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OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTI GÜNDEMİ

01. Açılış; Başkanlık Divanı teşkili ve  Genel Kurul Toplantı Tutanağı ‘nın Başkanlık Divanı’nca imza edilmesi- 

 ne yetki verilmesi,

02. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu’nun raporlarıyla şirketin 2017 yılı  

 bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

03. İlişkili taraf işlemleri hakkında bilgi sunumu,

04. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlarla ilgili bilgi sunumu, 

05. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu   teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya   

 menfaatler hususunda bilgilendirilmeleri,

06. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2017 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair ve başkaca her türlü tasarruflarından   

 dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

07. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek ücretin karara bağlanması,

08. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

09. Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karar alınması,

10. Şirketimizin 2018 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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Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu’na

1) Görüş

Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 1/1/2017-31/12/2017 hesap dönemine ilişkin 
yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun 
Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set  finansal tablolarla ve 
bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim 
Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu 
Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Ba-
ğımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan 
Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hüküm-
lere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe 
ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız 
denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1/1/2017-31/12/2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 1 Mart 2018 tarihli 
denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516’ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası 
Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (“Tebliğ”) 
göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a)  Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksik-
siz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, 
finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de 
açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK 
FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN 
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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c)  Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

-  Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
-  Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
-  Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, 
yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil 
mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine 
İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim 
Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde etti-
ğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü 
içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS’lere ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standart-
larına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, 
faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve dene-
tim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence 
elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ethem Kutucular’dır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
A member firm of Ernst & Young Global Limited
 
Ethem Kutucular, SMMM
Sorumlu Denetçi
 
1 Mart 2018
İstanbul, Türkiye
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BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T. A.Ş.

01.01.2017 – 31.12.2017

FAALİYET RAPORU
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A- GENEL BİLGİLER

01- Raporun Dönemi  : 01.01.2017 - 31.12.2017

02-  -Ticaret Unvanı  : Batısöke Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.
 -Ticaret Sicil Numarası : 5744/K-5900 (Mersis No: 0150001414500012)
 -İletişim Bilgileri   
     Merkez, Fabrika  : Atatürk Mah. Aydın Cad. No: 234 Söke – İzmir
     Şube   : Fethiye Yolu Üzeri 5. Km. Çavdır - Burdur
     Telefon   : 0 232 478 44 00
     Faks   : 0 232 478 44 44
     E-Posta   : info@batisoke.com.tr 
     İnternet sitesi adresi : www.batisoke.com.tr 

03- Şirket Organizasyon Yapısı

SERMAYE PİYASASI KURULU’NUN 
ÖNGÖRDÜĞÜ BİLGİLER

YÖNETİM KURULU DENETİM KOMİTESİ

İCRA KURULU BAŞKANI

GENEL MÜDÜR

GENEL SEKRETER

GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI

ÜRETİM MÜDÜRÜ YATIRIM MÜDÜRÜ BAKIM MÜDÜRÜ

İCRA KURULU
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04- Ortaklık Yapısı, Sermaye Dağılımı ve İmtiyazlı Paylar

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 
400.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerde 40.000.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirket paylarının 14.956,13 TL tutarı A Grubu nama yazılı ve 59.824,54 TL tutarı da A Grubu hamiline yazılıdır. 
Geri kalan paylar ise B Grubu hamiline yazılıdır. 1 adet Şirket hisse senedi 0,01 TL nominal değerdedir. 
Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde 26.000.000.000 hisse olup 260.000.000 TL 
değerindedir.

Şirket’in sermayesi A grubu ve B grubu paylardan oluşmaktadır. 

Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle çıkarılmış sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Tufan Ünal Nominal Değer (TL) Sermayedeki Payı (%)

Batıçim Batı Anadolu Çimento 
Sanayii A.Ş.

194.021.139,16 74,62

İsmail Tarman 24.956.863,48 9,60

Diğer 41.021.997,36 15,78

Genel Toplam 260.000.000,00 100

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.

Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle A Grubu ( İmtiyazlı) payları aşağıda sunulmuştur.

