BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

FAALİYET
RAPORU 2014
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Tarih: 5 Mayıs 2015
Saat: 11:00
Yer: Şirket Merkezi Toplantı Salonu

OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ
01.

Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın Başkanlık Divanı’nca imza
edilmesine yetki verilmesi,

02.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu’nun raporlarıyla şirketin
2014 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

03.
04.

2014 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu,
Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya
menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

05.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2014 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü
tasarruflarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

06.
07.
08.
09.
10.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek ücretin karara bağlanması,
2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
Kar dağıtım politikası hakkında bil gi sunumu,
Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,
Şirketimizin 2015 yılı hesaplarının ve mali tablolarının denetimi için, Bağımsız Dış Denetleme 		
Kuruluşu’nun seçimi,

11.

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerine göre mezuniyet 		
verilmesi,

12.

Dilek ve öneriler.
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YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu’na
Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde
Denetimine İlişkin Rapor
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine
ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.
Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun (“SPK”) 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde
hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç
kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, Şirket’in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK’nın 397 nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde
yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket’in finansal
tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na
(“BDS”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız
denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına
ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim
prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine
dayanır.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için
yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
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Görüş
Görüşümüze göre Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli
yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler
TTK’nın 402 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 “İşletmenin Sürekliliği” çerçevesinde,
işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken
önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Gülin Günce
SMMM Sorumlu Denetçi
İzmir, 2 Mart 2015

TÜRKİYE’DE ÇİMENTO SEKTÖRÜ
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre, Türkiye’de 2014 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla geçen
yılın aynı dönemine göre klinker üretimi % 2,92 , çimento iç satışları % 1,37 , klinker iç satışları % 18,31 ve
klinker ihracatı da % 18,17 artmıştır. Buna karşılık çimento üretimi % 1,68, çimento ihracatı da % 21,53
azalmıştır.
Ege bölgesinde ise yine 2014 yılı Kasım ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre klinker
üretimi % 2,19 , klinker iç satışları da % 248,83 ve klinker ihracatı da % 83,03 artış göstermiştir. Aynı dönem
içerisinde çimento üretimi % 2,29 , çimento iç satışları % 5,92 ve çimento ihracatı da % 13,07 azalmıştır.

Türkiye’de Klinker ve Çimento Üretim ve Satış Bilgileri (ton)
(2014 yılı Kasım Sonu itibariyle)
Klinker Üretimi

56.537.280

Çimento Üretimi

65.164.523

Klinker İç Satışı

2.862.784

Çimento İç Satışı

57.816.238

Klinker İhracatı

2.310.450

Çimento İhracatı

7.114.977

*Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
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ŞİRKETİMİZ FAALİYETLERİ
Çimento üretiminde darboğazın giderilmesi amacıyla yatırımına başlanan roller presin 2015’in ortalarında
devreye alınması planlanmaktadır. Yatırım tamamlandığında 5 no’lu çimento değirmeninin üretim kapasitesi
%225 artışla 60 ton/saat’ten 195 ton/saat’e yükselecek ve ayrıca yaklaşık %30 oranında enerji verimliliği
sağlanacaktır.
Ayrıca yeni klinker üretim hattının ekipman ve inşaat montajı konusunda firmalarla görüşmeler devam
etmekte olup, bu yatırıma da Haziran 2015 sonuna kadar başlanması hedeflenmektedir.
İştirakimiz Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin sermayesi 100 milyon TL’sine yükseltilmiş ve şirket ayrıca
Hasanlar HES ile Kovada I-II HES’e ait bakiye ödemelerin finansmanı amacıyla 10 yıl vadeli 40 milyon USD
kredi temin edilmiştir. Şirketin özellikle yenilenebilir enerji alanında proje çalışmaları devam etmektedir.
Şirket yaklaşık 82 milyon kwh elektrik üretmiş ve yaklaşık 133 milyon kwh elektrik satışı gerçekleştirmiştir.
İştirakimiz Tezli Dere A.Ş. firmasındaki paylarımızın tamamı satılmıştır.
2014 yılında yaklaşık 27,7 milyon TL yatırım harcaması yapılmıştır.
Tesislerimizde 756.243 ton klinker ve 800.384 ton çimento üretilmiştir. Geçen yıla göre klinker üretimi %
12,28 gerilemiş, çimento üretimi ise % 5,70 artmıştır.
800.204 ton çimento satışı gerçekleştirilmiştir. Çimento satışlarında geçen yıla göre % 6,02 artış
görülmüştür.
Bunun yanı sıra 283.228 ton klinker ihraç edilmiş olup, klinker ihracatında geçen yıla göre % 32,66 artış
sağlanmıştır.
2015 yılında 730.000 ton klinker ve 765.000 ton çimento üretimi ile 765.000 ton çimento satışı ve 100.000 ton
klinker ihracatı hedeflenmektedir.
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SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN
ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER
01- Raporun Dönemi		
02- Şirketin Unvanı		
03- Ticaret Sicil Numarası
04- İletişim Bilgileri		
				
				
				

05- Yönetim Kurulu		
Başkan				
Başkan Vekili			
Murahhas Üye			
Üye				
Üye				
Görevli Üye			
Görevli Üye			
Görevli Üye			
Üye				
Bağımsız Üye			
Bağımsız Üye			

: 01.01.2014 – 31.12.2014
: Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.
: 5744 –Born-5900
: Merkez – Ankara Caddesi No.335 Bornova İZMİR
Fabrika – Atatürk Mah. Aydın Cad. No:234 Söke AYDIN
Şube - Fethiye Yolu Üzeri 5. Km. Çavdır BURDUR
İnternet Sitesi – info@batisoke.com.tr
: Feyyaz İZMİROĞLU
: Mustafa BÜKEY
: Tufan ÜNAL
: Meltem GÜNEL
: Sülün İLKİN
: M. Bülent EGELİ
: Dr. Necip TERZİBAŞIOĞLU
: Feyyaz ÜNAL
: Kemal GREBENE
: M. Levent ERTÖRER
: Tankut KARABACAK

Yönetim Kurulu 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar 3 yıllığına seçilmiştir.

06- Müdürler (Şirket organizasyon yapısı)
Genel Müdür			
Genel Sekreter			
Genel Müdür Yardımcısı		
İşletme Müdürü			
Üretim Müdürü			
Bakım Müdürü			
Çavdır Şube Yetkilisi		

: Dr. Necip TERZİBAŞIOĞLU
: M. Bülent EGELİ
: Feyyaz ÜNAL
: A. Haluk GÜNER
: A. Timuçin TUZCUOĞLU
: Celal SARGUT
: Burhan YAŞAT

İCRA KOMİTESİ

MURAHHAS AZA
GENEL MÜDÜR
GENEL SEKRETER
GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI
İŞLETME MÜDÜRÜ

ÜRETİM MÜDÜRÜ
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BAKIM MÜDÜRÜ

07- Sermaye ve Ortaklık Yapısı
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar

%

31 Aralık 2014

%

31 Aralık 2013

Batiçim

74,62

58.766.018

74,62

58.766.018

Diğer

25,38

19.983.982

25,38

19.983.982

100,00

78.750.000

100,00

78.750.000

Nominal sermaye
Enflasyon düzeltmesi

59.824.631

59.824.631

Düzeltilmiş sermaye

138.574.631

138.574.631

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket’in kayıtlı sermayesi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 150.000.000
TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerde 15.000.000.000 hisseye bölünmüştür.
Şirket, hisse senetlerinin 14.956,13 TL tutarı nama yazılıdır. 1 adet Şirket hisse senedi 0,01 TL nominal
değerdedir. Sermaye miktarı her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde 7.875.000.000 hisse olup 78.750.000 TL
değerindedir.
Şirket’in sermayesi A grubu ve B grubu paylardan oluşmaktadır.
A Grubu (İmtiyazlı Hisse Sahibi) Hissedarlar tablosu aşağıdaki gibidir:
Ortaklar

%

31 Aralık 2014

%

31 Aralık 2013

Batiçim

99,33

74.281

99,33

74.281

0,67

500

0,67

500

100,00

74.781

100,00

74.781

Diğer

A grubu pay sahipleri, Şirket ana sözleşmesine uygun olarak aşağıdaki imtiyaz haklarına sahiptir:
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamı, A grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar
arasından seçilir.

08- Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
Yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.603.372 TL’dir. (31
Aralık 2013: 1.435.703 TL).
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09- İştiraklerdeki paylar
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket’in iştiraklerinin ve makul değeri diğer kapsamlı
gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıkların detayları aşağıdaki gibidir:
Şirket’in sermayedeki pay oranı ve
oy kullanma hakkı oranı (%)
İştirakler

Ana faaliyet

Kuruluş ve faaliyet yeri

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Batiçim Enerji

Elektrik üretim ve satışı

İzmir, Türkiye

36,025

36,025

Tezli Dere

Elektrik üretim ve satışı

İzmir, Türkiye

-

36,025

Şirket’in sermayedeki pay oranı ve
oy kullanma hakkı oranı (%)
Makul değeri diğer
kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılan finansal
varlıklar

Ana faaliyet

Kuruluş ve
faaliyet yeri

Ash Plus

Kül üretimi ve satışı

Batıbeton

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Manisa, Türkiye

0,05

0,05

Hazır beton işçiliği

İzmir, Türkiye

0,05

0,05

Batıçim

Klinker, çimento ve
beton üretimi ve satışı

İzmir, Türkiye

4,09

4,09

Batıçim Enerji Toptan

Elektrik satış ve
dağıtımı

İzmir, Türkiye

< 0,01

< 0,01

B Grubu (Adi Hisse Sahibi) Hissedarlar Tablosu aşağıdaki gibidir:
Ortaklar

%

31 Aralık 2014

%

31 Aralık 2013

Batiçim

74,60

58.691.737

74,60

58.691.737

Diğer

25,40

19.983.482

25,40

19.983.482

100,00

78.675.219

100,00

78.675.219

10- Bağış ve Yardımlar
2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı 14.058,10 TL’dır. Bağış ve yardımların 11.964,03 TL ayni,
2.094,07 TL nakdi olmak üzere vakıf, eğitim kurumları, belediye ve muhtarlıklara yapılmıştır.

11- Şirketin 31.12.2014 tarihi itibariyle finansal tabloları aşağıdaki gibidir.
31 Aralık 2014 (TL)

31 Aralık 2013 (TL)

Dönen Varlıklar

85.825.570

84.507.400

Duran Varlıklar

226,185,878

195.379.569

312.011.448

279.886.969

Kısa Vadeli Yükümlülükler

30.319.250

23.217.169

Uzun Vadeli Yükümlülükler

54.891.262

59.467.132

226.800.936

197.202.668

312.011.448

279.886.969

Toplam Varlıklar

Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar
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31 Aralık 2014 (TL)

31 Aralık 2013 (TL)

149.170.624

106.986.727

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar

39.095.876

12.253.828

Dönem Karı

30.763.026

8.875.492

Hasılat

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014 (TL)

31 Aralık 2013 (TL)

(49.962.734)

(51.256.475)

Eksi: Nakit ve nakit banzerleri

41.668.050

47.894.091

Net borç

(8.294.684)

(3.362.384)

Toplam özkaynak

226.800.936

197.202.668

Toplam sermaye

138.574.631

138.574.631

%3,66

%1,70

Toplam borçlar

Borç/özkaynak oranı

12- 2014 yılı sonunda tesislerimizdeki toplam personel mevcudumuz 252 kişidir.
Muhatap Çimse-İş Sendikası ile 25 Mart 2013 tarihinde imzalan ve 2013-2014-2015 yıllarını kapsayan toplu iş
sözleşmesi ile 2. yıl olan 2014 yılı için aylık çıplak ücretlere ortalama 7,40 ücret zammı ve ayrıca her ay için
kişi başına 2. yıl 214,80 TL sosyal yardım parası ödenmiştir.

13- Ortaklığımız cari dönemde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.
14- Risk yönetim politikası ile ilgili yönetimin görüşü
Kur riskine karşı kısa vadeli döviz ödemelerinin karşılığı döviz olarak tutulmaktadır. Kullanılan kurumsal
kaynak planlama sistemi şirketin tüm riskleri ile ilgili gerekli raporları yönetime sunmaktadır.

15-

Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetimi ile ilgili yönetim kurulunun görüşü
Şirketin iç kontrol sistemi iç denetim birimi tarafından her yıl denetlenmektedir. Şirket yönetimi iç kontrolün
sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

16- Ortaklığımız faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında, raporun ön kısmında
bilgi verilmiştir.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
Ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar yaşanmadıkça veya büyük bir yatırım
nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe, önceki yıllarda olduğu gibi 2015 ve izleyen yıllarda da şirket kar ettiği sürece
mümkün olduğunca öncelikli olarak nakit kar payı dağıtımı hedeflenmektedir.
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KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU
01. Sermaye Piyasası Kurulu’nun
ilkelere uygulanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği ile açıklanan uygulaması zorunlu tutulan

Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise, yönetim kurulumuzda 2 bayan üye bulunmaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
02. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi :

Yeşim Devrim Yalçın Tel: 232.478 44 00 yesimyalcin@baticim.com.tr
Mehmet Bülent Egeli Tel: 232.478 44 00 bulentegeli@baticim.com.tr (Üye)
Sözlü veya yazılı olarak yapılan başvuruların hepsi yanıtlanmıştır.
Birimin yürüttüğü faaliyetler :
Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay
sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak. Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata,
esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak. Genel kurul
toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak. Oylama sonuçlarının kaydının
tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların istenildiği taktirde pay sahiplerine yollanmasını sağlamak. Mevzuat
ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

03. Pay sahiplerinin ticari sır niteliğinde olmayan bilgi talepleri değerlendirilerek cevaplanmaktadır.

Ayrıca önemli konular ve mali tablolar mevzuata uygun olarak KAP vasıtası ile kamuya ve ortaklarımıza
duyurulmaktadır.
Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması hakkında düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel
denetçi tayini talebi gelmemiştir.

04. Dönem içinde 28 Mart 2014 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı % 75,24 nisapla yapılmıştır.

Toplantıya pay sahipleri ve medya temsilcileri katılmışlardır. Kanuni süresi içerisinde T.T.S.G.’ne ilan
verilmiştir. Bunun yanı sıra nama yazılı hisseler için hisse sahibine yazılı bildirim yapılmıştır. Ayrıca toplantı
daveti KAP’ta ilan edilmiş ve internet sitemizde de bu konuda bilgi verilmiştir.
Genel Kurul öncesi faaliyet raporu ve mali tablolar KAP’ta açıklanmış, ayrıca şirket merkezimizde ve
internet sitemizde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul’da bazı pay sahipleri soru sorma
haklarını kullanmış ve bu soruların hepsine cevap verilmiştir.
Genel Kurul toplantılarımıza ait tutanaklar web sayfamızda yer almaktadır.
Pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem önerisi verilmemiştir.
Bağış ve yardımlar, genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi halinde ortaklarımızın bilgisine
sunulmuştur.
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05. Oy hakkında imtiyaz yoktur.

Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerimiz Genel Kurul’a katılmamışlardır. Azınlık payları yönetimde temsil
edilmemektedir.

06. Kâr dağıtımı şirket ana sözleşmemizin 24. maddesine göre ve SPK düzenlemelerine uygun olarak
yapılmaktadır.

Kâr dağıtımında imtiyaz yoktur.
Kâr dağıtımı her zaman yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.
Kâr dağıtım politikamız faaliyet raporunun içinde yer alarak duyurulmuş, ayrıca ayrı bir gündem maddesi
halinde genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. 2013 yılına ait kâr dağıtımı nakit
olarak yapılmıştır.

07. Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
08. Bilgilendirme politikamız bulunmaktadır ve şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.
Bilgilendirme politikasından sorumlu olan kişiler
Mehmet Bülent EGELİ - Yönetim Kurulu Görevli Üyesi
Yeşim Devrim YALÇIN - Bütçe ve Raporlama Şefi

09.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu internet sitemizde yer almaktadır. Şirketimiz internet web
adresi, www.batisoke.com.tr’dir.
İnternet sitesi bildirimler, mali tablolar ve faaliyet raporu haricinde İngilizce olarak da hazırlanmıştır.

10.

Faaliyet raporunda ilkelerde sayılan bilgilere yer verilmektedir.
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BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
11. Menfaat sahipleri şirketle ilgili kendilerini ilgilendiren hususlarda

Genel Kurul toplantıları, web sayfası
ve KAP yoluyla bilgilendirilmektedir.
Menfaat sahipleri şirket içindeki gerekli mercilere web sayfamızda yer alan iletişim formu aracılığıyla
bildirimde bulunabilirler.

12.

Menfaat sahipleri doğrudan yönetime katılmamaktadır. Ancak zaman zaman kendilerini ilgilendiren
konularda çalışmaların yönlendirilmesi amacıyla menfaat sahipleri ile karşılıklı görüşme yoluyla görüş
alınmaktadır.

13.

İnsan kaynakları politikamızın ana esasları şöyledir.

