilerek 

tahsil edilmiĢtir.  

 

(**) Söz konusu tutar, müĢterileri tarafından Grup‟a karĢı açılan birtakım davalar için ayrılan 

karĢılıkları ifade eder. KarĢılık tutarı, gelir tablosu içerisinde, genel yönetim gideri olarak 

muhasebeleĢtirilir. 31 Aralık 2010 tarihli bakiyenin 2011 yılında kullanılması beklenmektedir. 

Yönetimin kanaatine göre, uygun hukuki görüĢ alınması ile, söz konusu davalar, 31 Aralık 2010 

itibarıyla ayrılan karĢılık tutarından öte önemli bir kayba yol açmayacaktır. 

 

 

b) Uzun vadeli karĢılıklar 

 
 

(*) Söz konusu tutar, taĢa ve toprağa dayalı madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya 

yeniden kazandırılması kapsamında maden sahası rehabilitasyonuna ait karĢılık gideridir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

31 Mart 2011 31 Aralık 2010 

 Maden sahası rehabilitasyon karĢılıkları (*) 3.609.879 3.483.686 

 

31 Mart 2011 31 Aralık 2010 

i.          Grup aleyhine açılmıĢ devam etmekte olan davalar 414.887               531.546  

ii.         Grup lehine devam etmekte olan davalar 232.205               232.205  

iii.        Grup tarafından açılmıĢ devam etmekte olan davalar            7.576.756             7.504.560  

iv.        Grup lehine yada alehyine olan tazminatlar               190.706                190.706  

v.         Grup lehine devam etmekte olan icra takipleri 391.516               419.295  

vi.        Alınan teminat mektupları                                 83.711.520          65.604.096  
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Teminat-Rehin-Ġpotekler (“TRĠ”) 
 

 
 

 

 

 

15. VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (ERTELENMĠġ VARLIK VE 

YÜKÜMLÜLÜKLER DAHĠL) 

  

 
 

31 Mart 31 Aralık  

2011 2010  

Cari vergi yükümlülüğü: 

Cari kurumlar vergisi karĢılığı (988.335) (5.742.740) 

 

 

Eksi: PeĢin ödenen vergi ve fonlar 852.217 5.111.747 

 

 

PeĢin ödenen vergi  

 / (Ödenecek vergi) (136.118) (630.993) 

 

 

ġirket Tarafından Verilen TRĠ'ler: 

TL KarĢılığı  

(Fonksiyonel  

Para Birimi) 

TL KarĢılığı  

(Fonksiyonel  

Para Birimi) 

54.802.698        53.244.764 

 

        

22.585.500        23.190.000 

 

        

-                   -                    

-                   -                    

-                  -                   

-                  -                   

-                  

Toplam 77.388.198      76.434.764 
 

      

   i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı 

   ii. B ve C maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Grup Şirketleri  

Lehine 

   iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş  

Olduğu 

31 Mart 2011 31 Aralık 2010 
 

A.Kendi Tüzel KiĢiliği Adına VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam Tutarı 

B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar Lehine  

VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam Tutarı 

C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla Diğer 3.KiĢilerin  

Borcunu Temin Amacıyla VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam Tutarı 

D.Diğer Verilen TRĠ'lerin Toplam Tutarı 
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Kurumlar Vergisi 

 

ġirket, Türkiye‟de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. ġirket‟in cari dönem faaliyet sonuçlarına 

iliĢkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karĢılıklar ayrılmıĢtır. Turk 

vergi mevzuatı, ana ortaklık olan Ģirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları üzerinden 

vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır.  Bu sebeple bu konsolide finansal tablolara 

yansıtıları vergi yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan tüm Ģirketler için ayrı ayrı 

hesaplanmıĢtır.  

 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın 

tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 

kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiĢ yıl zararları ve tercih edildiği 

takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düĢüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 

 

2011 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20‟dir (2010: %20). 

 

 

Kurumlar Vergisi (devamı) 

 

Türkiye‟de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 

2011 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aĢamasında kurum 

kazançları  

üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %20‟dir. (2010: %20).  Zararlar gelecek yıllarda 

oluĢacak vergilendirilebilir kardan düĢülmek üzere, maksimum 5 yıl taĢınabilir. Ancak oluĢan zararlar 

geriye dönük olarak önceki yıllarda oluĢan karlardan düĢülemez. 

 

Türkiye‟de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaĢma prosedürü 

bulunmamaktadır. ġirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri 

arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna 

baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiĢtirilebilir. 

 

 

 

Gelir Vergisi  Stopajı  

 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum 

kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı Ģirketlerin Türkiye‟deki 

Ģubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı 

hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında 

tüm Ģirketlerde %10 olarak uygulanmıĢtır. Bu oran, 22 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen 

kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.  