Grubu
Nama / 

Hamiline

Beher Payın 
Nominal Değeri 

(TL)

Toplam Nomi-
nal Değer (TL)

Sermayeye 
Oranı% 

İmtiyaz Türü
Borsada İşlem 

Görüp Gör-
mediği

A Nama 0,01 14.956,13 0,01
Yönetim Kuru-
lunda Üye Seçi-
minde İmtiyaz

Görmüyor

A Hamiline 0,01 59.824,54 0,02
Yönetim Kuru-
lunda Üye Seçi-
minde İmtiyaz

Görmüyor

05- Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri 
çerçevesinde seçilirler.
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Yönetim Kurulu Görevi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olup 
olmadığı

Mehmet Mustafa Bükey Yönetim Kurulu Başkanı İcracı olmayan üye

Tufan Ünal Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye                İcrada görevli üye

Fatma Meltem Günel Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan üye

Sülün İlkin Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan üye

Mehmet Bülent Egeli Yönetim Kurulu Görevli Üyesi İcrada görevli üye

Necip Terzibaşıoğlu Yönetim Kurulu Görevli Üyesi İcrada görevli üye

Feyyaz Ünal Yönetim Kurulu Görevli Üyesi İcrada görevli üye

Kemal Grebene Yönetim Kurulu Üyesi    İcracı olmayan üye

Begüm Egeli Bursalıgil Yönetim Kurulu Üyesi İcracı olmayan üye

Musa Levent Ertörer Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız üye

Tankut Karabacak Yönetim Kurulu Üyesi    Bağımsız üye

Yönetim Kurulu’nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

11 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu 2020 yılı Nisan ayı 
sonuna kadar 3 yıllığına seçilmiştir. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

11 Nisan 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve 
yetkileri ile alakalı herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi’nde 
belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler 
Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler 
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nda yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun Dönem İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 
Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01.01.2017-31.12.2017 itibarıyla 28 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara 
düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen 
Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin 
Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu bünyesinde 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ilişkin Denetimden Sorumlu Komite 7 defa, 
Kurumsal Yönetim Komitesi 7 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu 
üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri 
www.batisoke.com.tr internet adresinde yer almaktadır.
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Şirket Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine 
uyum kapsamında Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini 
kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde yayınlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim 
Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi 
yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi’ne verilmiştir. 

Komite Görevi Adı Soyadı Niteliği Toplanma Sıklığı

Denetimden 
Sorumlu 
Komite

Komite Üyesi Musa Levent ERTÖRER Bağımsız Üye En az 3 ayda bir olmak 
üzere, yılda en az dört 
kere.Komite Üyesi Tankut KARABACAK Bağımsız Üye

Kurumsal 
Yönetim 
Komitesi

Komite Başkanı Musa Levent ERTÖRER Bağımsız Üye

Yılda en az bir defa.

Komite Üyesi Mehmet Mustafa BÜKEY İcracı Olmayan Üye

Komite Üyesi Kemal GREBENE İcracı Olmayan Üye

Komite Üyesi Mehmet Bülent EGELİ İcracı Üye

Pay Sahipleri ile İlişkiler 
Birimi Yöneticisi

Yeşim Devrim YALÇIN
Bütçe ve Raporlama 
Şefi

Riskin Erken 
Saptanması 
Komitesi

Komite Başkanı Tankut KARABACAK Bağımsız Üye

2 ayda bir defa olmak 
üzere yılda en az altı 
defa.

Komite Üyesi Mehmet Mustafa BÜKEY İcracı Olmayan Üye

Komite Üyesi Kemal GREBENE İcracı Olmayan Üye

Komite Üyesi Mehmet Bülent EGELİ İcracı Üye

Üst Yönetim

Üst Yönetim Görevi

Tufan ÜNAL Murahhas Aza

Necip TERZİBAŞIOĞLU Genel Müdür

Mehmet Bülent EGELİ Genel Sekreter

Feyyaz ÜNAL Genel Müdür Yardımcısı 

Ali Serdar KOÇ Üretim Müdürü

Celal SARGUT Bakım Müdürü

Erhan BİÇER Yatırım Müdürü

Burhan YAŞAT Çavdır Şube Sorumlusu

Şirketimizin personel sayısı 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle toplam 332 kişidir. (31 Aralık 2016: 303).

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Üst Yönetim’de dönem içinde değişiklik yapılmamıştır.
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06- Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve 
İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirkette çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak 
çalışmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, 
kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. Üyesi 
bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında 
düzenlenen yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 11 Aralık 2017 tarihinde başlanmış ve 31 Ocak 
2018 tarihinde tarafların 2 senelik anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdadır;

- Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2018 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde 
iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2017 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 
01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %13,80 oranında, 
   
- Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2019 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 
31.12.2018 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam 
yapılacaktır. 
   
- Bunun yanı sıra, çalışanlara sosyal yardım olarak sözleşmenin birinci yılında her ay 350,00 TL, 
ikinci yılında her ay 400,00 TL   ödenecektir.

07- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile açıklanan uygulaması zorunlu tutulan ilkeler 
uygulanmaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise, yönetim kurulumuzda 3 bayan üye 
bulunmaktadır.  

08- Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Başlıklı 6.Maddesi SPK ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının onayladığı 
şekli ile tadili 11.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilerek 27.04.2017 
tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir.