•

Grup şirketlerimizin hedefleri ve stratejileri doğrultusunda din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın
doğru insanı bulmak, doğru işe yerleştirmek ve verimli işgücünün devamlılığını sağlamak.
• Çalışanlarımız için adil ve mutlu bir çalışma ortamı oluşturmak, kişisel ve mesleki gelişimleriyle birlikte
doğru bir kariyer planlaması uygulamak.
• Kurum kültürümüze ve değerlerimize uygun olarak; çalışkan, dürüst ve aidiyet duygusu gelişmiş bir
çalışan ailesi oluşturmak,
• İnsan Kaynakları ile ilgili tüm gelişmeleri takip etmek ve grup şirketlerimizin hedef ve politikaları
doğrultusunda tüm yenilikleri uygulamak
Tüm bunları gerçekleştirirken çevreye ve topluma karşı duyarlı hareket eden insan kaynakları yapısını
oluşturmaktır.
Şirketimizde sendika temsilcisi bulunmaktadır. Çalışanlardan gelen bir şikayet olmamıştır. Çalışanlara
görev tanımları duyurulmaktadır. Performans değerlendirmesi uygulaması 2014 yılı başından itibaren
yürürlüğe girmiştir.

14.

Etik kurallar internet sitesinde bulunmamaktadır. Ancak gerek yönetim kurulu üyeleri ve gerekse
şirket çalışanları genel kabul görmüş etik kuralları ve değerleri titizlikle uygulamaktadır.
Sağlık ve yerel yönetim kuruluşlarına ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur.

15.

Yönetim kurulu Mart 2017 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de Mart 2017 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir.
Kurumsal Yönetim Komitesi önerdiği Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını 28.2.2014 tarihinde bir raporla
Yönetim Kurulu’na sunmuştur. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belli kurallara bağlanmamıştır.
Yönetim Kurulu:
- Feyyaz İzmiroğlu
- Mustafa Bükey
- Tufan Ünal		
- Meltem Günel		
- Sülün İlkin 		
- Mehmet Bülent Egeli
- Necip Terzibaşıoğlu
- Feyyaz Ünal		
- Kemal Grebene
- Musa Levent Ertörer
- Tankut Karabacak
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Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 		
Murahhas Üye 				
Yönetim Kurulu Üyesi 			
Yönetim Kurulu Üyesi 			
Yönetim Kurulu Görevli Üyesi 		
Yönetim Kurulu Görevli Üyesi 		
Yönetim Kurulu Görevli Üyesi 		
Yönetim Kurulu Üyesi			
Yönetim Kurulu Üyesi			
Yönetim Kurulu Üyesi			

(İcracı olmayan üye)
(İcracı olmayan üye)
(İcrada görevli üye)
(İcracı olmayan üye)
(İcracı olmayan üye)
(İcrada görevli üye)
(İcrada görevli üye)
(İcrada görevli üye)
(İcracı olmayan üye)
(Bağımsız üye)
(Bağımsız üye)

İSİM

ÖZGEÇMİŞ

GRUP İÇİ GÖREVLER

GRUP DIŞI GÖREVLER

İstanbul Ünv. Hukuk
Fakültesi

FEYYAZ İZMİROĞLU

1993 - : Yönetim Kurulu
Başkanı

Batıçim A.Ş.-Yönetim Kurulu
Başkanı

Fayans Kol.Şti. (Serbest Tic)
1950-1985
İzmiroğlu Kol.Şti. (İthalatİhracat)1950-1985
Darmstadt Teknik Ünv.
Makine Kağıt Yüksek
Mühendisi
MUSTAFA BÜKEY

2008 : Yön. Krl Başkan
Vekili
1997-2008 : Yönetim Kurulu
Üyesi

ODTÜ Metalurji Müh.
Metalurji Yüksek Müh.
TUFAN ÜNAL

2008 : Yön.Krl.
Murahhas Üyesi
2006 – 2008: Yön.Krl.Bşk.
Vekili ve Murahhas Üyesi
1993 – 2006 : Yön.Krl. Görevli
Üyesi

Batıçim A.Ş.-Yönetim Kurulu
Bşk.Vekili
Batıbeton A.Ş. - Yönetim
Kurulu Üyesi

Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.
Bşk
Herbaryum Ltd.Şti.- Ortaklar
Kurulu Bşk.
AVNB Ltd.Şti.-Ortaklar Krl
Bşk.

Batıçim A.Ş.-Yönetim Krl.
Murahhas Üyesi
Batıbeton A.Ş.- Yönetim Krl.
Başkanı
Çimento Endüstrisi
Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu
İşverenler Sendikası (ÇEİS) Başkanı
Yön.Krl.Başkanı
Batıçim Enerji A.Ş.- Yönetim
Krl. Başkanı
Batıçim Enerji Toptan A.Ş. Yönetim Krl.Başkanı

Boğaziçi Ünv. İngiliz Dili ve
Edebiyatı
Boğaziçi Ünv. Eğitim Fak.
MELTEM GÜNEL

2001-

: Yön.Krl. Üyesi

Rapor Gazetesi Yazı İşleri
Md. (1984)
Güncel Matbaacılık Ltd.Şti.
Ortak-Yönetici (1999-2006)
SÜLÜN İLKİN

İzmir Özel Türk Koleji
2002 -

: Yön. Krl. Üyesi

Batıçim A.Ş. - Yönetim Krl.
Üyesi

Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.
Üyesi

Batıçim A.Ş. - Yönetim Kurulu
Üyesi
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İSİM

MEHMET BÜLENT EGELİ

ÖZGEÇMİŞ

Ege Ünv.İktisadi Tic.Bilimler Fak.
Boğaziçi Ünv. İşletme Fak.
-Lisansüstü
2011 - : Yön.Krl.Grv.Üyesi,
Genel Sekreter
2008 - : Genel Sekreter

GRUP İÇİ GÖREVLER
Batıçim A.Ş.-Yön.Krl.Görevli Üyesi,
Genel Sekreter
Batıbeton A.Ş. - Yönetim Kurulu
Üyesi
Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu
Üyesi
Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim
Kurulu Üyesi
Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yön.
Krl.Üyesi

GRUP DIŞI GÖREVLER

Altın Kiremit A.Ş. - Yönetim Krl.
Bşk.
İzmir Ticaret Odası (66 Grup)
İnşaat Malzemeleri Grubu
Meslek Komitesi Bşk.

ODTÜ Maden Mühendisliği
ODTÜ Yüksek Lisans
D.E.Ü. Doktora- Maden
Mühendisliği
NECİP TERZİBAŞIOĞLU
2011 - : Yön.Krl.Grv. Üyesi,
Genel Müdür
2010 -

: Genel Müdür

Batıçim A.Ş. – Yönetim Kurulu
Görevli Üyesi, Genel Müdür
Batıbeton A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi
Ash Plus A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi
Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim Krl.
Başkan Vekili
Batıçim Enerji Toptan A.Ş. Yönetim Krl.Bşk. Vekili

Türkiye Çimento Müstahsilleri
BirliğiYön.Krl.Bşk. Yardımcısı
ÇimentoEndüstrisi İşverenler
Sendikası (ÇEİS) Yön. Krl. Üyesi

2008 – 2010 : Genel Koordinatör

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü

FEYYAZ ÜNAL

2013 : Yön.Krl.Grv.Üyesi,
Genel Müdür Yrd.
2011 –
: Yön.Krl.Grv.Üyesi
ARGE Danışmanlık (2004-2005)

Batıçim A.Ş.- Yönetim Kurulu
Görevli Üyesi, Genel Müdür
Yardımcısı
Batıbeton A.Ş. – Yönetim Kurulu
Üyesi
Ash Plus A.Ş.- Yönetim Kurulu
Üyesi
Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim Krl.
Üyesi
Batıçim Enerji Toptan A.Ş.- Yönetim
Krl.Üyesi

Elektrik Üreticileri DerneğiYönetim Kurulu Üyesi
Ege Bölgesi Sanayi Odası-Meclis
Üyesi
Orta Anadolu İhracatçılar Birliği
Yön. Krl. Üyesi

Koç Üniversitesi Ekonomi
Bölümü
KEMAL GREBENE

2011 -

: Yönetim Kurulu Üyesi Batıçim A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

2007 : GarantiBank Int.NV
2000 -2006 : GarantiBank Int. NV
Ege Ünv. Endüstri Mühendisliği
MUSA LEVENT ERTÖRER

2012 : Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi
2007 -2012 : Denetleme Kurulu
Üyesi

Batıçim A.Ş. - Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi

Bilkent Ünv. Güzel Sanatlar Fak.
TANKUT KARABACAK

İç Mimarı ve Tasarım Bölümü
2012 - : Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi

16.
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Batıçim A.Ş. - Yönetim Kurulu
Bağımsız Üyesi

Aks Tasarım İnş.Ltd.Şti.-Ortak
Enda Enerji Holding A.Ş.- Yön.
Krl. Üyesi

Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem
içinde 27 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı ve karar nisaplarında T.T.K.
hükümleri uygulanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin karşı oy beyan etme ve bunu
toplantı zaptına geçirme hakkı vardır. Toplantılarda her yönetim kurulu üyesinin 1 oy hakkı
vardır.

17. Denetimden Sorumlu Komite:
Musa Levent Ertörer
Tankut Karabacak

(Bağımsız Üye)
(Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi
Musa Levent Ertörer
(Komite Başkanı)
Bağımsız üye
Mustafa Bükey
(Komite Üyesi) 		
İcracı olmayan üye
Kemal Grebene
(Komite Üyesi) 		
İcracı olmayan üye
Mehmet Bülent Egeli
(Komite Üyesi) 		
İcracı üye
Yeşim Devrim Yalçın
(Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Tankut Karabacak
(Komite Başkanı)
Mustafa Bükey
(Komite Üyesi) 		
Kemal Grebene
(Komite Üyesi) 		
Mehmet Bülent Egeli
(Komite Üyesi)

Bağımsız üye
İcracı olmayan üye
İcracı olmayan üye
İcracı üye

Ayrıca icracı yönetim kurulu üyelerinden oluşan icra komitesi bulunmaktadır.
SPK tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite’den başka yönetim kurulu içinde oluşturulacak
komitelerin başkanlıklarını bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin üstlenmesi gereğine istinaden, birer
bağımsız üye her iki komitede de yer almaktadır. Ayrıca deneyimleri nedeniyle, Kurumsal Yönetim ve Riskin
Erken Saptanması Komitelerindeki bağımsız üyelerin dışındaki diğer üyeler aynı isimlerden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu içinde ayrıca Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal
Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de üstlenmiştir.Komitelerin asgari toplanma sıklığı kriterleri
konusunda SPK tebliğ hükümlerine uyulmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim
Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmelikleri ve Prosedürleri internet sitemizde yer
almaktadır.

18. Şirket içinde risk yönetim ve iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. İç kontrol birimi her yıl yapacağı

çalışma planını hazırlayıp şirket birimlerine duyurmakta ve bu birimlerle çalışmalarını koordineli bir şekilde
sürdürüp elde ettiği bulguları bir rapor halinde şirketin üst yönetimi ve Denetimden Sorumlu Komite ile
paylaşmaktadır.

19.

Çimento, hazır beton ve enerji sektöründe büyüme olarak açıklayabileceğimiz hedeflerimizin
ulaşılabilmelerinde, yönetim kurulu icra komitesi tarafından hazırlanan yatırım planlamalarını ve bütçe
çalışmalarını görüşerek onaylamakta, her ay yapılan toplantılarda bu konularda bilgi almakta ve çalışmaları
takip etmektedir.

20.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri aylık ücret almaktadır.

Diğer yönetim kurulu üyeleri ise eğer genel kurulda kâr payı dağıtımı kabul edilmiş ise ana sözleşmemizin
“ç” bendi gereği birinci temettüye halel gelmemek kaydıyla safi kârın % 5’ini eşit olarak paylaşmaktadır.
Bunun yanı sıra icracı yönetim kurulu üyeleri aylık maaş ve ikramiye almaktadırlar.Ücretlendirme esasları
2012 yılında yapılan olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş olup internet sitemizde
de yer almaktadır.
Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç para vermemiştir, kredi
kullandırmamıştır veya lehine kefalet, teminat vermemiştir.
Saygılarımızla,
Batısöke Söke Çimento Sanayii T. A.Ş.
Necip TERZİBAŞIOĞLU								
Yönetim Kurulu 									
Görevli Üyesi									

Mehmet Bülent EGELİ
Yönetim Kurulu
Görevli Üyesi
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FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na
Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2014 tarihli finansal durum tablosu ile aynı
tarihte sona eren hesap dönemine ait; kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, özkaynaklar değişim
tablosu, nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı
notlardan oluşan ilişikteki finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetimin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
Şirket yönetimi; finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartları’na (“TMS”) uygun olarak
hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık
içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş vermektir.
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları’na
ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye
Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yürütülmüştür.
Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların
önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, finansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde etmek
amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, finansal tablolardaki
hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dâhil, bağımsız denetçinin
mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi, risk değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla işletmenin finansal tablolarının hazırlanması ve gerçeğe
uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün
etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız denetim, bir bütün olarak finansal tabloların
sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra, işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının
uygunluğunun ve yapılan muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.
Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için
yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
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Görüşümüze göre, finansal tablolar, Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.’nin 31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit
akışlarını Türkiye Muhasebe Standartları’na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde
sunmaktadır.
Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Şirket’in
1 Ocak – 31 Aralık 2014 hesap döneminde defter tutma düzeninin, finansal tablolarının, TTK ile Şirket
esas sözleşmesinin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.
TTK’nın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında
istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.
TTK’nın 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve
Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 2 Mart 2015 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Gülin Günce, SMMM
Sorumlu Denetçi
İzmir, 2 Mart 2015
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İÇİNDEKİLER

- Finansal Durum Tablosu

- Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar

- Kar veya Zarar ve Diğer
Kapsamlı Gelir Tablosu

Not 1
Not 2

- Özkaynaklar Değişim Tablosu
- Nakit Akış Tablosu
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Not 3
Not 4
Not 5
Not 6
Not 7
Not 8
Not 9
Not 10
Not 11
Not 12
Not 13
Not 14

Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin
Esaslar		
Finansal Yatırımlar		
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Finansal Borçlar		
İlişkili Taraf Açıklamaları		
Ticari Alacak ve Borçlar		
Diğer Alacak ve Borçlar		
Stoklar		
Peşin Ödenmiş Giderler		
Maddi Duran Varlıklar		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		
Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar		
Taahhütler		

Not 15 Çalışanlara Sağlanan Faydalar		
Not 16 Diğer Yükümlülükler		
Not 17 Sermaye, Yedekler ve Diğer Özkaynak
Kalemleri		
Not 18 Hasılat ve Satışların Maliyeti		
Not 19 Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama
Giderleri		
Not 20 Niteliklerine Göre Giderler		
Not 21 Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		
Not 22 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler		
Not 23 Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler
Not 24 Finansman Giderleri		
Not 25 Gelir Vergileri (Ertelenmiş Varlık ve
Yükümlülükleri Dahil)		
Not 26 Pay Başına Kazanç		

Not 27 Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin
Niteliği ve Düzeyi		
Not 28 Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer
Açıklamaları)		
Not 29 Raporlama Döneminden Sonraki
Olaylar
Not 30 Nakit ve Nakit Benzeerleri
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FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)
Cari Dönem
31 Aralık 2014

Önceki Dönem
31 Aralık 2013

85.825.570

84.507.400

41.668.050

47.894.091

26.159.684

13.602.771

6, 7

838.283

3.860.913

7

25.321.401

9.741.858

111.776

35.372

6, 8

4.606

3.210

8

107.170

32.162

9

16.658.622

21.963.598

10

1.227.438

1.011.568

226.185.878

195.379.569

Dipnot Referansları

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

30

Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

3

23.909.473

18.566.957

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

4

51.627.850

46.144.139

397.420

386.205

8

397.420

386.205

Maddi Duran Varlıklar

11

144.949.094

125.424.456

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

12

134.131

230.878

Peşin Ödenmiş Giderler

10

5.167.910

4.626.934

312.011.448

279.886.969

Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

TOPLAM VARLIKLAR
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Dipnot Referansları

Cari Dönem
31 Aralık 2014

Önceki Dönem
31 Aralık 2013

30.319.250

23.217.169

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar

5

262.851

548.475

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

5

6.978.735

1.940.273

14.439.221

14.657.418

6, 7

470.461

383.856

7

13.968.760

14.273.562

15

991.312

872.457

3.673.807

1.765.484

6, 8

6.627

4.991

8

3.667.180

1.760.493

25

1.738.321

1.247.463

1.725.199

1.706.415

Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

15

375.079

356.295

- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

13

1.350.120

1.350.120

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

16

509.804

479.184

54.891.262

59.467.132

42.721.148

48.767.727

7.130.734

5.671.034

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar

5

Uzun Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Uzun Vadeli Karşılıklar

15

4.929.154

3.817.287

- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar

13

2.201.580

1.853.747

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

25

5.039.380

5.028.371

226.800.936

197.202.668

ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye

17

78.750.000

78.750.000

Sermaye Düzeltme Farkları

17

59.824.631

59.824.631

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

17

11.817.010

10.973.912

3.355.048

(1.720.339)