1 Ocak - 1 Ocak -  

Gelir tablosundaki vergi:  31 Mart 2011  31 Mart 2010 

Dönem vergi gideri (988.335) (1.181.158) 

ErtelenmiĢ vergi geliri / (gideri) 17.669 (840.631) 

(970.666) (2.021.789) 
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24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmıĢ yatırım teĢvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım 

indirimi tutarı üzerinden %19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan 

teĢvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır. 

 

Ertelenmiş Vergi: 
 
ġirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS‟ye göre hazırlanmıĢ finansal tabloları arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğü 

muhasebeleĢtirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye 

esas finansal tablolar ile UFRS‟ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer 

almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aĢağıda belirtilmektedir. 

 

ErtelenmiĢ vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20‟dir (2009 :%20). 

 

Türkiye‟de iĢletmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiĢ vergi 

varlıkları olan bağlı ortaklıklar, ertelenmiĢ vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleĢtirilmez 

ve ayrı olarak gösterilir. 

 

 

 

16. ÖZKAYNAKLAR 

  

 a) Sermaye  

   

Şirket’in 31 Mart 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

 

 
 ġirket‟in onaylanmıĢ ve ödenmiĢ sermayesi nominal bedeli 1 Kr olan 7.084.000.000 adet hisseden 

oluĢmaktadır (31 Aralık 2010: 1 Kr ve 7.084.000.000 adet). ġirket sermayesi A grubu hamiline ve B 

grubu hamiline paylardan oluĢmaktadır. 

 

A grubu pay sahipleri ġirket ana sözleĢmesine uygun olarak aĢağıdaki imtiyaz haklarına sahiptir: 

 

• Ġdare Meclis üyelerinin tamamının, A grubu hamiline yazılı hisse sahibi hissederların çoğunluğunun 

belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur. 

 

• Genel kurul toplantılarında, A grubu her hisse senedi sahibine 50 (Elli) rey hakkı, B grubu her hisse 

senedi sahibine de 1 (Bir) rey hakkı verilir. 

 

Pay Oranı (%) Tutar (TL) Pay Oranı (%) Tutar (TL) 

Orascom Construction Industries 23,33 16.524.698 23,33 16.524.698 

Sevinç Ġzmiroğlu veresesi 13,50 9.564.459 13,50 9.564.459 

Türkan Baltalı 10,39 7.357.624 10,39 7.357.624 

Diğer 52,78 37.393.219 52,78 37.393.219 

100,00 70.840.000 100,00 70.840.000 

31 Mart 2011 31 Aralık 2010 
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• Birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi karın %10‟u A grubu hisse senedi sahiplerine payları 

oranında dağıtılır. 

 
 

b) Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler 

 

 
Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu‟na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden 

oluĢmaktadır. Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiĢ) 

ödenmiĢ sermayenin %20‟sine eriĢene kadar, geçmiĢ dönem ticari karının yıllık %5‟i oranında ayrılır.  

Ġkinci tertip yasal yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü 

dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır. 

 

 
 

c) KarĢılıklı iĢtirak sermaye düzeltmesi 

 
 

 

17. HĠSSE BAġINA KAZANÇ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ocak- 1 Ocak- 

31 Mart 2011 31 Mart 2010 

Ana Ģirket hissedarlarına ait net dönem karı 4.588.832              (100.740)              

ÇıkarılmıĢ hisselerin ağırlıklı ortalama adedi 7.084.000.000        7.084.000.000 

 

       

Nominal değeri 1 TL olan 100 adet hisse baĢına kayıp 0,0648                  -0,0014                  

 

31 Mart 2011 31 Aralık 2010 

 Batı Söke‟nin elindeki ana ortaklık hisselerinin iptali (32.002.054) (32.002.054) 

 Yapsan‟ın elindeki ana ortaklık hisselerinin iptali (647.438) (647.438) 

 (32.649.492) (32.649.492) 

 

31 Mart 2011 31 Aralık 2010 

Yasal yedekler 17.513.498 17.513.498 

31 Mart 2011 31 Aralık 2010 

Sermaye enflasyon düzeltme farkları 118.749.217 118.749.217 
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18. SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ 
 
 
 

    

 
SatıĢların Maliyeti       (70.044.701)            (59.195.099) 

 

 

 

19.  FAALĠYET GĠDERLERĠ 

 

 

 
 

20.  FĠNANSAL GELĠRLER 

 
 

 

 