Şirketimizin 02.05.2017 tarih 548 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile çıkarılmış sermayesinin 181.250.000 
TL (%230,15873) nakit artırılarak 78.750.000 TL’ndan 260.000.000 TL’na yükseltilmesine ilişkin kararı, 
Sermaye Piyasası Kurulu ‘nun 04.08.2017 tarih 29833736-105.01.01.01-E.9295 yazısı ile onaylanmıştır.

Şirketimizin 78.750.000 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı 181.250.000 TL artırılarak 
260.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, çıkarılmış sermayenin 260.000.000 
TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 12.10.2017 
tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilmiştir.

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Sağlanan 
Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı

Yönetim kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 1.931.060 TL ’dır.    
(31 Aralık 2016:  2.000.059 TL).
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C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ilişkin şirketin Araştırma ve Geliştirme gideri yoktur.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1- Yatırım Faaliyetleri

Yeni Klinker Üretim Hattı Yatırımı

Şirketin 1.650.000 Ton/Yıl kapasiteli yeni entegre klinker ve çimento yatırımının devreye alınmasına yönelik 
çalışmalara 30 Ocak 2018 tarihinde başlanmış olup, devreye alma çalışmaları devam etmektedir.

2- İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketin iç kontrol sistemi iç denetim birimi tarafından her yıl denetlenmektedir. Şirket yönetimi iç kontrolün 
sağlıklı çalışmasını sağlamaktadır.

3- İştirakler ve Diğer Finansal Varlıklardaki Paylar

Sermayedeki Pay Oranı (%)

İştirakler Ana Faaliyeti
Kuruluş ve Faaliyet 

Yeri
31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Batıçim Enerji Elektrik 
Üretim A.Ş.

Elektrik üretim ve 
satışı

İzmir, Türkiye 30,020 36,025

Sermayedeki Pay Oranı (%)

Makul değeri diğer 
kapsamlı gelir 

tablosuna yansıtılan 
finansal varlıklar

Ana Faaliyeti
Kuruluş ve Faaliyet 

Yeri
31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Batıçim Batı Anadolu 
Çimento Sanayii A.Ş.

Klinker, çimento, be-
ton üretimi ve satışı

İzmir, Türkiye 4,09 4,09

4- Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket’in, 11.04.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’unda 2017 yılı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması kabul edilmiştir. Tam Tasdik Denetimi ise Kuzey Yeminli 
Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

5- Genel Kurullar

11.04.2017 tarihinde 2016 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları Ticaret Sicili’nde 
tescil edilmiştir. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket 
İnternet Sitesi (www.batisoke.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait 
sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.
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6- Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01.01.2017-31.12.2017 dönemi içinde bağış ve yardım toplamı 21.835 TL ’dır.

E- Finansal Durum

1- Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II No: 14.1 tebliğine göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL) 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Dönen Varlıklar 114.943.200 102.954.459

Duran Varlıklar 957.215.965 552.530.319

Toplam Varlıklar 1.072.159.165 655.484.778

Kısa Vadeli Yükümlülükler 178.506.208 95.672.321

Uzun Vadeli Yükümlülükler 459.121.260 342.651.945

Özkaynaklar 434.531.697 217.160.512

Toplam Kaynaklar 1.072.159.165 655.484.778

Özet Gelir Tablosu (TL) 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Hasılat 133.873.185 119.537.146

Esas Faaliyet Kârı/Zararı 2.999.816 18.465.427

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı/
Zararı

(39.220.528) (20.078.167)

Sürdürülen faaliyetler Dönem Kârı/Zararı (31.523.149) (17.265.003)

Diğer Kapsamlı gelir (gider) 67.332.962 1.981.176

Toplam Kapsamlı gelir (gider) 35.809.813 (15.283.827)

2- Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimizin kâr dağıtımı konusundaki politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas 
sözleşmemiz hükümleri dikkate alınarak ulusal ve uluslararası piyasalarda olağanüstü ekonomik olumsuzluklar 
yaşanmadıkça, büyük bir yatırım nedeniyle nakit ihtiyacı gerekmedikçe ve Şirketimizin finansal pozisyonu ile 
kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 
hesaplanan dağıtılabilir kârın her yıl gözden geçirilmesi koşuluyla, kâr dağıtımına karar verilmesi halinde pay 
sahiplerine %5’den az olmamak üzere nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kâr dağıtılması esasına dayanır. 

Ancak yapımına başlanan yeni fırın hattı yatırımımız nedeniyle, yatırım süresi boyunca nakit kâr payı dağıtımı 
yapılmayacaktır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul onayını takiben Genel Kurul’un karar verdiği tarihte, yasal süreler 
içerisinde ödenir. 