353.311

637.175

41.937.910

39.861.797

30.763.026

8.875.492

312.011.448

279.886.969

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
- Finansal Varlıklardaki Değer Artış/ (Düşüklüğü) Fonu
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
TOPLAM KAYNAKLAR

17

23

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)
Dipnot Referansları

Cari Dönem
1 Ocak-31 Aralık 2014

Önceki Dönem
1 Ocak-31 Aralık 2013

Hasılat

18

149.170.624

106.986.727

Satışların Maliyeti (-)

18

(95.193.334)

(78.793.537)

53.977.290

28.193.190

KAR VEYA ZARAR KISMI

BRÜT KAR
Pazarlama Giderleri (-)

19

(7.605.980)

(6.354.226)

Genel Yönetim Giderleri (-)

19

(6.811.303)

(7.927.319)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

21

13.106.572

9.248.425

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

22

(7.949.459)

(2.565.788)

44.717.120

20.594.282

ESAS FAALİYET KARI/ (ZARARI)

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

23

2.075.063

1.843.671

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)

23

-

(1.091)

4

(1.705.222)

(4.794.031)

45.086.961

17.642.831

(5.991.085)

(5.389.003)

VERGİ ÖNCESİ KAR

39.095.876

12.253.828

Vergi Gideri

(8.332.850)

(3.378.336)

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI

Finansman Giderleri (-)

24

- Dönem Vergi Gideri

25

(8.518.001)

(3.938.231)

- Ertelenmiş Vergi Geliri

25

185.151

559.895

30.763.026

8.875.492

0,3906

0,1127

5.075.387

(1.720.339)

Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Fonundaki Değişim

5.342.513

(1.810.883)

Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Ertelenmiş Vergi

(267.126)

90.544

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

(283.864)

637.175

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları

(354.830)

796.469

70.966

(159.294)

35.554.549

7.792.328

DÖNEM KARI
Pay Başına Kazanç
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DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar

Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Ertelenmiş Vergi
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
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ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (TL)
Ödenmiş
Sermaye
1 Ocak 2013 itibarıyla
bakiye

Sermaye
düzeltme farkları

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelir veya
Giderler

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelir veya Giderler

Finansal Varlıklar Değer
Artış/ (Düşüklüğü) Fonu

Tanımlanmış Fayda
Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları

Birikmiş Karlar
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

78.750.000

59.824.631

-

-

Dönem Karı Transferi

-

-

-

Yasal Yedeklere Transfer

-

-

-

Ödenen Temettüler (Not 17)

-

-

Toplam Kapsamlı Gelir

-

-

31 Aralık 2013
itibarıyla bakiye

78.750.000

59.824.631

1 Ocak 2014 itibarıyla
bakiye

78.750.000

Dönem Karı Transferi

Geçmiş Yıllar
Karları

Net
Dönem Karı

Özkaynaklar
Toplamı

10.722.977

39.112.784

5.197.314

193.607.706

-

-

5.197.314

(5.197.314)

-

-

250.935

(250.935)

-

-

-

-

-

(4.197.366)

-

(4.197.366)

(1.720.339)

637.175

-

-

8.875.492

7.792.328

(1.720.339)

637.175

10.973.912

39.861.797

8.875.492

197.202.668

59.824.631

(1.720.339)

637.175

10.973.912

39.861.797

8.875.492

197.202.668

-

-

-

-

-

8.875.492

(8.875.492)

-

Yasal Yedeklere Transfer

-

-

-

-

843.098

(843.098)

-

-

Ödenen Temettüler (Not 17)

-

-

-

-

-

(5.956.281)

-

(5.956.281)

Toplam Kapsamlı Gelir

-

-

5.075.387

(283.864)

-

-

30.763.026

35.554.549

78.750.000

59.824.631

3.355.048

353.311

11.817.010

41.937.910

30.763.026

226.800.936

31 Aralık 2014
itibarıyla bakiye
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NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL)

Cari Dönem
1 Ocak-31 Aralık 2014

Önceki Dönem
1 Ocak-31 Aralık 2013

39.095.876
-

12.253.828
-

23

(329.668)

1.091

11,12
15
13
13
15

8.153.079
1.105.359
67.219

8.179.680
953.173
1.342.120
(50.062)
78.669

23

(60.945)

-

13
4

347.833
1.705.222
153.947
(107.595)
164.413
(1.520.037)
2.140.125
(1.505.666)
10.313.286

(1.280.483)
4.794.031
125.919
(266.342)
211.958
(1.631.713)
801.152
(1.215.122)
12.044.071

7
6
9
8,10
7
6
8,15,6

(15.733.490)
3.021.234
5.304.976
(843.069)
(197.207)
(76.172)
2.056.162

(3.249.403)
27.098.433
2.033.752
(711.572)
3.005.936
(762.380)
37.505

15
25

(348.322)
(8.027.143)

(350.481)
(2.690.768)

Dipnot Referansları
A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları
Vergi Öncesi Dönem Karı
Vergi Öncesi Dönem Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler
- Maddi duran varlıkların satışından
kaynaklanan (kar)/zarar
- Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
- Kıdem tazminatı karşılığı gideri
- Dava karşılığı gideri
- Dava karşılığı iptali
- Kullanılmamış izin yükümlülüğü karşılığı gideri
- Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebeleştirilen
iştirakin satış karı
- Doğaya kazandırma maliyeti karşılığı ile ilgili düzeltmeler
- Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar ile ilgili düzeltmeler
- Ticari alacakların reeskont giderleri
- Ticari borçların reeskont gelirleri
- Temettü gelirleri
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
- Gerçekleşmemiş kur farkı ile ilgili düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
- İlişkili taraflardan alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
- Stoklardaki azalış ile ilgili düzeltmeler
- Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
- Ticari borçlardaki (azalış)/artış ile ilgili düzeltmeler
- İlişkili taraflara borçlardaki (artış)/azalış ile ilgili düzeltmeler
- Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
Ödenen kıdem tazminatı
Ödenen gelir vergisi
Ödenen izin yükümlülüğü

23
23
24

15

(48.435)

-

34.517.696

48.708.921

(26.694.026)

(2.798.489)

515.823

4.453

(7.587.588)
459.597
1.520.037
(31.786.157)

(45.028.170)
(204.851)
1.631.713
(46.395.344)

22.735.550
(26.308.624)
(5.956.281)
(933.891)
(10.463.246)
(7.731.707)

41.733.573
(4.197.366)
(2.678.544)
(34.857.663)
37.171.240

1.505.666

1.215.122

30

47.894.091

9.507.729

30

41.668.050

47.894.091

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkları alımından kaynaklanan
nakit çıkışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan
nakit girişleri
İştirak’in sermaye artırımına katılımından kaynaklanan nakit çıkışı
İştirak satışına ilişkin elde edilen nakit girişi
Yatırımlardan kaynaklanan bedelsiz hisse artışı
Alınan faizler

11,12

23

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri
Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Ödenen temettüler
Ödenen faiz

17

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ (AZALIŞ) (A+B+C)

D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
(A+B+C+D+E)
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1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. (“Şirket”) 1955 yılında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Aydın,
Türkiye’de kurulmuştur.
Şirket’in merkez adresi Ankara Caddesi No:335, Bornova, İzmir olup, üretim faaliyetlerini ise Atatürk Mahallesi Aydın Caddesi No:234, Söke, Aydın’da yapmaktadır. Ayrıca, Şirket’in Çavdır, Burdur’da öğütme ve paketleme tesisi bulunmaktadır.
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) kayıtlı olup, hisseleri 2000 yılından itibaren Borsa İstanbul Anonim
Şirketi’nde (“Borsa İstanbul”) işlem görmektedir. Şirket’in nihai ortağı %74,62 oranında pay ile Batıçim Batı
Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’dir (“Batıçim”).
Şirket’in fiili faaliyet konusu klinker ve çimento üretimi ve satışıdır.
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla personel sayısı 252’dir (31 Aralık 2013: 248).
Şirket’in ana ortağı ve kontrolü elinde tutan taraf Batıçim’dir.
Şirket’in iştiraklerinin ve bağlı menkul kıymetinin detayı aşağıda verilmektedir:
İştirakler

İşlem gördükleri borsalar

Faaliyet türleri

Esas faaliyet konuları

-

Üretim

Elektrik üretim ve satışı

Ash Plus Yapı Malzemeleri
San. Ve Tic.A.Ş. ("Ash Plus")

-

Üretim

Kül üretimi ve satışı

Batıbeton Beton Sanayi A.Ş.
("Batıbeton") (*)

-

Operasyon

Hazır beton işçiliği

Borsa İstanbul

Üretim

Klinker, çimento ve beton
üretimi

-

Satış ve dağıtım

Elektrik satış ve dağıtımı

Batıçim Enerji Elektrik
Üretim A.Ş. ("Batıçim
Enerji")
Makul değeri diğer
kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar

Batıçim Batı Anadolu
Çimento Sanayii A.Ş.
("Batıçim")
Batıçim Enerji Toptan
Satış A.Ş. ("Batıçim Enerji
Toptan")

Finansal tabloların onaylanması:
Finansal tablolar, yönetim kurulu tarafından onaylanmış ve 2 Mart 2015 tarihinde yayınlanması için yetki
verilmiştir. Genel Kurul’un finansal tabloları değiştirme yetkisi bulunmaktadır.

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1

Sunuma İlişkin Temel Esaslar

TMS’ye Uygunluk Beyanı
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
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İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”)
esas alınmıştır.
Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara
uygun olarak sunulmuştur.
Finansal tablolar, bazı finansal araçların yeniden değerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri
esas alınmaktadır.

Kullanılan Para Birimi
Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için
sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve Türkiye
Muhasebe Standartları’na uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”)
uygulanmamıştır.

İştiraklerdeki paylar:
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket’in iştiraklerinin ve makul değeri diğer kapsamlı
gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıkların detayları aşağıdaki gibidir:
Şirket’in sermayedeki pay oranı ve
oy kullanma hakkı oranı (%)
İştirakler

Ana faaliyet

Kuruluş ve faaliyet
yeri

Batıçim Enerji

Elektrik üretim ve satışı

Tezli Dere (*)

Elektrik üretim ve satışı

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

İzmir, Türkiye

36,025

36,025

İzmir, Türkiye

-

36,025

Şirket’in sermayedeki pay oranı ve
oy kullanma hakkı oranı (%)
Makul değeri diğer kapsamlı
gelir tablosuna yansıtılan
finansal varlıklar

Ana faaliyet

Kuruluş ve faaliyet
yeri

Ash Plus

Kül üretimi ve satışı

Batıbeton

Hazır beton işçiliği

Batıçim
Batıçim Enerji Toptan

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Manisa, Türkye

0,05

0,05

İzmir, Türkiye

0,05

0,05

Klinker, çimento ve beton
üretimi ve satışı

İzmir, Türkiye

4,09

4,09

Elektrik satış ve dağıtımı

İzmir, Türkiye

< 0,01

< 0,01

*) Şirket, iştiraki olan Tezli Dere Elektrik Üretim A.Ş.’de sahip olduğu toplam 1.551.957 adet hissenin tamamını 6 Ağustos 2014 tarihinde satmıştır.
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İştirak Şirket’in önemli derecede etkide bulunduğu işletmedir. Önemli derecede etkinlik, bir işletmenin
finansal ve operasyonel politikalarına ilişkin kararlarına münferiden veya müştereken kontrol yetkisi olmaksızın katılma gücünün olmasıdır. Ekteki finansal tablolarda iştiraklerin faaliyet sonuçları ile varlık ve
yükümlülükleri, TFRS 5 standardı uyarınca satılmak üzere elde tutulan varlık olarak muhasebeleştirilenler
dışında, özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir. Özkaynak yöntemine göre bilançoda iştirakler, maliyet bedelinin iştirakin net varlıklarındaki alım sonrası dönemde oluşan değişimdeki Şirket’in payı
kadar düzeltilmesi sonucu bulunan tutardan, iştirakte oluşan herhangi bir değer düşüklüğünün düşülmesi
neticesinde elde edilen tutar üzerinden gösterilir. İştirakin, Şirket’in iştirakteki payını (özünde Şirket’in
iştirakteki net yatırımının bir parçasını oluşturan herhangi bir uzun vadeli yatırımı da içeren) aşan zararları kayıtlara alınmaz. İlave zarar ayrılması ancak Şirket’in yasal veya zımni kabulden doğan yükümlülüğe
maruz kalmış olması ya da iştirak adına ödemeler yapmış olması halinde söz konusudur. İştiraklerdeki
yatırımlar yatırım yapılan şirket iştirak veya iş ortaklığına dönüştüğü andan itibaren özkaynak yöntemi
kullanılarak muhasebeleştirilir. İştirak veya iş ortaklığındaki payların satın alınmasıyla, satım alım bedelinin, iştirakin satın alınma tarihindeki kayıtlı belirlenebilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı
borçlarının gerçeğe uygun değerinin üzerindeki kısmı şerefiye olarak kaydedilir. Şerefiye, yatırımın defter
değerine dahil edilir ve yatırımın bir parçası olarak değer düşüklüğü açısından incelenir. İştirakin satın
alınma tarihindeki kayıtlı tanımlanabilir varlıklarının, yükümlülüklerinin ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe
uygun değerinin satım alım bedelini aşan kısmı yeniden değerlendirildikten sonra doğrudan kar veya zarar
tablosuna kaydedilir.
TMS 39 standardında yer alan kurallar, Şirket’in bir iştirakteki yatırımı ile ilgili bir değer düşüklüğü karşılığının muhasebeleştirilmesinin gerekli olup, olmadığı belirlemek amacıyla uygulanır. Değer düşüklüğü
göstergesi olması durumunda, iştirak yatırımının geri kazanılabilir tutarı (kullanım değeri ile gerçeğe uygun
değerinden satış maliyetlerinin düşülmesi sonucu bulunan tutardan büyük olanı) ile defter değeri karşılaştırılarak yatırımın tüm defter değeri TMS 36’ya göre değer düşüklüğü açısından tek bir varlık gibi test edilir.
İştirakteki yatırımın geri kazanılabilir tutarının sonradan artması durumunda, söz konusu değer düşüklüğü
zararı TMS 36 uyarınca iptal edilir.
Yapılan yatırım iştirak ya da iş ortaklığı olma özelliğini kaybettiğinde ya da satış amaçlı elde tutulan duran
varlık olarak sınıflandırıldığında, Şirket özkaynak yöntemi ile muhasebeleştirmeyi sona erdirir. Eğer Şirket
iştirakteki payının tamamını elden çıkarmayıp kalan payı finansal varlık olarak sınıflandırırsa, kalan payını o
günkü gerçeğe uygun değeri ile gösterir ve kalan payın gerçeğe uygun değeri, TMS 39 uyarınca başlangıçta
muhasebeleştirilen gerçeğe uygun değer olarak kabul edilir. İştirak veya iş ortaklığının özkaynak yönteminin sona erdiği günkü kayıtlı değeri ile kalan payın gerçeğe uygun değeri ve iştirak veya iş ortaklığındaki satılan paylardan elde edilen kazanç arasındaki fark iştirak veya iş ortaklığının elden çıkarılmasından kaynaklanan kar/zarar olarak muhasebeleştirilir. Şirket, iştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırıma ilişkin daha önce
diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirdiği tüm tutarları yatırım yapılan işletmenin varlık ya da borçlarını
doğrudan elden çıkarması ile aynı esaslara uygun olarak muhasebeleştirir. Bu kapsamda iştirake veya iş
ortaklığına ilişkin diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen tüm tutarlar, Şirket’in iştiraki veya iş ortaklığı
üzerindeki önemli etkiyi kaybetmesi durumunda özkaynak yönteminin sona ermesiyle özkaynaklardan kar/
zarara aktarılır.

2.2

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler

Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem
finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket, cari dönem içerisinde TMS 19 ve TFRS 9 standartlarını
uygulamıştır.

2.3

Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye
yönelik olarak uygulanır. Şirket, cari dönem içerisinde maden sahası rehabilitasyon karşılığı ile ilgili olarak
muhasebe tahminlerini değiştirmiştir.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları
yeniden düzenlenir.
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2.4

Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları

(a) Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler
Bulunmamaktadır.
(b) 2013 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TFRS 10, 12, TMS 27 (Değişiklikler)
TMS 32 (Değişiklikler)

1
2

Yatırım Şirketleri1
Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi1

TMS 36 (Değişiklikler)

Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir Değer
Açıklamaları1

TMS 39 (Değişiklikler)

Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Muhasebesinin Devamlılığı1

TFRS Yorum 21

Harçlar ve Vergiler1

TMS 21 (Değişiklikler)

Kur Değişiminin Etkileri2

1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
Değişikliğin yayımlandığı 12 Kasım 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

TFRS 10, 11, TMS 27 (Değişiklikler) Yatırım Şirketleri
Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun değer farkını kâr veya zarara yansıtarak ölçmesi zorunlu olup,
finansal tablo sunmalarına ilişkin istisna getirilmiştir.