1 Ocak - 1 Ocak -  

 31 Mart 2011  31 Mart 2010 

Kambiyo geliri 2.835.953 1.202.198 

Faiz gelirleri 1.031.405 1.469.452 

Reeskont gelirleri 55.315 485.079 

3.922.673 3.156.729 

1 Ocak - 1 Ocak -  

 31 Mart 2011  31 Mart 2010 

Pazarlama SatıĢ Dağıtım Gideri (4.344.005) (3.128.692) 

   

Genel Yönetim Giderleri 

 
(5.493.394) (4.204.420) 

  

1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Mart 2011 31 Mart 2010 

Yurtiçi satıĢlar 68.765.588 55.247.328 

YurtdıĢı satıĢlar 15.565.417 12.623.040 

Diğer gelirler 720.455 54.792 

SatıĢ iadeleri (1.900) (1.101) 

SatıĢ iskontoları (140.979) (134.761) 

Diğer indirimler (1.376.614) (351.939) 

83.531.967            67.437.359            
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21.  FĠNANSAL GĠDERLER 

 

 
 

 

 

22. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 

 

ġirket ile ġirket‟in iliĢkili tarafları olan bağlı ortaklıkları arasında gerçekleĢen iĢlemler konsolidasyon 

sırasında elimine edildiklerinden, bu notta açıklanmamıĢtır.  

 

 
Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar: 

 

Yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 648.204  TL‟dir 

(2010: 2.048.036  TL). 

 

 

 

23. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ  

 

b.3.1) Kur riski yönetimi 

 

Yabancı para cinsinden iĢlemler, kur riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmıĢ 

politikalara dayalı olarak yapılan  vadeli döviz alım/satım  sözleĢmeleri ile yönetilmektedir. 

 

ġirket‟in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal 

olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle  dağılımı aĢağıdaki gibidir: 

 

ĠliĢkili taraflara borçlar 31 Mart 2011 31 Aralık 2010 

Ortaklara borçlar (Tahsil edilmemiĢ temettüler) 635.058   411.039  

   

1 Ocak - 1 Ocak -  

 31 Mart 2011  31 Mart 2010 

Kambiyo gideri (1.255.544) (1.252.605) 

Kısa  vadeli borçlanma giderleri (598.476) (354.217) 

Diğer giderler 

 

(75.214) (168.384) 

   

(1.929.234) (1.775.206) 
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TL KarĢılığı  

(Fonksiyonel  

para birimi) ABD Doları Euro 

1. Ticari Alacak 3.172.703 2.049.153                    -  

2a.  Parasal finansal varlıklar   26.853.102 11.470.985 4.167.847 
2b.  Parasal olmayan finansal varlıklar                    -                         -                     -  

3.  Diğer                  109.620                       -  50.247 

3. DÖNEN VARLIKLAR 30.135.425 13.520.138 4.218.094 

4. Diğer 3.695.466  2.386.790                     -  

5. DURAN VARLIKLAR 3.695.466 2.386.790                     -  

6. TOPLAM VARLIKLAR 33.830.891 15.906.928 4.218.094 

7. Ticari Borçlar 176.064 112.661 747 

8. Finansal Yükümlülükler       260.414 168.193                    -  

9a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler                      -                       -                     -  

10. KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 436.478 280.854 747 

11. Ticari Borçlar                    -                       -                     -    

12. Finansal Yükümlülükler 13.271.143 8.571.428                  -    

13a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler                    -                       -                     -    

14. UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.271.143 8.571.428                  -    

15. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 13.707.621 8.852.282 747 
16. Bilanço dıĢı türev araçların net varlık / yükümlülük pozisyonu  -                      -                     -  

17.a Aktif karakterli bilanço dıĢı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı - - - 

18 b. Pasif karakterli bilanço dıĢı döviz cinsinden  türev ürünlerin tutarı - - - 

19. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu 20.123.270 7.054.645 4.217.347 

20. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük 16.318.184 4.667.855 4.167.100 

pozisyonu  

21. Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının tutarı                    -                         -                   -    

22. Ġhracat 15.300.714 8.176.280 1.213.605 

23. Ġthalat 148.203 20.688 53.468 

31 Mart 2011 
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TL KarĢılığı 

(Fonksiyonel 

para birimi) ABD Doları Euro

1. Ticari Alacak        5.337.234   3.452.286                    - 

2a.  Parasal finansal varlıklar       48.756.731      24.346.268     5.425.504 

2b.  Parasal olmayan finansal varlıklar                    -                        -                    - 

3.  Diğer                  971                      -   424 

3. DÖNEN VARLIKLAR      54.094.936      27.798.554     5.425.928 

4. Diğer                      -                      -                    - 

5. DURAN VARLIKLAR                      -                      -                    - 

6. TOPLAM VARLIKLAR      54.094.936      27.798.554     5.425.928 

7. Ticari Borçlar           334.593           169.456          35.436 

8. Finansal Yükümlülükler                      -                      -                    - 

9a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler                      -                      -                    - 

10. KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER           334.593           169.456          35.436 

11. Ticari Borçlar                    -                      -                    -   

12. Finansal Yükümlülükler      16.564.286      10.714.286                  -   

13a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler                    -                      -                    -   

14. UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER      16.564.286      10.714.286                  -   

15. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER      16.898.879      10.883.742          35.436 

16. Bilanço dıĢı türev araçların net varlık / yükümlülük pozisyonu ( 451.405)                      -                    - 

17.a Aktif karakterli bilanço dıĢı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı   21.137.500   11.000.000   2.000.000 

18 b. Pasif karakterli bilanço dıĢı döviz cinsinden  türev ürünlerin tutarı   21.588.905   11.000.000   2.000.000 

19. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu      36.744.652      16.914.812     5.390.492 

20. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük      37.195.086      16.914.812     5.390.068 

pozisyonu 

21. Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının tutarı                    -                        -                  -   

22. Ġhracat      64.824.177      40.531.739     2.029.148 

23. Ġthalat        5.228.380        2.020.538   1.074.754 

31 Aralık 2010
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Kur riskine duyarlılık 

 

Grup, baĢlıca ABD Doları ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  

 

AĢağıdaki tablo Grup‟un ABD Doları ve EURO kurlarındaki %10‟luk artıĢa ve azalıĢa olan 

duyarlılığını göstermektedir. %10‟luk oran, üst düzey yöneticilere  Grup içinde kur riskinin 

raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği 

olası değiĢikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden 

parasal kalemleri kapsar  ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10‟luk kur değiĢiminin etkilerini 

gösterir. Bu analiz, dıĢ kaynaklı krediler ile birlikte Grup içindeki yurt dıĢı faaliyetler için kullanılan,  

krediyi alan ve de kullanan tarafların  fonksiyonel para birimi dıĢındaki  kredilerini kapsamaktadır. 

Pozitif değer, kar/zararda  ve diğer  özkaynak kalemlerindeki artıĢı  ifade eder. 

 

Cari dönemde Grup‟un  kurdaki  değiĢmelere olan duyarlılığı  yılın son çeyreğinde  ABD Doları 

cinsinden yatırımların elden çıkarılması ve Euro satıĢlarının azalması sebebi ile düĢmüĢ ve sonuç 

olarak Euro cinsinden ticari alacakların azalmasına sebep olmuĢtur. 

 

ġirket yönetimi, yıl sonundaki  kur riski analizinin yıl içinde oluĢan  kur riskini yansıtmıyor olması 

nedeniyle duyarlılık analizinin  yabancı para riskini tam olarak ifade etmediği  görüĢündedir. Yılın son 

çeyreğinde  Euro cinsinden satıĢların dönemsel olarak düĢük hacimde olması, yıl sonunda Ģirketin 

Euro alacaklarının azalmasına sebep olmuĢtur. 

 

31 Mart 2011 

ABD Doları'nın TL karĢısında % 10 değerlenmesi halinde 

1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü 1.097.562        (1.097.562) 

 2-  ABD Doları riskinden korunan kısım (-) -                     -                         

3- ABD Doları net etki (1 +2) 1.097.562 

 

     (1.097.562) 

 

Euro'nun TL karĢısında % 10 değerlenmesi halinde 

4 - Euro net varlık / yükümlülük 924.485        (924.485)           

5 - Euro riskinden korunan kısım (-) -                     -                         

6-  Euro   net etki (4+5) 924.485      (924.485) 

 

Toplam(3 + 6) 2.022.046      (2.022.046) 

Kar / Zarar 

 Yabancı paranın  

 değer kazanması  

 Yabancı paranın  

 değer kaybetmesi  
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Kur riskine duyarlılık 

 

 

 

 

 
 

 

31 Aralık 2010

ABD Doları'nın TL karĢısında % 10 değerlenmesi halinde

1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü 2.615.030     ( 2.615.030)

2-  ABD Doları riskinden korunan kısım (-) -                  -                      

3- ABD Doları net etki (1 +2) 2.615.030   ( 2.615.030)

Euro'nun TL karĢısında % 10 değerlenmesi halinde

4 - Euro net varlık / yükümlülük 1.104.479     (1.104.479)        

5 - Euro riskinden korunan kısım (-) -                  -                      

6- Euro  net etki (4+5) 1.104.479   ( 1.104.479)

Toplam(3 + 6) 3.719.509   ( 3.719.509)

Kar / Zarar

 Yabancı paranın 

 değer kazanması 

 Yabancı paranın 

 değer kaybetmesi 