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı 
taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi 
şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir. Şirketimizde kâr payı dağıtım avansına ilişkin herhangi bir uygulama 
bulunmamaktadır.
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3- İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, Türkiye’de 2017 yılı Kasım ayı sonu 
itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre klinker üretimi %2,30, çimento üretimi %3,79, Klinker iç satışları 
%21,04, çimento iç satışları %5,06, Klinker ihracatı  %29,72, çimento ihracatı ise %3,71 artmıştır. 

Ege bölgesinde 2017 yılı Kasım ayı sonu esas alındığında geçen yılın aynı dönemine göre çimento üretimi 
%3,06, çimento iç satışları %0,35 azalmış olup, klinker üretimi %1,59, klinker ihracatı %102,60 çimento ihracatı 
ise %6,99 artmıştır.

4- Şirketin Faaliyetleri

Geçen yılın aynı dönemine göre; klinker üretimimiz %12,63 azalmış, çimento üretimimiz  %0,31,  çimento 
satışlarımız ise %1,artmıştır.  

İştirakimiz Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. yaklaşık 72,07 milyon kwh elektrik üretmiş ve yaklaşık 102,50 
milyon kwh elektrik satışı gerçekleştirmiştir. 

F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1- Risk Yönetimi Politikası

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskleri tespit ederek, tespit edilen risklerle ilgili 
gerekli önlemleri alarak riskleri yönetmektedir. Şirket bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesini 
kurmuştur.

2- Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket, söz konusu komiteyi 22.03.2013 tarihinde kurmuş olup, komite 4 üyeden oluşmaktadır. Komite 
01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ilişkin 6 defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu’na 
sunmuştur. 

G- Diğer Hususlar

1- Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri 
Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

2- Paydaşlara Bilgi

Şirketimizin 78.750.000 TL çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı 181.250.000 TL artırılarak 
260.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, çıkarılmış sermayenin 260.000.000 TL 
olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinin yeni şekli 12.10.2017 tarihinde 
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilmiştir.

İştirakimiz Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ‘nin sermayesini 20 milyon TL nakit artırılmak suretiyle 100 milyon 
TL’den 120 milyon TL’sına yükseltilmesi yönünde aldığı yönetim kurulu kararına istinaden yapılan görüşmeler 
sonucunda; Şirketimizin anılan sermaye artırımında, yatırımı devam eden yeni entegre klinker ve çimento 
tesis yatırımı nedeniyle rüçhan hakkının kullanılmamasına, bu konuda Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ‘ne bilgi 
verilmesine karar verilmiş olup,  iştirakin gerçekleşen nakit sermaye artırımında rüçhan hakkı kullanılmamıştır. 
İştirakin nakit sermaye artırımı 28.11.2017 tarihinde tescil edilmiş ve iştirakteki payımız %36,025 ‘ten %30,020 
‘ye düşmüştür,
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Son yıllarda ülkemiz ve bölgemizde arsa ve arazi fiyatlarındaki yüksek artış sebebiyle; Şirketimizin UFRS 
‘na göre hazırlanan finansal tablolarında Maddi Duran Varlıklar bölümünde yer alan arsa ve arazilerin defter 
değerinin gerçeğe uygun değerini göstermesi için  politika değişikliğine gidilerek arsa ve araziler sınıfında  
“Yeniden Değerleme Modeli” yöntemine geçilmesi ve bu konuda çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

Konuyla ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, şirketin arsa ve arazilerinin değerlemesi sonucunda 63.941.550 TL 
değer artışı ile vergi etkisi 6.394.155 TL finansal tablolara yansıtılmıştır.

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİST) BSOKE kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin 
bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Şirketin raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.batisoke.com.tr 
adresindeki web sitesinden de elde edilebilir. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri 
aşağıdadır.

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi;

Adı Soyadı   : Yeşim Devrim YALÇIN 
Görevlendirilme Tarihi : 25.12.2014
Tel    : 0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi  : yesimyalcin@baticim.com.tr 
Adres    : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Lisans Belge No: 209152 )   
    Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Lisans Belge No: 701424) Türev  
    Araçlar Lisansı (Lisans Belge No: 307021)

Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Sekreter - Yatırımcı İlişkileri Birim Üyesi;

Adı Soyadı   : Mehmet Bülent EGELİ
Görevlendirilme Tarihi : 25.12.2014
Tel    : 0 (232) 478 44 00
E-Posta Adresi  : bulentegeli@baticim.com.tr
Adres    : Ankara Caddesi No: 335 Bornova - İzmir
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BATISÖKE KURUMSAL YÖNETİM 
İLKELERİ UYUM RAPORU

01. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği ile açıklanan uygulaması zorunlu tutulan ilkeler 
uygulanmaktadır. 

Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise, yönetim kurulumuzda 3 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 başvurular 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 taktir de 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 11 Nisan 2017 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı % 75,68 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 sorulara 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.   

05. Oy hakkında imtiyaz yoktur.

Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerimiz Genel Kurul’a katılmamışlardır. Azınlık payları yönetimde temsil 
edilmemektedir. 
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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 politikamıza faaliyet raporunun içinde yer verilmiştir. 

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.

10. Faaliyet raporunda ilkelerde sayılan bilgilere yer verilmektedir. 

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.
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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.

Yerel yönetim kuruluşları ve eğitim kurumlarına ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmuştur.
  
15. Yönetim kurulu Nisan 2020 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir. 

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri de Nisan 2020 sonuna kadar 3 yıllık bir süre için seçilmişlerdir. 

Kurumsal Yönetim Komitesi önerdiği Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarını 17.02.2017 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:

Mehmet Mustafa Bükey   Yönetim Kurulu Başkanı  (İcracı olmayan üye)
Tufan Ünal     Yönetim Kurulu Başkan Vekili  (İcrada görevli üye)
                                           ve Murahhas Üye            
Fatma Meltem Günel   Yönetim Kurulu Üyesi    (İcracı olmayan üye)
Sülün İlkin      Yönetim Kurulu Üyesi   (İcracı olmayan üye)
Mehmet Bülent Egeli  Yönetim Kurulu Görevli Üyesi  (İcrada görevli üye)
Necip Terzibaşıoğlu  Yönetim Kurulu Görevli Üyesi  (İcrada görevli üye)
Feyyaz Ünal   Yönetim Kurulu Görevli Üyesi  (İcrada görevli üye)
Kemal Grebene   Yönetim Kurulu Üyesi   (İcracı olmayan üye)
Begüm Egeli Bursalıgil  Yönetim Kurulu Üyesi  (İcracı olmayan üye)
Musa Levent Ertörer  Yönetim Kurulu Üyesi  (Bağımsız üye)
Tankut Karabacak  Yönetim Kurulu Üyesi  (Bağımsız üye)

İSİM ÖZGEÇMİŞ GRUP İÇİ GÖREVLER GRUP DIŞI GÖREVLER

MEHMET MUSTAFA 
BÜKEY

Darmstadt Teknik Ünv. Makine Kağıt 
Yüksek Mühendisi 
2016 -           : Yönetim Krl. Başkanı
2008 - 2016  : Yön. Krl. Başkan Vekili
1997-  2008  : Yönetim Kurulu Üyesi

Batıçim A.Ş.-Yönetim Kurulu 
Başkanı

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

TUFAN ÜNAL

ODTÜ Metalurji Müh.Metalurji Yüksek 
Müh.
2016-         : Yön.Krl.Bşk.Vek. ve Mu-
rahhas Üye                  
2008 - 2016 : Yön.Krl. Murahhas Üyesi
2006 – 2008: Yön.Krl.Bşk.Vekili ve 
Murahhas Üyesi
1993 – 2006 : Yön.Krl. Görevli Üyesi

Batıçim A.Ş.- Yönetim Krl.Bşk.
Vekili ve Murahhas Üyesi 
Batıbeton  Beton San.A.Ş.- Yöne-
tim Krl.Başkanı 
Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu 
Başkanı 
Batıçim Enerji A.Ş.- Yönetim Krl. 
Başkanı 
Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yöne-
tim Krl.Başkanı
Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim 
Krl.Başkanı 
Batıliman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim 
Krl.Başkanı 
   

Çimento Endüstrisi İşverenler 
Sendikası (ÇEİS) - Yön. Krl. 
Başkanı
TİSK Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili
TÇMB Yönetim Kurulu Üyesi
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İSİM ÖZGEÇMİŞ GRUP İÇİ GÖREVLER GRUP DIŞI GÖREVLER

FATMA MELTEM 
GÜNEL

Boğaziçi Ünv. İngiliz Dili ve Edebiyatı 
Boğaziçi Ünv. Eğitim Fak.
2001-         : Yön.Krl. Üyesi 
Rapor Gazetesi Yazı İşleri Md. (1984)
Güncel Matbaacılık Ltd.Şti. Ortak-Yö-
netici (1999-2006)