TMS 32 (Değişiklikler) Finansal Varlık ve Finansal Borçların Netleştirilmesi
TMS 32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile ilgili
mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle ‘cari dönemde yasal olarak
uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip’ ve ‘eş zamanlı tahakkuk ve ödeme’ ifadelerine açıklık getirir.

TMS 36 (Değişiklikler) Finansal Olmayan Varlıklar için Geri Kazanılabilir
Değer Açıklamaları
TFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü” Standardının bir sonucu olarak değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu
değişiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın 130 ve 134 üncü paragrafları değiştirilmiştir.

TMS 39 (Değişiklikler) Türev Ürünlerin Yenilenmesi ve Riskten Korunma
Muhasebesinin Devamlılığı
TMS 39’da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal riskten korunma aracının vadesinin dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına, dolayısıyla finansal riskten korunma muhasebesinin
uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık getirilmiştir.
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TFRS Yorum 21 Harçlar ve Vergiler
TFRS Yorum 21, vergi benzeri yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir faaliyet
gerçekleştiğinde, işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç muhasebeleştirmesi gerektiğine açıklık getirmektedir.

TMS 21 (Değişiklikler) Kur Değişiminin Etkileri
TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri Standardının 39’uncu paragrafının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(b) Gelir ve giderler, kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin sunulduğu her bir tabloda (karşılaştırmalı
tutarlar dâhil) işlem tarihinde geçerli olan döviz kurundan çevrilir.”
(c) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Şirket henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki
değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:

1
2

TFRS 9

Finansal Araçlar

TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler)

TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük
Tarihi

TMS 19 (Değişiklikler)

Çalışanlara Sağlanan Faydalar 1

2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler

TFRS 2, TFRS 3, TFRS 8, TFRS 13, TMS 16 ve TMS 38,
TMS 24, TFRS 9, TMS 37, TMS 39 1

2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler

TFRS 3, TFRS 13, TMS 40 1

TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler)

Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan
Yöntemlerin Açıklanması 2

TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile TMS 1, TMS 17,
TMS 23, TMS 36 ve TMS 40 (Değişiklikler)

Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler 2

TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler)

Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların
Muhasebeleştirilmesi 2

30 Haziran 2014 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.
31 Aralık 2015 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir.

TFRS 9 Finansal Araçlar
Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar
getirmektedir. Ekim 2010’da değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü
ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.

TFRS 9 ve TFRS 7 (Değişiklikler) TFRS 9 ve Geçiş Açıklamaları için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Kasım 2013’te TFRS 9’un zorunlu uygulama tarihi 1 Ocak 2018 tarihinden önce olmamak kaydıyla ertelenmiştir. Bu değişiklik KGK tarafından henüz yayınlanmamıştır.

TMS 19 (Değişiklikler) Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Bu değişiklik çalışanların veya üçüncü kişilerin yaptığı katkıların hizmete bağlı olmaları durumunda hizmet
dönemleri ile nasıl ilişkilendirileceğine açıklık getirmektedir. Ayrıca, katkı tutarının hizmet yılından bağım-
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sız olması durumunda, işletmenin bu tür katkıları hizmetin sunulduğu döneme ilişkin hizmet maliyetinden
azalış şeklinde muhasebeleştirilmesine izin verilir.

2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 2: Bu değişiklik ‘hakediş koşulu’ ve ‘piyasa koşulu’ tanımlarını değiştirirken ‘performans koşulu’ ve
‘hizmet koşulu’ tanımlarını getirmektedir.

TFRS 3: Bu değişiklik ile koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle ölçülür.
TFRS 8: Bu değişiklikler birleştirme kriterlerinin faaliyet bölümlerine uygulanmasında yönetim tarafından
yapılan değerlendirmelerin açıklanmasını zorunlu kılar, ve bölüm varlıkları toplamının işletme varlıkları
toplamı ile mutabakatının ancak bölüm varlıklarının raporlanması durumunda gerektiğini belirtir.

TFRS 13: Bu değişiklik, TFRS 9 ve TMS 39’a getirilen değişikliklerin bazı kısa vadeli alacaklar ve borçların
iskonto edilmeden ölçülebilmesini değiştirmediğine açıklık getirir.
TMS 16 ve TMS 38: Bu değişiklik ile bir maddi duran varlık kalemi yeniden değerleme işlemine tabi
tutulduğunda, varlığın defter değerinin yeniden değerlenmiş tutarına göre düzeltilir.

TMS 24: Bu değişiklik işletmenin diğer bir işletmeden kilit yönetici personel hizmetleri alması durumunda
bu yöneticilere ödenmiş veya ödenecek tazminatların açıklanması gerektiğine açıklık getirir.

2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 3: Bu değişiklik müşterek anlaşmanın kendi finansal tablolarında müşterek anlaşma oluşumunun
muhasebeleştirilmesinin TFRS 3 kapsamı dışında olduğuna açıklık getirir.

TFRS 13: Bu değişiklik, 52. paragraftaki istisnanın kapsamına açıklık getirir.
TMS 40: Bu değişiklik bir gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul veya sahibi tarafından kullanılan
gayrimenkul olarak sınıflandırılması konusunda TFRS 3 ve TMS 40 arasındaki ilişkiye açıklık getirir.

TMS 16 ve TMS 38 (Değişiklikler) Amortisman ve İtfa Payları İçin Uygulanabilir Olan
Yöntemlerin Açıklanması
Bu değişiklik, maddi duran varlıklar için bir varlığın kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen
gelire dayalı amortisman yönteminin kullanılmasının uygun olmadığına açıklık getirirken, aksi ispat edilene
kadar hukuken geçerli öngörü olan, ve yalnızca maddi olmayan duran bir varlığın gelir ölçümü olarak ifade
edildiği nadir durumlarda ya da maddi olmayan duran varlıktan elde edilen gelir ile ekonomik faydaların
birbiriyle yakından ilişkili olduğunun kanıtlandığı durumlarda maddi olmayan duran varlıklar için bir varlığın
kullanımı sonucunda oluşan faaliyetlerden elde edilen gelire dayalı itfa yönteminin kullanılmasının uygun
olmadığı görüşünü de ileri sürmüştür. Bu değişiklik ayrıca bir varlığın kullanılması sonucunda üretilen bir
kalemin gelecek dönemlerde satış fiyatında beklenen düşüşlerin bir varlığın, teknolojik ya da ticari bakımdan
eskime beklentisini işaret edebileceği ve sonrasında varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik faydalarda
düşüşün göstergesi olabileceği konusuna değinen açıklamalara da yer verir.

TMS 16 ve TMS 41 (Değişiklikler) ile TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40
(Değişiklikler) Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler
Bu standart, ‘taşıyıcı bitkilerin’, TMS 41 standardı yerine, maddi duran varlıklar sınıflandırması altında, ilk
muhasebeleştirme kaydı sonrasında maliyet ya da yeniden değerleme esasına göre ölçülmesine imkan
sağlayacak şekilde TMS 16 standardı kapsamında ele alınmasını belirtir. Bu standartta ayrıca ‘taşıyıcı bitki’
tarımsal ürünlerin üretimi veya temini için kullanılan, bir dönemden fazla ürün vermesi beklenen ve önemsiz
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kalıntı satışları dışında tarımsal ürün olarak satılma olasılığının çok düşük olduğu yaşayan bir bitki olarak
tanımlanmıştır. Bu standartta taşıyıcı bitkilerden yetiştirilen ürünlerin TMS 41 standardının kapsamında
olduğu da belirtilmektedir.
TMS 16 ve TMS 41’de yapılan bu değişiklikler sırasıyla TMS 1, TMS 17, TMS 23, TMS 36 ve TMS 40
standartlarının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.

TFRS 11 ve TFRS 1 (Değişiklikler) Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların
Muhasebeleştirilmesi
Bu standart, işletme teşkil eden müşterek bir faaliyette pay edinen işletmenin:
•
•

TFRS 11’de belirtilen kurallara aykırı olanlar haricinde, TFRS 3 ve diğer TMS’lerde yer alan işletme birleşmeleriyle ilgili tüm muhasebeleştirme işlemlerinin uygulaması, ve
TFRS 3 ve diğer TMS’ler uyarınca işletme birleşmelerine ilişkin açıklanması gereken bilgileri açıklamasını öngörür.

TFRS 11’de yapılan bu değişiklik TFRS 1 standardının da ilgili yerlerinde değişikliklere yol açmıştır.
Şirket, standartların finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
İlişkili Taraflar
İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya
işletmedir.
a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle ilişkili sayılır:
Söz konusu kişinin,
(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,
(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi
olması durumunda.
(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile ilişkili
sayılır:
(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, bağlı ortaklık
ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).
(ii) İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iştiraki ya da iş
ortaklığı olması halinde.
(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz konusu üçüncü
işletmenin iştiraki olması halinde.
(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin çalışanlarına
ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. Raporlayan işletmenin
kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.
(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol edilmesi
halinde.
(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin bulunması veya söz
konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir üyesi olması halinde.
İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da
yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.
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Hasılat
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir. Şirket, yurtiçi ve yurtdışı
çimento ve klinker satışlarının kaydedilmesini aşağıdaki prensipler dahilinde gerçekleştirmektedir.

Malların satışı
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:
•
•
•
•
•

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

Temettü ve faiz geliri:
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
(Şirket’in ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece)
kayda alınır.
Finansal varlıklardan elde edilen faiz geliri, Şirket’in ekonomik faydaları elde edeceği ve gelirin güvenilir bir
biçimde ölçülmesi mümkün olduğu sürece kayıtlara alınır. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen
ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.

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 çoğunlukla ağırlıklı ortalama 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. Stokların net gerçekleşebilir
değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine indirgenir ve değer düşüklüğünün
oluştuğu yılda kar veya zarar tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle
net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal
edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır.

Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler. Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar ve maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.
İdari 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. Bu varlıkların inşaası bittiğinde ve kullanıma hazır hale geldiklerinde ilgili maddi duran varlık
kalemine sınıflandırılırlar. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.
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, ka-
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lıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden
geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, sahip olunan maddi duran varlıklarda olduğu gibi beklenen faydalı ömrüne göre amortismana tabi tutulur. Eğer finansal kiralama döneminin sonunda sahipliğin kazanılıp
kazanılmayacağı kesin değil ise beklenen faydalı ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanına göre
amortismana tabi tutulur.
Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde
edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu dışı bırakılır. Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç veya kayıp satış
hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosuna dahil edilir.

Maden Varlıkları
Şirket’in sahip olduğu maden varlıkları; maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması ile ilgili
indirgenmiş maliyetlerden oluşmaktadır. Maden varlıkları elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara
yansıtılmaktadır. Maden varlıkları, üretimin başlaması ile birlikte itfa edilmeye başlanırlar. Maden varlıklarının amortisman giderleri üretim maliyeti ile ilişkilendirilmektedir.
Maden varlıkları, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve fiziksel durumlarının Şirket yönetimi tarafından belirlenen üretim kapasitesini karşılayacağı durumlarda amortismana tabi tutulmaya başlanırlar.
Maden varlıkları, değer düşüklüğü olabileceğini gösteren durumlarda, birbirlerinden bağımsız ve en küçük derecede nakit üreten birimler olarak gruplandırılarak geri kazanılabilir tutarı ile finansal tablolardaki
taşınan değeri karşılaştırılarak TMS 36’ya göre değer düşüklüğü açısından test edilir. Değer düşüklüğünün
saptanması için maden varlıkları, nakit üreten birimler bazında değerlendirilirler. Eğer söz konusu maden
varlığının veya o varlığa ait (varlığın ait olduğu) nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım
veya satılması için gerekli olan giderler düşüldükten sonraki satış yoluyla geri elde edilecek tutardan yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir
tablosuna gider olarak yansıtılır. Oluşan değer düşüklüğü kaybı her raporlama döneminde gözden geçirilir
ve ilgili varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını
izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü
ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri çevrilir.
Maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması maliyetleri; madenlerin kapanması ve rehabilitasyonu sırasında harcanması kuvvetle muhtemel olan giderlerin karşılığının bilanço tarihi itibarıyla maliyet değerleri üzerinden finansal tablolara yansıtılmasıdır. Maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması
karşılığının hesaplanmasında kullanılan yönetim tahminlerindeki değişikliklerden kaynaklanan değişimler,
maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması maliyetlerine yansıtılır. Öte yandan, maden sahalarının ıslahı, rehabilitasyonu ve kapanması maliyetleri; ilgili madenin kalan ekonomik ömürlerinin veya dönem
içerisinde ilgili açık ocaktan çıkarılan miktar bazındaki maden miktarının, açık ocak görünür ve mümkün
işlenebilir geri kalan miktar bazındaki rezerv miktarına bölünmesi suretiyle bulunan amortisman oranından
düşük olanı kullanılarak itfa edilmektedir. Mevcut programlar kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi ve
çevrenin korunmasına istinaden katlanılan maliyetler oluştukları dönemde gider olarak kar veya zarar ve
diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.
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Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar
Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa
payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden
geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Satın alınan maddi olmayan
duran varlıklardan sınırsız ömre sahip olanlar maliyet değerlerinden birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler.

Bilgisayar yazılımı
Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen
sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, faydalı ömürlerine göre (5-10 yıl)
itfa edilir.
Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde gelir tablosuna
kaydedilmektedir. Kontrolü Şirket’in elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak harcamalar maddi
olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların maliyetlerini ve genel
üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir.
Duran varlık olarak değerlendirilen bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, faydalı ömürleri üzerinden itfa
edilir (3 yılı geçmemek kaydıyla).

Maddi olmayan varlıkların bilanço dışı bırakılması
Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik
yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılır. Bir maddi
olmayan duran varlığın finansal durum tablosu (bilanço) dışı bırakılmasından kaynaklanan kâr ya da zarar,
varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak
hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık finansal durum tablosu (bilanço) dışına alındığı zaman kâr veya zararda muhasebeleştirilir.

Maddi Duran Varlıklar ve Şerefiye Haricinde Maddi Olmayan
Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şirket, her raporlama tarihinde varlıklarında değer düşüklüğü olup olmadığını belirlemek için maddi olan ve
olmayan duran varlıklarının defter değerini inceler. Varlıklarda değer düşüklüğü olması durumunda, değer
düşüklüğü tutarının belirlenebilmesi için varlıkların, varsa, geri kazanılabilir tutarı ölçülür. Bir varlığın geri
kazanılabilir tutarının ölçülemediği durumlarda Şirket, varlıkla ilişkili nakit yaratan birimin geri kazanılabilir
tutarını ölçer. Makul ve tutarlı bir tahsis esası belirlenmesi halinde Şirket varlıkları nakit yaratan birimlere
dağıtılır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, Şirket varlıkları makul ve tutarlı bir tahsis esasının belirlenmesi için en küçük nakit yaratan birimlere dağıtılır.
Süresiz ekonomik ömrü olan ve kullanıma hazır olmayan maddi olmayan duran varlıklar, yılda en az bir kez
ya da değer düşüklüğü göstergesi olması durumunda değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Geri kazanılabilir
tutar, bir varlığın veya nakit yaratan birimin, satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile kullanım
değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri, bir varlık veya nakit yaratan birimden elde edilmesi beklenen
gelecekteki nakit akışlarının bugünkü değeridir. Kullanım değerinin hesaplanmasında mevcut dönemdeki
piyasa değerlendirmesine göre paranın kullanım değerini ve gelecekteki nakit akımları tahminlerinde dikkate alınmayan varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılır.

36

Bir varlığın (ya da nakit yaratan birimin) geri kazanılabilir tutarının defter değerinden düşük olduğu durumlarda, varlığın (ya da nakit yaratan birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına indirilir. İlgili varlığın
yeniden değerlenen tutarla ölçülmediği hallerde değer düşüklüğü zararı doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Bu durumda değer düşüklüğü zararı yeniden değerleme değer azalışı olarak dikkate alınır.
Değer düşüklüğü zararının sonraki dönemlerde iptali söz konusu olduğunda, varlığın (ya da ilgili nakit
yaratan birimin) defter değeri geri kazanılabilir tutar için yeniden güncellenen tahmini tutara denk gelecek
şekilde artırılır. Arttırılan defter değer, ilgili varlık (ya da ilgili nakit yaratan birimi) için önceki dönemlerde
varlık için değer düşüklüğü zararının ayrılmamış olması durumunda ulaşacağı defter değeri aşmamalıdır.
Varlık yeniden değerlenmiş bir tutar üzerinden gösterilmedikçe, değer düşüklüğü zararına ilişkin iptal işlemi
doğrudan kar/zarar içinde muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenmiş bir varlığın değer düşüklüğü zararının
iptali, yeniden değerleme artışı olarak dikkate alınır.

Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili
varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir.
Şirket genel amaçlı olarak borçlandığında ve bu fonların bir kısmı bir özellikli varlığın finansmanı için kullanıldığı durumlarda, aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetlerinin tutarı, ilgili varlığa ilişkin yapılan harcamalara uygulanacak bir aktifleştirme oranı yardımı ile belirlenir. Bu aktifleştirme oranı, özellikli varlık alımına
yönelik yapılmış borçlanmalar hariç olmak üzere, Şirket’in ilgili dönem süresince mevcut tüm borçlarına
ilişkin borçlanma maliyetlerinin ağırlıklı ortalamasıdır. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının
geçici süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye
uygun borçlanma maliyetlerinden mahsup edilir.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna
kaydedilmektedir.

Finansal Araçlar
Finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun
değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım işlemiyle
doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir.Yatırım araçlarının
ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan
finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan
çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar
elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “krediler ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında
belirlenmektedir.

Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, borçlanma aracının 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.
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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.

Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar
Şirket’in vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine
kadar elde tutulacak yatırımlar etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü
tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.

Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, satılmaya hazır olarak finansal varlık olarak sınıflandırılan ya da (a) krediler ve alacaklar, (b) vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar veya (c) gerçeğe uygun değer farkı kâr veya
zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılmayan türev olmayan finansal varlıklardır.
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve parasal varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir ve finansal
varlıklar değer artış fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar değer artış fonunda biriken toplam kar/zarar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı
gelir tablosuna sınıflandırılmaktadır.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarına ilişkin temettüler Şirket’in temettü alma hakkının oluştuğu durumlarda
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Yabancı para birimiyle ifade edilen satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri ifade edildiği
para birimi üzerinden belirlenmekte ve raporlama dönemi sonundaki geçerli kurdan çevrilmektedir. Kar
veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen kur farkı kazançları/zararları, parasal varlığın itfa edilmiş maliyet
değeri üzerinden belirlenmektedir. Diğer kur farkı kazançları ve zararları, diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilmektedir.
Aktif bir piyasada cari piyasa değeri olmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen
satılmaya hazır özkaynak araçları ile bu tür özkaynak araçlarıyla ilişkili olan ve ödemesi bu tür varlıkların
satışı yoluyla yapılan türev araçları, maliyet değerinden her raporlama dönemi sonunda belirlenen değer
düşüklüğü zararları düşülmüş tutarlarıyla değerlenir.

Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu
kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar, banka bakiyeleri, kasa ve diğerleri)
etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek gösterilir. Faiz
geliri, reeskont etkisinin önemli olmadığı durumlar haricinde etkin faiz oranı yöntemine göre hesaplanarak
kayıtlara alınır.

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
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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.
Satılmaya hazır özkaynak araçları için gerçeğe uygun değerin önemli ve sürekli bir düşüş ile maliyetin altına
inmesi objektif bir değer düşüklüğü göstergesi sayılır.
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.
Maliyet değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının benzer bir finansal varlık için olan cari faiz oranları ile iskonto edilerek hesaplanan bugünkü
değeri ile defter değeri arasındaki farktır. Bu tür bir değer düşüklüğü sonraki dönemlerde iptal edilemez.
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 kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları için daha önceki dönemlerde kar/zarar içinde muhasebeleştirilen değer
düşüklüğü zararı, kar/zarar içinde iptal edilmez. Değer düşüklüğü zararı sonucunda oluşan gerçeğe uygun
değer artışı, diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir ve yatırımlara ilişkin yeniden değerleme karşılığı
başlığı altında toplanır. Satılmaya hazır borçlanma senetleri için değer düşüklüğü zararı, yatırımın gerçeğe
uygun değerindeki artışın değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilmesinin söz konusu olması durumlarda, sonraki dönemlerde kar/zarar içinde 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
Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli
finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda
belirtilmiştir.
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. Kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.
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Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler, finansal, ticari ve diğer 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
Şirket’in mali durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum
birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
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, aşağıda belirtilen durum haricinde, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda muhasebeleştirilirler:
•

Geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı para birimiyle
gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu tür varlıkların
maliyetine dahil edilen kur farkları.

Pay Başına Kazanç
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu
ile arttırabilmektedirler. 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.

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için
yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Şirket, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
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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 finansal tablolarda karşılık ayrılır.
Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço
tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde 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.

Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Şirket tek bir sektörde faaliyet gösterdiği için ayrıca sektörel bilgi verilmemiştir. Şirket’in önemli tüm aktifleri, üretim faaliyetleri ve dağıtım kanalları Türkiye’de yerleşiktir. Şirket’in, yönetim tarafından performanslarını değerlendirme ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı bilgiler Şirket’in genel mali bilgileri
göz önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.

Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının 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, kar veya zarar tablosunda yer verilen kârdan
farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde
yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış 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 kar elde etmek suretiyle söz
konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık
ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık
ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa
muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen 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 kar 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 varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla 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
Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, kar veya zarar
tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Kıdem tazminatları:
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya
işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak
nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla
ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal
tablolara yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılmıştır.

Nakit Akış Tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

Sermaye ve Temettüler
Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü kararının
alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir.

2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
		
Şirket’in muhasebe politikalarını uygularken aldığı kritik kararlar

2.5. notta belirtilen muhasebe politikalarının uygulanması sürecinde yönetim, finansal tablolarda muhasebeleştirilen tutarlar üzerinde önemli etkisi olan aşağıdaki yorumları yapmıştır.
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Satılmaya hazır finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Şirket, satılmaya hazır finansal varlıklar portföyünü muhtemel değer düşüklüğü için gözden geçirmektedir.
Değer düşüklüğü bulunup bulunmadığına dair değerleme, özellikle aktif bir piyasası bulunmadığından dolayı
bağımsız piyasa değerleme yöntemleri kullanılamayan satılmaya hazır finansal varlıklarda yönetimin önemli
tahminler yapmasını gerektirmektedir. Tahminler, yatırımın finansal gücü ve görünümü, gerçeğe uygun
değerinde meydana gelen düşüklüğün ne kadar önemli olduğu ve değerindeki düşüklüğün geçici veya uzun
süreli olup olmadığının değerlendirilmesini içerir.

Gelir vergisi
Şirket vergi yükümlülüklerinden kaynaklanan vergi karşılığını tahmin etmektedir. Nihai vergi sonuçları çıktığında, gerçekleşen tutarlar tahmin edilenlerden farklı olabilir ve bilanço tarihi itibarıyla kayıtlarda olan gelir
vergisi karşılığına bir düzeltme getirebilir.

Ertelenmiş vergi
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Şirket gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek diğer indirilebilir geçici farklardan
oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamaman geri
kazanilabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar
projeksiyonları, ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur.
Elde edilen veriler ışığında, Şirket’in gelecekte elde edilecek vergiye tabi kar ertelenmiş vergi varlıklarının
tamamını karşılamaya yetmiyorsa, ertelenmiş vergi varlığının tamamı ve bir kısmına karşılık ayrılır.

Şüpheli ticari alacak karşılığı
Ticari alacaklar ve diğer alacaklardaki değer düşüklüğü kaybı, Şirket yönetiminin ticari alacaklar tutarının
hacmi, geçmiş deneyimler ve genel ekonomik koşullar ile ilgili değerlendirmesine dayanmaktadır.

Varlıkların faydalı ömürleri
Şirket’in varlıklarının faydalı ekonomik ömürleri, varlığın iktisap tarihinde Şirket yönetimi tarafından belirlenir ve düzenli olarak gözden geçirilir. Şirket, bir varlığın faydalı ömrünü o varlığın tahmini faydasını göz
önünde bulundurarak belirler. Bu değerlendirme, Şirket’in benzer varlıklarla ilgili deneyimlerine dayanır.
Bir varlığın faydalı ömrü belirlenirken, Şirket ayrıca piyasadaki değişimler veya gelişmeler sonucu varlıkların
teknik ve/veya ticari olarak kullanılamaz hale gelmesi durumunu da dikkate alınır.

Maden sahası rehabilitasyon karşılığı
Şirket, taşa ve toprağa dayalı madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması
kapsamında maden sahası rehabilitasyon karşılığı hesaplamaktadır. İlgili dönem gideri, doğaya kazandırma
maliyeti olarak satışların maliyeti içinde yer almaktadır.
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3.

FİNANSAL YATIRIMLAR

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in önemli finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir:
Hisse oranı
%

31 Aralık
2014

Hisse oranı
%

31 Aralık
2013

Batıçim

4,09

23.893.812

4,09

18.551.300

Ash Plus

0,05

14.905

0,05

14.905

Batı Beton

0,05

750

0,05

750

<0,01

6

<0,01

2

Makul değer değişimleri diğer kapsamlı
gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar

Batıçim Enerji Toptan

23.909.473

18.566.957

Şirket, Batıçim’in %4,09 (31 Aralık 2013: %4,09) hisse payına sahiptir ve söz konusu hisse senetleri Borsa
İstanbul’da işlem gördüğünden bilanço tarihindeki Borsa İstanbul verileri baz alınarak saptanan makul
bedeli üzerinden gösterilmiştir. Şirket’in TFRS 9’u cari dönemde uygulaması ile birlikte, 31 Aralık 2014 tarihi
itibariyle Batıçim’in hisselerinin cari yıl değerlemesinden kaynaklanan gider kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gider olarak muhasebeleştirilmiştir.
Yukarıda görülen 15.661 TL tutarındaki kote edilmiş piyasa değeri olmayan ve tahmini değer aralıklarının büyük olması ve tahmini değerlere ilişkin olasılıklıkların güvenilir bir biçimde ölçülememesi nedeniyle gerçeğe
uygun değeri güvenilir bir şekilde tahmin edilemeyen borsada işlem görmeyen diğer finansal varlıkların
hisse senedi yatırımları maliyet değerleri üzerinden gösterilmektedir.

4.

ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN 			
YATIRIMLAR

31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap döneminde Şirket’in özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımının
zararındaki payı 4.733.442 TL’dir.
Şirket’in özkaynak yöntemiyle değerlediği Batıçim Enerji’nin 31 Aralık 2014 tarihindeki kayıtlı değeri
53.333.072 TL’dir.
20 Şubat 2014 tarihinde Şirket’in Batıçim Enerji’nin sermaye artışına katılması nedeniyle ve 26 Kasım 2014
tarihinde gerçekleşen sermaye taahhüt ödemesi nedeniyle iştirak tutarında 7.587.588 TL’lik artış olmuştur.
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Batıçim Enerji’ye ait özet finansal bilgilerin detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Dönen Varlıklar

16.665.557

18.135.811

Duran Varlıklar

176.517.749

173.873.119

Kısa Vadeli Yükümlülükler

(47.022.915)

(45.463.292)

Uzun Vadeli Yükümlülükler

(47.045.849)

(62.707.218)

99.114.542

83.838.420

%36,025

%36,025

Şirket’in Payına düşen Özsermaye Tutarı

35.706.014

30.202.791

Şirket’in Sermaye Artışındaki Şerefiye Tutarı

15.921.836

15.921.836

51.627.850

46.124.627

1 Ocak 201431 Aralık 2014

1 Nisan 201331 Aralık 2013

23.733.923

36.363.433

(3.991)

(9.562)

Toplam Kapsamlı Gider

(4.714.316)

(13.311.237)

Net Zarar

(4.733.442)

(13.301.675)

%36,025

%36,025

(1.705.222)

(4.791.928)

1 Ocak 201431 Aralık 2014

1 Nisan 201331 Aralık 2013

-

55.023

Net Özsermaye
Şirket’in Payı

Toplam Net Hasılat
Diğer Kapsamlı Gider

Şirket’in Payı
Şirket’in Payına Düşen Zarar Tutarı

Tezli Dere’ye ait özet finansal bilgilerin detayı aşağıdaki gibidir:
Tezli Dere (*)
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar

-

Kısa Vadeli Yükümlülükler

-

(860)

Net Özsermaye

-

54.163

Şirket’in Payı

-

%36,025

Şirket’in Payına düşen Özsermaye Tutarı

-

19.512

Net Zarar

-

(5.837)

Şirket’in Payı

-

%36,025

Şirket’in Payına Düşen Zarar Tutarı

-

(2.103)

(*) Şirket, iştiraki olan Tezli Dere Elektrik Üretim A.Ş.’de sahip olduğu toplam 1.551.957 adet hissenin tamamını 6 Ağustos 2014 tarihinde satmıştır. Satımdan kaynaklı Şirket’in payına düşen kar/zarar gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir.

47

5.

FİNANSAL BORÇLAR

Kısa Vadeli Banka Kredileri
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Uzun Vadeli Banka Kredileri

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

262.851

548.475

6.978.735

1.940.273

42.721.148

48.767.727

49.962.734

51.256.475

Banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Para Birimi

31 Aralık 2014

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı (%)

Kısa vadeli

Uzun vadeli

-

262.851

-

ABD Doları

4,21

4.398.476

16.864.734

Avro

3,33

2.580.259

25.856.414

7.241.586

42.721.148

TL

Para Birimi

31 Aralık 2013

Ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı (%)

Kısa vadeli

Uzun vadeli

-

189.934

-

ABD Doları

4,22

2.153.942

19.402.727

Avro

3,49

144.872

29.365.000

2.488.748

48.767.727

TL

Banka kredilerinin vadeleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

1 yıl içerisinde ödenecek

7.241.586

2.488.748

1 - 2 yıl içerisinde ödenecek

8.917.344

6.327.623

2 - 3 yıl içerisinde ödenecek

8.917.344

8.774.708

3 - 4 yıl içerisinde ödenecek

8.917.344

8.774.708

4 - 5 yıl içerisinde ödenecek

8.917.366

8.774.708

5 yıl ve daha uzun vadeli

7.051.750

16.115.980

49.962.734

51.256.475

Şirket’in banka kredilerinin detayı aşağıdaki gibidir:
10.000.000 ABD Doları tutarındaki kredilerin (31 Aralık 2013: 10.000.000 ABD Doları) 5.000.000 ABD Dolarlık
kısmı 19 Ekim 2012 tarihinde, 5.000.000 ABD Dolarlık kısmı 24 Ocak 2013 tarihinde kullanılmıştır. Kredi geri
ödemeleri 18 Ekim 2014 tarihinde başlamış olup vade sonu 19 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecektir.
Kredilerin faiz oranları %2,05 ile LIBOR +%4 aralığındadır. Krediler atık ısıdan enerji kazanımı projesinin
finansmanında kullanılmış olup bu kredilere istinaden herhangi bir teminat veya ipotek verilmemiştir.
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10.000.000 Avro tutarındaki kredilerin (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır) 5.000.000 Avro tutarındaki kısmı
4 Ekim 2013 tarihinde, 5.000.000 Avro tutarındaki kısmı 29 Kasım 2013 tarihinde kullanılmıştır. Kredi geri
ödemeleri 4 Ekim 2015 tarihinde başlayacak olup vade sonu 4 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecektir.
Kredilerin faiz oranı EURIBOR +%3,15’dir. Krediler çimento değirmeni projesinin finansmanında kullanılmış
olup bu kredilere istinaden herhangi bir teminat veya ipotek verilmemiştir.
262.851 TL tutarındaki kredi (31 Aralık 2013: 189.934) 31 Aralık 2014 tarihinde kullanılmıştır. Şirket’in Sosyal
Güvenlik Kurumu primlerini ödemesi için kullanılan faizsiz kredinin geri ödeme tarihi 5 Ocak 2015’tir.

6.

İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Satış işlemleri peşin olarak gerçekleşmektedir. Alacaklar teminatsızdır ve gecikme faiz oranı, ilgili dönemdeki banka mevduat
oranı baz alınarak uygulanmaktadır.
İlişkili taraflardan olan ticari olmayan alacaklar için ilgili dönemdeki banka mevduat oranında faiz işletilmektedir.
İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 45 gündür.
Borçlar için faiz oranı, ilgili dönemdeki banka mevduat oranı baz alınarak uygulanmaktadır.
Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.
31 Aralık 2014
Alacaklar
Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler

Ticari

Borçlar
Uzun vadeli

Ticari olmayan

Ticari

Kısa vadeli

Ticari olmayan

Ticari

Uzun vadeli

Ticari olmayan

Ticari

Ticari olmayan

Ortaklar
Batıçim

838.283

4.606

-

-

447.584

-

-

-

-

-

-

-

-

4.991

-

-

Batıçim Enerji

-

-

-

-

-

1.636

-

-

Batıçim Enerji Toptan

-

-

-

-

17.849

-

-

-

ASH Plus

-

-

-

-

5.028

-

-

-

838.283

4.606

-

-

470.461

6.627

-

-

Ortaklara ödenecek temettü
Ana ortak tarafından yönetilen diğer
şirketler

31 Aralık 2013
Alacaklar
Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler

Ticari

Borçlar
Uzun vadeli

Ticari olmayan

Ticari

Kısa vadeli

Ticari olmayan

Ticari

Uzun vadeli

Ticari olmayan

Ticari

Ticari olmayan

Ortaklar
Batıçim
Ortaklara ödenecek temettü

3.860.913

3.210

-

-

365.089

-

-

-

-

-

-

-

-

4.991

-

-

-

-

-

-

18.767

-

-

-

3.860.913

3.210

-

28.438.401

383.856

4.991

-

-

Ana ortak tarafından yönetilen diğer
şirketler
Batıçim Enerji Toptan
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1 Ocak - 31 Aralık 2014
İlişkili taraflarla olan işlemler

Stok veya hizmet
alımları

Mal satışları

Faiz gelirleri

Faiz giderleri

Temettü
gelirleri

12.840.765

41.734

180

163.881

Ortaklar
Batıçim

1.312.685

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
-

-

2.471

1.387

-

Batıçim Enerji Toptan

Batıçim Enerji

278.102

-

7.125

-

-

Ash Plus

151.221

-

-

-

-

Batıbeton

-

-

-

-

532

1.742.008

12.840.765

51.330

1.567

164.413

1 Ocak - 31 Aralık 2013
İlişkili taraflarla olan işlemler

Mal satışları

Faiz gelirleri

Faiz giderleri

Temettü
gelirleri

14.618.473

18.076

-

204.851

117.801

-

831.101

-

-

20.185

-

-

-

-

-

-

-

-

6.445

Stok veya hizmet
alımları

Ortaklar
Batıçim

888.742

Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler
Batıçim Enerji
Batıçim Enerji Toptan
Ash Plus
Batıbeton

-

-

-

-

662

1.026.728

14.618.473

849.177

-

211.958

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar:
Yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.603.372 TL’dir
(31 Aralık 2013: 1.435.703 TL).