Batıçim A.Ş. - Yönetim Krl.Üyesi
Necdet Bükey A.Ş. - Yön.Krl.
Üyesi 

SÜLÜN İLKİN
İzmir Özel Türk Koleji
2002 -          :  Yön. Krl. Üyesi

Batıçim A.Ş. - Yönetim Kurulu 
Üyesi

MEHMET BÜLENT 
EGELİ

Ege Ünv.İktisadi Tic.Bilimler Fak.
Boğaziçi Ünv. İşletme Fak. -Lisansüstü

2011 -    : Yön.Krl.Grv.Üyesi, Genel 
Sekreter 
2008 -    : Genel Sekreter

Batıçim A.Ş.-Yön.Krl.Görevli 
Üyesi, Genel Sekreter
Batıbeton Beton San.A.Ş. - Yö-
netim Kurulu Üyesi
Ash Plus A.Ş. - Yönetim Kurulu 
Üyesi
Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim 
Kurulu Üyesi
Batıçim Enerji Toptan A.Ş. - Yön.
Krl.Üyesi
 Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim 
Kurulu Üyesi
Batıliman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim 
Kurulu Üyesi

İzmir Ticaret Odası (66 Grup) 
İnşaat Malzemeleri Grubu Meslek 
Komitesi Bşk. 

NECİP 
TERZİBAŞIOĞLU

ODTÜ Maden Mühendisliği
ODTÜ Yüksek Lisans
D.E.Ü. Doktora- Maden Mühendisliği

2011 -     : Yön.Krl.Grv. Üyesi, Genel 
Müdür
2010 -       : Genel Müdür
2008 – 2010 : Genel Koordinatör

Batıçim A.Ş. – Yönetim Kurulu 
Görevli Üyesi, Genel Müdür
Batıbeton  Beton San.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. - Yö-
netim Krl.Bşk. Vekili
Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı
Batıliman Liman İşl.A.Ş.-Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı

FEYYAZ ÜNAL

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü
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 Beton San. A.Ş. – 
Yönetim  Kurulu Üyesi
Ash Plus A.Ş.- Yönetim Kurulu 
Üyesi 
Batıçim Enerji A.Ş. - Yönetim Krl.
Üyesi
Batıçim Enerji Toptan A.Ş.- Yö-
netim Krl.Üyesi
Batıbeton Sanayi A.Ş.- Yönetim 
Kurulu Üyesi
Batıliman Liman İşl.A.Ş- Yönetim 
Kurulu Üyesi

Elektrik Üreticileri Derneği-Yöne-
tim Kurulu Üyesi 
Ege Bölgesi Sanayi Odası-Meclis 
Üyesi
Orta Anadolu İhracatçılar Birliği 
Yön. Krl. Üyesi
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İSİM ÖZGEÇMİŞ GRUP İÇİ GÖREVLER GRUP DIŞI GÖREVLER

KEMAL GREBENE

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü
2011 -          : Yönetim Kurulu Üyesi
2007 -2015     : GarantiBank Int.NV
2000 -2006     : GarantiBank Int. NV 

Batıçim A.Ş. - Yönetim Kurulu 
Üyesi

BEGÜM EGELİ 
BURSALIGİL

Koç Üniversitesi İşletme  Bölümü
Milano Bocconi Üniversitesi-Lisansüstü
2016-2016     :Doğuş Holding
2011-2013     :Master Card Worldwide
2006-2010     :Garanti Ödeme Sis.A.Ş.

Batısöke T.A.Ş.Yönetim Kurulu 
Üyesi

MUSA LEVENT 
ERTÖRER

Ege Ünv. Endüstri Mühendisliği
2012 -          : Yönetim Kurulu Bağımsız 
Üyesi
2007 -2012 : Denetleme Kurulu Üyesi

Batıçim A.Ş. - Yönetim Kurulu 
Bağımsız Üyesi

TANKUT 
KARABACAK

Bilkent Ünv. Güzel Sanatlar Fak. 
İç Mimarı ve Tasarım Bölümü 
2012 -     : Yönetim Kurulu Bağımsız 
Üyesi  

Batıçim A.Ş. - Yönetim Kurulu 
Bağımsız Üyesi

Aks Tasarım İnş.Ltd.Şti.-Ortak

16. Yönetim kurulu toplantılarının gündemini icracı üyeler oluşturmaktadır. Dönem içinde 28 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  (Bağımsız Üye)
Tankut Karabacak      (Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:
Musa Levent Ertörer      (Komite Başkanı)  Bağımsız üye
Mehmet 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)  Bağımsız üye
Mehmet Mustafa Bükey    (Komite Üyesi)   İcracı olmayan üye
Kemal Grebene              (Komite Üyesi)     İcracı olmayan üye
Mehmet Bülent Egeli     (Komite Üyesi)     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 
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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, lojistik 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 
24.maddesi “c” 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 2015 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.
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BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO 
SANAYİİ T.A.Ş.

1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait finansal tablolar ve 
bağımsız denetçi raporu
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İÇİNDEKİLER

- Bağımsız denetçi raporu

- Finansal durum tablosu 

- Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu

- Özkaynak değişim tablosu

- Nakit akış tablosu 

- Finansal tablolara ilişkin dipnotlar
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FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA 
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu’na;

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Batısöke Söke Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 31 Aralık 2017 tarihli 
finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer 
kapsamlı gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe 
politikalarının özeti de dâhil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal 
tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Şirketin 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal 
durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit 
akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’lere) uygun olarak tüm önemli yönleriyle 
gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim 
standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) 
tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim 
Standartlarına (BDS’lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki 
sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız 
Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından 
yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ile finansal tabloların bağımsız 
denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız 
olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer 
sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz 
bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak 
oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Kilit Denetim Konuları

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait finansal tabloların 
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün 
olarak finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve finansal tablolara ilişkin 
görüşümüzün oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş 
bildirmiyoruz.
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4) Diğer Husus

Şirket’in TMS’lere uygun olarak 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tablolarının 
denetimi başka denetim şirketi tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu denetim şirketi 1 Mart 2017 
tarihli denetim raporunda olumlu görüş beyan etmiştir.

Kilit denetim konusu
Kilit denetim konusunun denetimde nasıl ele 
alındığı

Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi

Not 2.5’de açıklandığı üzere Şirket, Söke’de-
ki devam etmekte olan yatırımı da dahil olmak 
üzere devam eden özellikli varlık niteliğindeki 
maddi duran varlık yatırımlarına ilişkin borçlanma 
maliyetlerini aktifleştirmektedir. TMS 23 uyarınca 
aktifleştirme kriterlerini karşılamayan borçlanma 
maliyetlerinin dönem gideri olarak kaydedilmesi 
yerine uygunsuz bir şekilde bilançoya kaydedil-
me riski mevcut olması nedeniyle konu tarafımız-
ca kilit denetim konusu olarak belirlenmiştir.

Maddi duran varlıklar altındaki özellikli varlık niteliğinde 
devam etmekte olan yatırımların hesap hareketlerini 
ve cari dönemde aktifleştirilen borçlanma maliyetleri-
nin destekleyici hesaplamalarını temin ettik. Buna ek 
olarak, aktifleştirilmiş borçlanma maliyetleri örnekleri-
nin destekleyici kanıtlarının incelenmesi, aktifleştirilen 
maliyetlerinin niteliklerinin anlaşılması da dahil olmak 
üzere aktifleştirilmiş maliyetlere  ilişkin maddi doğru-
luk testlerimizi gerçekleştirdik. Bu kapsamda ayrıca, 
borçlanma maliyetlerinden seçilen örneklere ilişkin 
nakit ödemenin test edilmesi de dahil, hesaplamala-
rın girdilerini doğruladık. Modelde kullanılan dataların 
kayıtlarla uyumunu test ettik ve tamamlanmış projeler 
için borçlanma maliyetlerinin hala aktifleştirilip aktif-
leştirilmediğini belirlemek için modeli değerlendirdik.  
Aktifleştirilen borçlanma maliyetlerine ilişkin açıklama-
lar Not 11’de yer almaktadır.

Maddi duran varlıkların yeniden değerleme 
metodu ile muhasebeleştirilmesi

Şirket, belirli maddi duran varlıklarını TMS 16 
uyarınca yeniden değerleme modeline göre 
ölçmeye karar vermiştir. Şirket, 31 Aralık 2017 
tarihli finansal tabloların sunumundan geçerli 
olmak üzere, arsa ve arazilerin gerçeğe uy-
gun değerleriyle gösterilmesi hususunda TMS 
16’da yer alan uygulama yöntemlerinden mali-
yet modelini uygulama dışı bırakmış ve yeniden 
değerleme modelini muhasebe politikası olarak 
seçmiştir. Söz konusu muhasebe politikasının ilk 
uygulamaya geçişi, değerleme modelinin özelliği 
ve uygulanan muhakeme ve varsayımlar dolayı-
sıyla denetimimiz için önem arz etmektedir ve bu 
nedenle tarafımızca kilit denetim konusu olarak 
belirlenmiştir.