7.

TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

a) Ticari Alacaklar:
Bilanço tarihleri itibarıyla Şirket’in ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Ticari alacaklar

10.752.673

5.636.161

Alacak senetleri

14.568.728

4.105.697

838.283

3.860.913

26.159.684

13.602.771

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 6)

Bilanço tarihi itibarıyla şirketin vadesi gelmemiş ve tahsil kabiliyeti yüksek alacaklarının tutarı 26.159.684
TL’dir (31 Aralık 2013: 13.602.771 TL).
Ticari alacakların vadesi ortalama 56 gündür (31 Aralık 2013: 40 gün).
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Henüz vadesi gelmemiş ve şüpheli hale gelmemiş alacaklara ilişkin alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:

Alınan teminat mektupları

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

33.300.396

16.265.974

33.300.396

16.265.974

Şirket yönetimi, alınan teminatların nominal değeri ile makul değeri arasında önemli bir fark olmadığını
düşünmektedir. 31 Aralık 2014 tarihi itibari ile vadesi geçmiş ticari alacağı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır). Şirket’in 31 Aralık 2014 itibarıyla şüpheli ticari alacağı bulunmamaktadır (31 Aralık 2013:
Bulunmamaktadır).

b) Ticari Borçlar:
Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 6)
Diğer ticari borçlar

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

13.968.760

14.251.841

470.461

383.856

-

21.721

14.439.221

14.657.418

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

11.950.253

10.549.516

11.950.253

10.549.516

Ticari borçların vadesi ortalama 55 gündür (31 Aralık 2013: 60 gün).
Şirket’in ticari borçlarına ilişkin verdiği teminatlar aşağıdaki gibidir:

Verilen teminat mektupları

Şirket yönetimi, verilen teminatların nominal değeri ile makul değeri arasında önemli bir fark olmadığını
düşünmektedir.

8.

DİĞER ALACAK VE BORÇLAR

a) Diğer Alacaklar
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar (Not 6)(*)
Diğer çeşitli alacaklar

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

4.606

3.210

107.170

32.162

111.776

35.372

(*) 4.606 TL tutarındaki ilişkili taraftan ticari olmayan alacağın vadesi 2015 olup, ortalama etkin faiz oranı
%10,15’tir (2013: 3.210 TL, %13).
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

397.420

386.205

397.420

386.205
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b) Diğer Borçlar
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

47.814

736.771

6.627

4.991

Ödenecek vergi ve fonlar

1.112.478

811.619

Diğer çeşitli borçlar

2.506.888

212.103

3.673.807

1.765.484

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

İlk madde ve malzeme

2.035.834

3.847.093

Yarı mamüller

5.300.766

9.864.665

151.411

137.871

9.170.611

8.113.969

16.658.622

21.963.598

Alınan avanslar
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar (Not 6)

9.

STOKLAR

Mamüller
Yardımcı malzeme ve yedek parça

2014 yılı içerisinde 42.941.959 TL (31 Aralık 2013: 34.598.446 TL) tutarındaki stokların maliyeti, satılan malın
maliyeti hesabı içerisinde giderleştirilmiştir.
Yardımcı malzemeler ve yedek parçalar, henüz kullanılmamış ateş tuğlaları ve üretimde kullanılabilecek
yardımcı malzemeler ve yedek parçalardan oluşmaktadır. Ateş tuğlaları, kullanıma başlandığında, demirbaş
olarak sınıflanır ve ekonomik ömürleri boyunca amortismana tabi tutulur.

10. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Stok alımı için verilen sipariş avansları
Gelecek aylara ait giderler

Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Sabit kıymet alımı için verilen avanslar
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31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

140.401

133.568

1.087.037

878.000

1.227.438

1.011.568

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

5.167.910

4.626.934

5.167.910

4.626.934

11. MADDİ DURAN VARLIKLAR
Arazi ve
arsalar

Yer altı ve yerüstü
düzenleri

Tesis, makine ve
cihazlar

Binalar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Yapılmakta
olan
yatırımlar

Maden
varlıkları

Toplam

Maliyet Değeri
1 Ocak 2014 tarihi
itibarıyla açılış bakiyesi

9.093.798

29.079.125

53.569.838

143.511.739

553.573

7.391.906

862.029

2.939.734

247.001.742

Alımlar

49.993

109.466

29.007

132.405

-

1.602.761

-

25.842.432

27.766.064

Çıkışlar

-

-

(332.077)

(2.555.583)

(1.618)

(296.668)

-

-

(3.185.946)

Yapılmakta olan
yatırımlardan transferler

-

28.500

2.759.020

2.359.007

-

533.666

-

(5.680.193)

-

9.143.791

29.217.091

56.025.788

143.447.568

551.955

9.231.665

862.029

23.101.973

271.581.860

-

(12.435.524)

(20.641.310)

(82.417.950)

(532.800)

(5.290.025)

(259.677)

-

(121.577.286)

31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla kapanış
bakiyesi
Birikmiş
Amortismanlar
1 Ocak 2014 tarihi
itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri

-

(946.532)

(961.671)

(4.550.222)

(5.258)

(1.412.159)

(179.429)

-

(8.055.271)

Çıkışlar

-

-

332.077

2.369.428

1.618

296.668

-

-

2.999.791

31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla kapanış
bakiyesi

-

(13.382.056)

(21.270.904)

(84.598.744)

(536.440)

(6.405.516)

(439.106)

-

(126.632.766)

31 Aralık 2014 tarihi
itibarıyla net defter
değeri

9.143.791

15.835.035

34.754.884

58.848.824

15.515

2.826.149

422.923

23.101.973

144.949.094

Arazi ve
arsalar

Yer altı ve yerüstü
düzenleri

Binalar

Tesis. makine ve
cihazlar

Taşıtlar

Demirbaşlar

Maden
varlıkları

Yapılmakta
olan
yatırımlar

Toplam

9.093.798

28.846.544

53.569.838

143.005.477

552.723

6.294.475

862.029

-

242.224.884

Alımlar

-

232.581

-

603.041

850

1.257.104

-

2.939.734

5.033.310

Çıkışlar

-

-

-

(96.779)

-

(159.673)

-

-

(256.452)

9.093.798

29.079.125

53.569.838

143.511.739

553.573

7.391.906

862.029

2.939.734

247.001.742

-

(11.466.057)

(19.684.359)

(77.632.949)

(512.619)

(4.291.282)

(203.896)

-

(113.791.162)

Maliyet Değeri
1 Ocak 2013 tarihi
itibarıyla açılış bakiyesi

31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla kapanış
bakiyesi
Birikmiş
Amortismanlar
1 Ocak 2013 tarihi
itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri

-

(969.467)

(956.951)

(4.876.236)

(20.181)

(1.158.416)

(55.781)

-

(8.037.032)

Çıkışlar

-

-

-

91.235

-

159.673

-

-

250.908

31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla kapanış
bakiyesi

-

(12.435.524)

(20.641.310)

(82.417.950)

(532.800)

(5.290.025)

(259.677)

-

(121.577.286)

31 Aralık 2013 tarihi
itibarıyla net defter
değeri

9.093.798

16.643.601

32.928.528

61.093.789

20.773

2.101.881

602.352

2.939.734

125.424.456
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Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömrü
Yer altı ve yerüstü düzenleri

8-40 yıl

Binalar

43-50 yıl

Tesis, makine ve cihazlar

10-25 yıl

Taşıtlar

4-10 yıl

Demirbaşlar

2-10 yıl

Amortisman giderlerinin 7.724.572 TL’si (2013: 7.730.851 TL) satılan malın maliyetine, 43.288 TL’si (2013:
56.072 TL) pazarlama giderlerine, 61.322 TL’si (2013: 71.198 TL) genel yönetim giderlerine, 226.089 TL’si
(2013: 177.190 TL) yarı mamül maliyetlerine dahil edilmiştir. 2014 yılı içerisinde mamüller maliyetine dahil
edilen amortisman gideri bulunmamaktadır (2013: 1.721 TL).
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar arasında yer alan maden varlıkları, madenlerin kapanması ve rehabilitasyonu ile ilgili indirgenmiş maliyetlerden oluşmaktadır. İlgili maden varlığının amortismanı
satılan malın maliyetine dahil edilmiştir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla maddi duran varlıkların maliyetine dahil edilmiş olan 1.073.099 TL tutarında
borçlanma maliyeti bulunmaktadır (2013: 2.235.933 TL).
Maddi duran varlıkların içerisinde finansal kiralama yoluyla elde edilen varlıklar bulunmamaktadır (2013:
Bulunmamaktadır).
Şirket’in maddi duran varlıkları üzerinde herhangi bir rehin veya ipotek yoktur.

12. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Haklar

Özel Tükenmeye
Tabi Varlıklar

Toplam

1.081.926

595.266

1.677.192

1.061

-

1.061

1.082.987

595.266

1.678.253

(851.048)

(595.266)

(1.446.314)

(97.808)

-

(97.808)

31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi

(948.856)

(595.266)

(1.544.122)

31 Aralık 2014 itibarıyla net defter değeri

134.131

-

134.131

Maliyet Değeri
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi
Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem Gideri
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Haklar

Özel Tükenmeye
Tabi Varlıklar

Toplam

1.080.814

595.266

1.676.080

1.112

-

1.112

1.081.926

595.266

1.677.192

1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi

(730.900)

(572.766)

(1.303.666)

Dönem gideri

(120.148)

(22.500)

(142.648)

31 Aralık 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi

(851.048)

(595.266)

(1.446.314)

31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri

230.878

-

230.878

Maliyet Değeri
1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
31 Aralık 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi
Birikmiş İtfa Payları

İtfa payı giderlerinin 97.808 TL’si (2013: 107.717 TL) satılan malın maliyetine dahil edilmiştir. 2014 yılı içerisinde yarı mamül ve mamül maliyetine dahil edilen itfa payı gideri bulunmamaktadır (sırasıyla 2013: 34.233
TL, 698 TL).
Maddi olmayan duran varlıklar için kullanılan itfa süreleri aşağıdaki gibidir:
Ekonomik ömür
Haklar

5-10 yıl

Özel tükenmeye tabii varlıklar

5 yıl

13. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE BORÇLAR
a) Karşılıklar
Kısa vadeli karşılıklar
Dava karşılığı (i)

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

1.350.120

1.350.120

1.350.120

1.350.120

i. Rekabet Kurumu’nun Şirket’e bildirdiği 1.342.120 TL’lik idari para cezası ile ilgili gerekçeli kurul kararı 13
Mayıs 2005 tarihinde tebliğ edildiğinden söz konusu tutarlara karşılık ayrılmıştır. Şirket’in açmış olduğu dava
ile birlikte yapılan yürütmenin durdurulması istemi Danıştay 13’ncü Dairesi’nin 2005/7506 sayılı kararı ile kabul
olunmuş ve kararın Şirket için yürütülmesinin dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir.
Fakat Şirket 1.342.120 TL tutarındaki idari para cezasını, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar
Vergi Dairesi Müdürlüğü banka hesabına kaydi itirazla 26 Ekim 2007 tarihinde ödemiştir. Ankara 10. İdare Mahkemesinin 30 Ocak 2009 tarih ve 2007990 E.2009/126 Kararı ile idari para cezası ödeme emri iptal edildiğinden
bu karar doğrultusunda Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü tahakkuk
eden idari para cezasını terkin ederek 20 Nisan 2009 tarihinde 1.342.120 TL olarak Şirket’e iade etmiştir. Bu
davayla ilgili olarak Şirket’e karşı Rekabet Kurumu tarafından açılan temyiz davası rapor tarihi itibarıyla sonuçlanmamıştır. Ancak Şirket Yönetimi’nin görüşüne göre, alınan hukuki görüş neticesinde, söz konusu dava ile
ilgili olarak, 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 1.342.120 TL tutarında karşılık ayrılmıştır.
Söz konusu dava dışında, 8.000 TL tutarında müşteriler ve işten ayrılan çalışanlar tarafından Şirket’e karşı
açılan birtakım davalar için karşılık ayrılmıştır.
Karşılık tutarları, kar veya zarar tablosu içerisinde, genel yönetim gideri olarak muhasebeleştirilir. Şirket
Yönetimi’nin görüşüne göre, uygun hukuki görüş alınması ile, söz konusu davalar, 31 Aralık 2014 itibarıyla
ayrılan karşılık tutarından daha fazla önemli bir kayba yol açmayacaktır.
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Uzun vadeli karşılıklar
Maden sahası rehabilitasyon karşılığı (ii)

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

2.201.580

1.853.747

2.201.580

1.853.747

ii. Söz konusu tutar, taşa ve toprağa dayalı madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden
kazandırılması kapsamında maden sahası rehabilitasyonuna ait karşılık gideridir. İlgili dönem gideri, doğaya
kazandırma maliyeti olarak satışların maliyeti içinde yer almaktadır.
Borç karşılıklarının 31 Aralık 2014 ve 2013 dönemlerine ait hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2014 itibarıyla

Dava
karşılığı

Maden sahası
rehabilitasyon
karşılığı

Toplam

1.350.120

1.853.747

3.203.867

-

347.833

347.833

1.350.120

2.201.580

3.551.700

Dava
karşılığı

Maden sahası
rehabilitasyon
karşılığı

Toplam

58.062

3.134.230

3.192.292

1.342.120

-

1.342.120

(50.062)

(1.280.483)

(1.330.545)

1.350.120

1.853.747

3.203.867

Cari dönem karşılığı
31 Aralık 2014 itibarıyla

1 Ocak 2013 itibarıyla
Cari dönem karşılığı
Cari dönem karşılık iptali (-)
31 Aralık 2013 itibarıyla

b) Koşullu Varlık ve Yükümlülükler
Şirket aleyhine açılmış davalar:
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, aleyhine açılmış dava toplamları 516.835 TL’dir. Şirket yönetiminin
kanaatine göre, risk görülen dava tutarı 8.000 TL’dir ve bu bakiyeye karşılık ayrılmıştır.

14. TAAHHÜTLER
Teminat-Rehin-İpotekler (“TRİ”)
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket’in teminatlarına ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

TL Karşılığı

Yabancı para
birimi tutarı

11.950.253

-

-

-

11.950.253

-

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu Teminatların Toplam Tutarı
TL
ABD Doları
Toplam
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31 Aralık 2013

TL Karşılığı

Yabancı para
birimi tutarı

10.244.311

-

305.205

143.000

10.549.516

143.000

A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu Teminatların Toplam Tutarı
TL
ABD Doları
Toplam

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla %0’dır
(31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla %0).
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin devam eden proje yatırımlarını finanse etmesi amacıyla kullandığı
8.950.000 USD değerindeki kredinin 1 Aralık 2014 tarihinde akdedilen Hisse Rehin Sözleşmesi uyarınca, Şirket Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’de sahip olduğu, beheri 1.000 TL nominal değerde ve Şirket
sermayesinin yaklaşık %36,025’ini temsil eden toplam 36.025 adet hissesi üzerinde Akbank T.A.Ş lehine
rehin kurmuştur. Dolayısıyla, toplamda Şirket’in “Batıçim Enerji”’deki paylarının yaklaşık %36,025’i üzerinde
Akbank T.A.Ş. lehine rehin hakkı tesis edilmiştir.

15. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Personele ödenecek ücretler

632.714

561.381

Ödenecek sosyal güvenlik primleri

358.598

311.076

991.312

872.457

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

375.079

356.295

375.079

356.295

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
Kullanılmayan izin karşılığı

Toplam giderin 33.275 TL’si (2013: 31.467 TL), 1.975 TL’si (2013: 6.294) ve 31.969 TL’si (2013: 40.908 TL) sırasıyla, satışların maliyetine, pazarlama giderlerine ve genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar:
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 Kanununun 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 2014 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 3.438,22 TL (2013: 3.254,44 TL)
tavanına tabidir.
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. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar, şirketin
yükümlülüklerinin, tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak
geliştirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal
varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:
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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 2014 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe
ilişkin, çalışanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. İlgili bilanço tarihlerindeki karşılıklar, yıllık % 5,5 enflasyon ve %8,5 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık % 2,84 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır
(31 Aralık 2013: % 3,73). İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem
tazminatı tutarlarının tahmini oranları da %98,31 (2013: % 98,36) olarak dikkate alınmıştır. Kıdem tazminatı
tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak
2015 tarihinden itibaren geçerli olan 3.541,37 TL tavan tutarı dikkate alınmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü hesaplamasında kullanılan önemli tahminler iskonto oranı ve isteğe bağlı
işten ayrılma olasılığıdır.
•

İskonto oranının %1 yüksek (düşük) alınması durumunda, kıdem tazminatı yükümlülüğü 474.556 TL
daha az (fazla) olacaktır.

•

Diğer varsayımlar aynı bırakılarak, işten kendi isteği ile ayrılma olasılığı %1 daha düşük (yüksek) alınması durumunda, kıdem tazminatı yükümlülüğü 579.228 TL daha fazla (az) olacaktır.

Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu:

2014

2013

3.817.287

4.011.064

Hizmet maliyeti

962.974

862.256

Faiz maliyeti

142.385

90.917

(348.322)

(350.481)

1 Ocak itibarıyla karşılık

Ödenen kıdem tazminatları
Aktüeryal kayıp/(kazanç)
31 Aralık itibarıyla karşılık

354.830

(796.469)

4.929.154

3.817.287

Toplam giderin 964.579 TL’si (2013: 762.538 TL) ve 24.520 TL’si (2013: 47.626 TL) ve 116.260 TL’si (2013:
143.009 TL) sırasıyla, satışların maliyetine, pazarlama giderlerine ve genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.

16. DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

432.535

423.823

77.269

55.361

509.804

479.184

Maden Vergisi Tahakkukları
Diğer

17. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK
KALEMLERİ
a) Sermaye
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortaklar

%

31 Aralık 2014

%

31 Aralık 2013

Batıçim

74,62

58.766.018

74,62

58.766.018

Diğer

25,38

19.983.982

25,38

19.983.982

78.750.000

100,00

Nominal sermaye

100,00

78.750.000

Enflasyon düzeltmesi

59.824.631

59.824.631

Düzeltilmiş sermaye

138.574.631

138.574.631

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket’in kayıtlı sermayesi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 150.000.000
TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerde 15.000.000.000 hisseye bölünmüştür.
Şirket, hisse senetlerinin 14.956,13 TL tutarı nama yazılıdır. 1 adet Şirket hisse senedi 0,01 TL nominal değerdedir. Sermaye miktarı her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde 7.875.000.000 hisse olup 78.750.000 TL değerindedir.
Şirket’in sermayesi A grubu ve B grubu paylardan oluşmaktadır.
A Grubu (İmtiyazlı Hisse Sahibi) Hissedarlar tablosu aşağıdaki gibidir:
Ortaklar

%

Batıçim
Diğer

31 Aralık 2014

%

31 Aralık 2013

99,33

74.281

99,33

74.281

0,67

500

0,67

500

100,00

74.781

100,00

74.781

A grubu pay sahipleri, Şirket ana sözleşmesine uygun olarak aşağıdaki imtiyaz haklarına sahiptir:
Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamı, A grubu hisse sahiplerinin çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından
seçilir.
B Grubu (Adi Hisse Sahibi) Hissedarlar Tablosu aşağıdaki gibidir:
Ortaklar

%

31 Aralık 2014

%

31 Aralık 2013

Batıçim

74,60

58.691.737

74,60

58.691.737

Diğer

25,40

19.983.482

25,40

19.983.482

100,00

78.675.219

100,00

78.675.219

b) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

Yasal Yedekler

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

11.817.010

10.973.912

11.817.010

10.973.912

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır.
Birinci tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin %20
’sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık %5’i oranında ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler, birinci
tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10 oranında ayrılır.
Sermaye düzeltme farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.
Şirket’in birikmiş karlar içerisinde sınıflandırılan olağanüstü yedekleri 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
30.084.957 TL (31 Aralık 2013: 28.008.844 TL)’dir. Benzer şekilde 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibarıyla Şirket’in birikmiş karlar hesabı içerisinde sınıflandırılan yasal yedek düzeltme ve olağanüstü yedek
düzeltme farkları 5.127.394 TL ve 6.725.559 TL’dir.

Kar Dağıtımı:
28 Mayıs 2014 tarihinde ortaklara hisse başına 0,07 TL temettü (5.512.500 TL ortaklara, 443.781 TL yönetim
kurulu üyelerine) ödenmesi kararı alınmıştır (31 Aralık 2013: 3.937.500 TL ortaklara, 259.866 TL yönetim kurulu üyelerine).
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Kar Dağıtımına Konu Olabilicek Kaynaklar:
Şirket’in bilanço tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında sermayesine ilave edilebilecek ve kar dağıtımına konu edilebilecek toplam kaynakları sırasıyla 203.979.277 (31 Aralık 2013: 91.098.634 TL) ve 102.987.366 TL (31 Aralık
2013: 42.860.882 TL) olup detayları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
Sermayeye İlave
Edilebilir Tutar

Kar Dağıtımı
Yapılabilir Tutar

Sermaye

18.913.177

-

Geçmiş yıllar karı

75.430.919

36.112.170

5.149.230

-

62.986.274

29.386.611

7.295.415

6.725.559

34.204.262

30.763.026

203.979.277

102.987.366

Yasal yedek düzeltme farkı
Olağanüstü yedekler
Olağanüstü yedekler düz. farkı
Net dönem karı

31 Aralık 2013
Sermayeye İlave
Edilebilir Tutar

Kar Dağıtımı
Yapılabilir Tutar

Sermaye

18.913.177

-

Geçmiş yıllar karı

58.671.783

33.985.390

5.149.230

-

46.227.138

27.259.831

7.295.415

6.725.559

13.513.674

8.875.492

91.098.634

42.860.882

Yasal yedek düzeltme farkı
Olağanüstü yedekler
Olağanüstü yedekler düz. farkı
Net dönem karı

c) Geçmiş yıl karları

Yasal yedek düzeltme farkı
Olağanüstü yedekler
Olağanüstü yedekler düzeltme farkı
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31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

5.127.394

5.127.394

30.084.957

28.008.844

6.725.559

6.725.559

41.937.910

39.861.797

18. HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
a) Satış gelirleri
1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

Yurtiçi satışlar

124.023.153

90.589.409

Yurtdışı satışlar

25.626.639

16.754.599

14.364

33.610

Satış iskontoları

(402.542)

(385.907)

Diğer indirimler

(90.990)

(4.984)

149.170.624

106.986.727

1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

İlk madde ve malzeme giderleri

(47.492.318)

(34.859.656)

Genel üretim giderleri

(31.904.554)

(27.436.863)

Personel giderleri

(10.480.261)

(9.405.744)

(7.724.572)

(7.730.851)

(964.579)

(762.538)

(97.808)

(107.717)

4.550.359

261.210

(33.275)

(31.467)

Doğaya kazandırma maliyeti karşılığı gideri/(iptali)

(347.833)

1.280.483

Diğer satışların maliyeti

(698.493)

(394)

(95.193.334)

(78.793.537)

Diğer gelirler

b) Satışların maliyeti

Amortisman giderleri (Not 11)
Kıdem tazminatı karşılığı gideri (Not 15)
İtfa ve tükenme payları (Not 12)
Yarı mamül ve stoklardaki değişim
Kullanılmamış izin yükümlülüğü gideri (Not 15)

19. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ
1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

Pazarlama giderleri

(7.605.980)

(6.354.226)

Genel yönetim giderleri

(6.811.303)

(7.927.319)

(14.417.283)

(14.281.545)

1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

(6.262.340)

(4.476.501)

Nakliye ve yükleme giderleri

(772.174)

(1.386.585)

Personel giderleri

(363.770)

(348.189)

a) Pazarlama Giderleri Detayı

İhracat giderleri

Amortisman giderleri (Not 11)

(43.288)

(56.072)

Kıdem tazminatı karşılığı (Not 15)

(24.520)

(47.626)

(1.975)

(6.294)

(137.913)

(32.959)

(7.605.980)

(6.354.226)

Kullanılmamış izin yükümlüğü giderleri (Not 15)
Diğer giderler
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b) Genel Yönetim Giderleri Detayı
1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

Personel giderleri

(3.268.442)

(4.031.592)

Danışmanlık giderleri

(1.438.834)

(1.181.253)

Emlak ve damga vergisi giderleri

(654.842)

(759.371)

Güvenlik giderleri

(465.090)

(505.387)

Akaryakıt giderleri

(163.945)

(336.985)

Kıdem tazminatı karşılığı (Not 15)

(116.260)

(143.009)

Amortisman giderleri (Not 11)

(61.322)

(71.198)

Kullanılmamış izin yükümlüğü giderleri (Not 15)

(31.969)

(40.908)

Taşıt kirası giderleri

(24.679)

(28.612)

Bağış ve yardım giderleri

(14.058)

(24.107)

(571.862)

(804.897)

(6.811.303)

(7.927.319)

Diğer giderler

20. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
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1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

İlk madde ve malzeme giderleri

(47.492.318)

(34.859.656)

Genel üretim giderleri

(31.904.554)

(27.436.863)

Personel giderleri

(14.112.473)

(13.785.525)

Amortisman giderleri

(7.829.182)

(7.858.121)

İhracat giderleri

(6.262.340)

(4.476.501)

Danışmanlık giderleri

(1.438.834)

(1.181.253)

Kıdem tazminatı karşılığı gideri

(1.105.359)

(953.173)

Nakliye ve yükleme giderleri

(772.174)

(1.386.585)

Diğer satışların maliyeti

(698.493)

(394)

Emlak ve damga vergisi giderleri

(654.842)

(759.371)

Güvenlik giderleri

(465.090)

(505.387)

Doğaya kazandırma maliyeti karşılığı (gideri)/iptali

(347.833)

1.280.483

Akaryakıt giderleri

(163.945)

(336.985)

İtfa ve tükenme payları

(97.808)

(107.717)

Kullanılmamış izin yükümlülüğü gideri

(67.219)

(78.669)

Taşıt kirası giderleri

(24.679)

(28.612)

Bağış ve yardım giderleri

(14.058)

(24.107)

Yarı mamül ve stoklardaki değişim

4.550.359

261.210

Diğer giderler

(709.775)

(837.856)

(109.610.617)

(93.075.082)

21. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER
Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri
Reeskont faiz gelirleri
Malzeme hurda gelirleri
Sigorta hasar gelirleri
Diğer

1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

10.572.953

7.764.531

1.965.002

982.102

408.595

299.108

1.407

120.440

158.615

82.244

13.106.572

9.248.425

22. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDERLER
1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri

(6.663.956)

(1.106.703)

Reeskont faiz giderleri

(1.183.193)

(1.404.247)

(102.310)

(54.838)

(7.949.459)

(2.565.788)

Diğer

23. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER VE GİDERLER
a) Yatırım faaliyetlerinden gelirler
1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

1.520.037

1.631.713

Temettü geliri

164.413

211.958

Sabit kıymet satış gelirleri

329.668

-

60.945

-

2.075.063

1.843.671

1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

-

(1.091)

-

(1.091)

Faiz gelirleri

İştirak satış karları

b) Yatırım faaliyetlerinden giderler

Sabit kıymet satış zararları

24. FİNANSMAN GİDERLERİ
Banka kredileri faiz giderleri
Eksi: duran varlıkların maliyetine dahil edilen tutar
Net kur farkı gideri
Banka ekstre ve komisyon giderleri

1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

(2.140.125)

(3.037.085)

1.073.099

2.235.933

(1.067.026)

(801.152)

(4.674.424)

(4.376.890)

(249.635)

(210.961)

(5.991.085)

(5.389.003)
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25. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VARLIK VE 			
YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Cari dönem vergi yükümlülüğü
Cari kurumlar vergisi karşılığı
Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

8.518.001

3.938.231

(6.779.680)

(2.690.768)

1.738.321

1.247.463

Kar veya zarar tablosundaki vergi gideri
Vergi gideri aşağıdakilerden oluşmaktadır:
Cari vergi gideri
Geçici farkların oluşması ile geçici farkların ortadan kalkmasına
ilişkin ertelenmiş vergi geliri
Toplam vergi gideri

1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

(8.518.001)

(3.938.231)

185.151

559.895

(8.332.850)

(3.378.336)

Kurumlar vergisi
Şirket, kurumlar vergisine tabi olup, vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar
vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi
ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve
tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014 yılı
kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplanır (2013: %20).
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır.
Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl
içerisinde incelenerek değiştirilebilir.

Gelir vergisi stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. 3 Şubat
2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 Şubat 2009 tarihinden itibaren gelir
vergisi stopajının %15 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.

Ertelenmiş Vergi
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar
ile TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz
konusu farklar aşağıda belirtilmektedir.
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Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı %20’dir (2013: %20).
Türkiye’de işletmelerin vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmiş vergi varlıkları olan bağlı ortaklıklar, ertelenmiş vergi yükümlülükleri olan bağlı ortaklıklar ile netleştirilmez ve ayrı olarak gösterilir.
Ertelenmiş vergi varlıkları/ (yükümlülükleri):

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

(7.031.885)

(7.126.095)

Kıdem tazminatı ve izin karşılıkları

989.881

675.422

Finansal varlıkların kayıtlı değeri ile vergi değeri arasındaki net fark

247.596

691.302

20.540

(31.685)

Stokların kayıtlı değeri ile vergi değeri arasındaki net fark

(45.218)

(35.782)

Doğaya kazandırma karşılığı

440.316

370.749

70.966

159.294

268.424

268.424

(5.039.380)

(5.028.371)

Maddi varlıkların amortisman / diğer maddi olmayan
varlıkların itfa farkları

İtfa edilmiş maliyet yönteminin alacak ve borçlar üzerindeki etkisi

Kıdem tazminatı karşılığı aktüeryal kayıp vergi etkisi
Dava karşılığı

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal varlıkların değer artışından kaynaklanan ertelenmiş vergi hesaplamasında kullanılan vergi oranı %5’tir (31 Aralık 2013: %5). Bu ertelenmiş vergi varlığının hesaplamasında
kullanılan vergi oranındaki değişimin nedeni ise iki yıldan fazla elde tutulan menkul kıymetlerin satışından
elde edilebilecek karın vergiden %75 istisna edilebilmesidir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren dönem içindeki ertelenmiş vergi pasiflerinin hareketi aşağıda
verilmiştir:

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketleri:

1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2015

(5.028.371)

(5.519.516)

185.151

559.895

(196.160)

(68.750)

(5.039.380)

(5.028.371)

1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar

39.095.876

12.253.828

Gelir vergisi oranı %20 (2013: %20)

(7.819.175)

(2.450.766)

62.811

59.770

(36.359)

(15.472)

- özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
zararlarındaki payların vergi etkisi

(341.044)

(958.806)

- diğer

(199.083)

(13.062)

(8.332.850)

(3.378.336)

Açılış bakiyesi
Kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilen
Özkaynak altında muhasebeleştirilen
Kapanış bakiyesi
Vergi karşılığının mutabakatı:

Vergi etkisi:
- temettü ve vergiye tabi olmayan gelirler
- kanunen kabul edilmeyen giderler

Kar veya zarar tablosundaki vergi karşılığı gideri
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26. PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanç
Nominal değeri 0,01 TL olan çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı
ortalama adedi
Dönem Net Karı (TL)
Pay başına kazanç (1 TL nominal değerde A ve B grubu hisse
senetleri için)

1 Ocak -31 Aralık 2014

1 Ocak -31 Aralık 2013

7.875.000.000

7.875.000.000

30.763.026

8.875.492

0,3906

0,1127

27. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN
RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Sermaye Risk Yönetimi
Şirket, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da
borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.
Şirket’in sermaye yapısı 5. notta açıklanan kredileri de içeren borçlar, ve sırasıyla nakit ve nakit benzerleri,
çıkarılmış sermaye, yedekler ile geçmiş yıl kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.
Şirket’in yönetim kurulu sermaye yapısını yılda iki kez olmak üzere inceler. Bu incelemeler sırasında kurul,
sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. Şirket, kurulun
yaptığı önerilerilere dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı ve hisselerin geri satın alımı yollarıyla dengede
tutmayı amaçlamaktadır.
Şirket, endüstrideki diğer firmalarla tutarlı olmak üzere sermayeyi kaldıraç oranına göre inceler. Söz konusu rasyo net borcun toplam sermayeye bölünmesi ile hesaplanır. Net borç ise toplam kredilerden (cari
ve cari olmayan kredilerin 5. notta gösterildiği gibi dahil edilmesiyle) nakit ve nakit benzerlerinin çıkarılması
suretiyle elde edilir. Toplam sermaye, bilançodaki “Özkaynaklar” kalemi ile net borcun toplanması ile hesaplanır.
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:

Toplam finansal borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
Net borç

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

(49.962.734)

(51.256.475)

41.668.050

47.894.091

(8.294.684)

(3.362.384)

Toplam özkaynak

226.800.936

197.202.668

Toplam sermaye

138.574.631

138.574.631

%3,66

%1,70

Borç/özkaynak oranı

b) Finansal Risk Faktörleri
Şirket 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. Şirket’in risk yönetimi programı genel
olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Şirket, çeşitli finansal risklerden korunmak amacı ile türev
ürünleri kullanmaktadır.
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Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine bölümü
tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Şirket’in hazine bölümü tarafından finansal
risk tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket’in operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı genel
bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan
finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan
yazılı prosedürler oluşturulur.

b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
Alacaklar
Ticari Alacaklar
31 Aralık 2014
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (*)

İlişkili Taraf

Diğer Alacaklar

Diğer Taraf

İlişkili Taraf

Diğer Taraf

Finansal yatırımlar

Banka Mevduatları

838.283

25.321.401

4.606

107.170

23.909.473

41.659.840

-

25.321.401

-

-

-

-

838.283

25.321.401

4.606

107.170

23.909.473

41.659.840

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter değeri

-

-

-

-

-

-

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
Varlıkların net defter değeri

-

-

-

-

-

-

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

-

-

-

-

-

-

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

-

-

-

-

-

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
Finansal varlıkların net defter değeri

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır.
Finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riskleri
Alacaklar
Ticari Alacaklar
31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalınan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (*)

İlişkili Taraf

Diğer Alacaklar

Diğer Taraf

İlişkili Taraf

Diğer Taraf

Finansal yatırımlar

Banka Mevduatları

3.860.913

9.741.858

3.210

32.162

18.566.957

47.879.999

-

9.741.858

-

-

-

-

3.860.913

9.741.858

3.210

32.162

18.566.957

47.879.999

B. Koşulları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
varlıkların defter Değeri

-

-

-

-

-

-

C. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
Varlıkların net defter değeri

-

-

-

-

-

-

D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri

-

-

-

-

-

-

E. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

-

-

-

-

-

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
Finansal varlıkların net defter değeri

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır.

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle
Şirket’e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi
güvenirliliği olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla
kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket’in maruz kaldığı kredi riskleri devamlı olarak izlenmektedir.
Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve risk yönetimi kurulu tarafından her yıl incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.
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Ticari alacaklar, özellikle inşaat sektöründeki çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmakta, gerekli görüldüğü durumlarda
alacaklar için teminatlar alınmaktadır.
Finansal varlıklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak
belirlenmektedir.

b.2) Likidite risk yönetimi
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Şirket yönetiminin
kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur.
Şirket, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak
suretiyle, yönetir. Şirket’in likidite riskini azaltmak için, ihtiyaç halinde kullanacağı, bilanço tarihi itibarıyla
kullanmamış olduğu krediler 6. notta açıklanmıştır.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödenmesi gereken en erken tarihler
esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil
edilmiştir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı zaman açıklanan tutar, rapor tarihindeki getiri eğrilerinden
elde edilen faiz oranı kullanılarak belirlenir.
31 Aralık 2014
Defter Değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)

Banka kredileri

49.962.734

55.130.302

-

Ticari borçlar

14.439.221

14.599.604

6.627

6.627

64.408.582

69.736.533

Defter Değeri

Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)

Banka kredileri

51.256.475

63.903.830

1.022.753

3.389.454

40.345.587

19.146.036

Ticari borçlar

14.657.418

14.923.760

14.923.760

-

-

-

Sözleşme uyarınca vadeler

3 aydan
kısa (I)

3-12
ay arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun (IV)

Türev olmayan finansal yükümlülükler

İlişkili taraflara diğer borçlar
Toplam yükümlülük

6.746.312

39.917.067

8.466.924

14.599.604

-

-

-

6.627

-

-

-

14.606.231

6.746.312

39.917.067

8.466.924

31 Aralık 2013
Sözleşme uyarınca vadeler

3 aydan
kısa (I)

3-12
ay arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun (IV)

Türev olmayan finansal yükümlülükler

İlişkili taraflara diğer borçlar
Toplam yükümlülük
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4.991

4.991

4.991

-

-

-

65.918.884

78.832.581

15.951.504

3.389.454

40.345.587

19.146.036

b.3) Piyasa riski yönetimi
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmış politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir.
Şirket’in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan
yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
1. Ticari Alacak

ABD Doları

Avro

23.936

10.322

-

40.326.664

11.297.519

5.008.986

2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar

-

-

-

3. Diğer

-

-

-

40.350.600

11.307.841

5.008.986

5. Ticari Alacaklar

-

-

-

6a. Parasal Finansal Varlıklar

-

-

-

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar

-

-

-

7. Diğer

36.049

-

12.780

8. DURAN VARLIKLAR

36.049

-

12.780

40.386.649

11.307.841

5.021.766

10. Ticari Borçlar

1.486.533

33.206

499.710

11. Finansal Yükümlülükler

6.978.736

1.896.795

914.758

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler

-

-

-

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler

-

-

-

8.465.269

1.930.001

1.414.468

-

-

-

42.721.149

7.272.729

9.166.667

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler

-

-

-

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler

-

-

-

17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

42.721.149

7.272.729

9.166.667

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

51.186.418

9.202.730

10.581.135

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)

-

-

-

19a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı

-

-

-

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı

-

-

-

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu

(10.799.769)

2.105.111

(5.559.369)

21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(10.835.818)

2.105.111

(5.572.149)

2a. Parasal Finansal Varlıklar

4. DÖNEN VARLIKLAR

9. TOPLAM VARLIKLAR

13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler

69

31 Aralık 2013
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
1. Ticari Alacak

Avro

149

70

-

40.060.662

6.408.051

8.984.832

-

-

-

2.850.397

7.024

965.573

42.911.208

6.415.145

9.950.405

5. Ticari Alacaklar

-

-

-

6a. Parasal Finansal Varlıklar

-

-

-

6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar

-

-

-

7. Diğer

302.494

141.730

-

8. DURAN VARLIKLAR

302.494

141.730

-

43.213.702

6.556.875

9.950.405

101.935

35.763

8.720

2.298.814

1.009.203

49.335

12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler

-

-

-

12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler

-

-

-

2.400.749

1.044.966

58.055

-

-

-

48.767.727

9.090.909

10.000.000

16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler

-

-

-

16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler

-

-

-

17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

48.767.727

9.090.909

10.000.000

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

51.168.476

10.135.875

10.058.055

19. Bilanço dışı türev araçların net varlık /
yükümlülük pozisyonu (19a-19b)

-

-

-

19a Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı

-

-

-

19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden
türev ürünlerin tutarı

-

-

-

(7.954.774)

(3.579.000)

(107.650)

(11.107.665)

(3.727.754)

(1.073.223)

2a. Parasal Finansal Varlıklar
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. DÖNEN VARLIKLAR

9. TOPLAM VARLIKLAR
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler

13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler

20. Net yabancı para varlık yükümlülük pozisyonu
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük
pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
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ABD Doları

Kur riskine duyarlılık
Şirket, başlıca ABD Doları ve AVRO cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
Aşağıdaki tablo Şirket’in ABD Doları ve AVRO kurlarındaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Şirket içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir.
Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu
kalemlerin yıl sonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile
birlikte Şirket içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel
para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder.
31 Aralık 2014
Kar / Zarar
Yabancı paranın
değer kazanması

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü

488.154

(488.154)

-

-

488.154

(488.154)

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1 +2)

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
4 - Avro net varlık / yükümlülük

(1.568.131)

1.568.131

-

-

6- Avro net etki (4+5)

(1.568.131)

1.568.131

TOPLAM (3 + 6 )

(1.079.977)

1.079.977

5 - Avro riskinden korunan kısım (-)

31 Aralık 2013
Kar / Zarar
Yabancı paranın
değer kazanması

Yabancı paranın
değer kaybetmesi

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü

(795.614)

795.614

-

-

(795.614)

795.614

2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları net etki (1 +2)

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde
4 - Avro net varlık / yükümlülük
5 - Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro net etki (4+5)
TOPLAM (3 + 6 )

(315.152)

315.152

-

-

(315.152)

315.152

(1.110.766)

1.110.766
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Vadeli döviz alım sözleşmesi
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, vadeli döviz alım sözleşmesi bulunmamaktadır (2013: bulunmamaktadır).

b.3.2) Faiz oranı risk yönetimi
Şirket’in sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket’i faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Söz konusu risk, Şirket tarafından yönetilmektedir. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi
ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten
korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.
31 Aralık 2014 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz %5 baz puan yüksek/düşük olsaydı ve diğer tüm
değişkenler sabit kalsaydı, vergi öncesi kar 172.656 TL (31 Aralık 2013: 310.559 TL ) daha düşük/yüksek
olacaktı.

b.3.3) Diğer fiyat riskleri
Şirket, hisse senedi yatırımlarından yatırımlardan kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır. Şirket tarafından söz konusu yatırımların faal olarak dönem içinde alım-satımı söz konusu olmamıştır.
Şirket’in sahip olduğu Batıçim hisselerinin fiyatı %10 yüksek/düşük olsaydı ve tüm diğer değişkenler sabit
kalsaydı, vergi öncesi kar 2.389.381 TL (31 Aralık 2013: 1.855.130TL) daha yüksek/düşük olacaktı.

28. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER
AÇIKLAMALARI)
Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri
Krediler ve
alacaklar
(nakit ve
nakit
benzerleri
dahil)

Makul değer
değişimleri
gelir tablosuna
yansıtılan
finansal varlıklar

Makul değer
değişimleri
diğer kapsamlı
gelir tablosuna
yansıtılan
finansal varlıklar

Satılmaya hazır
finansal varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Defter değeri

Not

Nakit ve nakit benzerleri

41.668.050

-

-

-

-

41.668.050

30

Ticari alacaklar

31 Aralık 2014

Finansal varlıklar
25.321.401

-

-

-

-

25.321.401

7

İlişkili taraflardan ticari alacaklar

838.283

-

-

-

-

838.283

6

İlişkili taraflardan diğer alacaklar

4.606

-

-

-

-

4.606

6

-

51.627.850

23.909.467

-

-

75.537.317

3,4

-

-

-

-

49.962.734

49.962.734

5

Diğer finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar

-

-

-

-

13.968.760

13.968.760

7

İlişkili taraflara ticari borçlar

-

-

-

-

470.461

470.461

6

İlişkili taraflara diğer borçlar

-

-

-

-

6.627

6.627

6

(*) Şirket yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
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Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri

31 Aralık 2013

Krediler ve
alacaklar
(nakit ve
nakit
benzerleri
dahil)

Makul değer
değişimleri
gelir tablosuna
yansıtılan
finansal varlıklar

Makul değer
değişimleri
diğer kapsamlı
gelir tablosuna
yansıtılan
finansal varlıklar

Satılmaya hazır
finansal varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Defter değeri

Not

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri

47.894.091

-

-

-

-

47.894.091

30

Ticari alacaklar

9.741.858

-

-

-

-

9.741.858

7

İlişkili taraflardan ticari alacaklar

3.860.913

-

-

-

-

3.860.913

6

İlişkili taraflardan diğer alacaklar

3.210

-

-

-

-

3.210

6

-

46.144.139

18.566.955

-

-

64.711.094

3,4

Diğer finansal varlıklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar

-

-

-

-

51.256.475

51.256.475

5

Ticari borçlar

-

-

-

-

14.273.562

14.273.562

7

İlişkili taraflara ticari borçlar

-

-

-

-

383.856

383.856

6

İlişkili taraflara diğer borçlar

-

-

-

-

4.991

4.991

6

(*) Şirket yönetimi, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.

Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
•

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada
işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.

•

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen
borsa fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.

•

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin
bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.

Gerçeğe uygun değerleriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin seviye sınıflamaları aşağıdaki gibidir:
Raporlama tarihi itibariyle
gerçeğe uygun değer seviyesi
Finansal varlıklar

31 Aralık 2014

1. Seviye TL

2. Seviye TL

3. Seviye TL

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar

23.893.812

23.893.812

-

-

Toplam

23.893.812

23.893.812

-

-

Raporlama tarihi itibariyle
gerçeğe uygun değer seviyesi
Finansal varlıklar

31 Aralık 2013

1. Seviye TL

2. Seviye TL

3. Seviye TL

Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara
yansıtılan finansal varlıklar

18.551.300

18.551.300

-

-

Toplam

18.551.300

18.551.300

-

-
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29. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bulunmamaktadır.

30. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Bankadaki nakit
Vadesiz mevduatlar
Vadeli mevduat

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

8.210

14.092

41.659.840

47.879.999

27.387

27.337

41.632.453

47.852.662

41.668.050

47.894.091

Vadeli mevduatların tümü üç aydan kısa vadelidir ve banka hesaplarında bloke mevduat bulunmamaktadır.
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatların detayı aşağıdaki gibidir:
Para Birimi

Faiz Oranı (%)

Vade Tarihi

31 Aralık 2014

8,63

Ocak 2015

1.299.360

ABD Doları

1,52 - 2,46

Ocak - Şubat 2015

26.201.933

Avro

1,52 - 2,46

Ocak - Şubat 2015

14.131.160

TL

41.632.453
Para Birimi
TL
ABD Doları
Avro

Faiz Oranı (%)

Vade Tarihi

31 Aralık 2013

8,54 - 7,82

Ocak - Şubat 2014

7.792.000

2,95

Ocak - Şubat 2014

13.676.704

2,46 - 2,95

Ocak - Şubat 2014

26.383.958
47.852.662
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KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1

Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye

2

Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

78.750.000,00
7.233.662,41

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz
konusu imtiyaza ilişkin bilgi

Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.
SPK’ya Göre

3

Dönem Kârı

4

Ödenecek Vergiler (-)

5

NET DÖNEM KÂRI

6

Geçmiş Yıllar Zararları (-)

7

Genel Kanuni Yedek Akçe (-)

8

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI

9

Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

10

BİRİNCİ TEMETTÜNÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR
EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI

11

Ortaklara Birinci Temettü
- Nakit
- Bedelsiz
- Toplam

Yasal Kayıtlara (YK) Göre

39.095.876,00

42.722.263,17

8.332.850,00

8.518.000,90

30.763.026,00

34.204.262,27

-

-

1.710.213,11

1.710.213,11

29.052.812,89

32.494.049,16

14.058,10
29.066.870,99
7.875.000,00
7.875.000,00
0,00
7.875.000,00

12

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

0,00

13

Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü

1.538.151,30

14

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

-

15

Ortaklara İkinci Temettü

-

16

Genel Kanuni Yedek Akçe

17

Statü Yedekleri

-

18

Özel Yedekler

-

19

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

20

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

153.815,13

19.485.846,46
-

- Geçmiş Yıl Karı

-

- Olağanüstü Yedekler

-

- Nakit

-

- Bedelsiz

-

- Toplam

-

- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir
Diğer Yedekler

22.927.082,73

-
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DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ
DÖNEM KÂRI
ÜZERİNDEN

GRUBU

NAKİT
BRÜT A (İmtiyazlı)

BEDELSİZ

TOPLAM
TEMETTÜ
TUTARI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN
TEMETTÜ
NAKİT

BEDELSİZ

TOPLAM
TUTARI (TL)

ORAN (%)

7.478,07

0,00

7.478,07

0,10000

0,00000

0,10000

10,00000

BRÜT B

7.867.521,93

0,00

7.867.521,93

0,10000

0,00000

0,10000

10,00000

TOPLAM

7.875.000,00

0,00

7.875.000,00

0,10000

0,00000

0,10000

10,00000

6.356,36

0,00

6.356,36

0,08500

0,00000

0,08500

8,50000

NET B

6.687.393,64

0,00

6.687.393,64

0,08500

0,00000

0,08500

8,50000

TOPLAM

6.693.750,00

0,00

6.693.750,00

0,08500

0,00000

0,08500

8,50000

NET A (İmtiyazlı)

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI
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ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)

7.875.000,00

27,09

NOTLAR
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NOTLAR
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NOTLAR
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BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.

Kuruluş
15.01.1955
Sermaye
78.750.000 TL
Şirket Merkezi
Ankara Caddesi No: 335 Bornova-İZMİR
Tel: 232. 478 44 00 / Faks: 232. 478 44 44
Fabrika
Atatürk Mahallesi, Aydın Caddesi No: 234 Söke - AYDIN
Tel: 256. 518 22 50 / Faks: 256. 518 11 23
Çavdır Çimento Fabrikası
Tel: 248. 437 34 10 / Faks: 248. 437 34 11

E-posta / Web
info@batisoke.com.tr / www.batisoke.com.tr

Tasarım ve Baskı
Tükelmat A.Ş.
1571 Sk. No: 16 Çınarlı - İZMİR
Tel: 232. 461 96 42 / Faks: 232. 461 96 46