Denetimimizde yeniden değerleme modeline göre 
ölçülen ilgili maddi duran varlıkların gerçeğe uygun 
değerlerine esas teşkil eden söz konusu gayrimen-
kul değerleme raporlarında değerleme uzmanların-
ca kullanılan değerleme yöntemlerinin uygunluğunu 
değerlendirilmiştir. Bağımsız değerleme uzmanlarının 
değerleme sırasında kullandığı varsayımların piyasa 
verileri ile uygunluğunun kontrolü için kuruluşumuzla 
aynı denetim ağına dahil olan bir başka kuruluşun 
değerleme uzmanlarının çalışmalara dahil edilmesi 
sağlanmıştır. Bu çerçevede söz konusu gayrimenkul 
değerleme hesaplamaları üzerinde uzmanların yürüt-
tüğü çalışmalar ve incelemeler sonucunda  değerleme 
raporunda kullanılan tahminlerin ve varsayımların Şir-
ket’in bağımsız değerleme uzmanlarınca takdir edilen 
gerçeğe uygun değerin kabul edilebilir bir aralıkta olup 
olmadığının tarafımızca değerlendirilmesi gerçekleştiril-
miştir.   Ayrıca, yukarıda sayılan özellikli muhasebeleş-
tirmeler kapsamında, finansal tablolarda ve açıklayıcı 
dipnotlarda yer alan bilgilerin TMS 16 uyarınca uygun-
luğu tarafımızca sorgulanmıştır.  Maddi duran varlıklar 
ile ilgili detaylı açıklamalar Not 11’de yer almaktadır.



28

5) Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara 
İlişkin Sorumlulukları

Şirket yönetimi; finansal tabloların TMS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir 
biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için 
gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken yönetim; Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Şirketi tasfiye etme ya 
da ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Şirketin finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

6) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine 
İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip 
içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu 
düzenlemektir. BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul 
güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit 
edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu 
olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi 
makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 

BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca 
mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

•	 Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta 
ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. 
(Hile; muvazaa, sahtekârlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini 
içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir 
yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir.)

•	 Şirketin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.

•	 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe 
tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.

•	 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Şirketin sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 
ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 
hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca 
varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız hâlinde, raporumuzda, 
finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması 
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durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, 
bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla 
birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Şirketin sürekliliğini sona erdirebilir.

•	 Finansal tabloların, açıklamalar dâhil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu 
tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp 
yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dâhil olmak 
üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 
yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 
bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer 
hususlar ile varsa, ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız.

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların 
bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemekteyiz. 
Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya 
açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını 
aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi 
raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca 
düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 1 Mart 2018 
tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 

2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak – 31 Aralık 2017 hesap 
döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin finansal 
raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

3) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ethem Kutucular’dır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi 
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ethem Kutucular, SMMM
Sorumlu Denetçi

1 Mart 2018
İstanbul, Türkiye
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FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)
Not

Cari dönem
Bağımsız 

denetimden geçmiş 
31 Aralık 2017

Geçmiş dönem
Bağımsız 

denetimden geçmiş 
31 Aralık 2016

  V  A  R  L   I  K  L  A  R  

  DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve nakit benzerleri 3 3.771.655 50.098.618

Finansal yatırımlar 4 7.042.192 -

Ticari alacaklar

- İlişkili taraflardan ticari alacaklar 26, 7 25.779.929 12.756.348

- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 7 35.783.420 14.112.727

Diğer alacaklar

- İlişkili taraflardan diğer alacaklar 26 176.114 15.040

- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 8 171.945 139.706

Stoklar 9 26.170.606 22.932.032

Peşin ödenmiş giderler 10 932.200 1.011.206

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 24 430.795 1.888.782

Diğer dönen varlıklar 15 14.684.344 -

Toplam dönen varlıklar 114.943.200 102.954.459

 DURAN VARLIKLAR

Finansal yatırımlar 4 33.918.105 21.665.034

Diğer alacaklar

-  İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 8 324.363 322.053

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 5 39.776.469 44.887.055

Maddi duran varlıklar 11 864.454.931 411.479.030

Maddi olmayan duran varlıklar 12 498.866 546.361

Peşin ödenmiş giderler 10 2.734.680 56.446.574

Ertelenmiş vergi varlığı       24 94.570 -

Diğer duran varlıklar 15 15.413.981 17.184.212

Toplam duran varlıklar 957.215.965 552.530.319

Toplam varlıklar 1.072.159.165 655.484.778
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Not
Cari dönem

Bağımsız denetimden 
geçmiş 31 Aralık 2017

Geçmiş Dönem 
Bağımsız denetimden 
geçmiş 31 Aralık 2016

Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 6 70.170.726 31.132.826

Ticari borçlar

   - İlişkili taraflara ticari borçlar 26, 7 9.044.848 11.121.544

   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 7 78.248.048 44.234.787

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 14 1.534.953 1.295.596

Diğer borçlar

   - İlişkili taraflara diğer borçlar 26 16.690.250 1.083.000

   - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 8 2.188.244 1.112.786

Türev araçlar 27 - 3.720.993

Kısa vadeli karşılıklar

    - Diğer kısa vadeli karşılıklar 13 - 1.342.120

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 15 629.139 628.669

Toplam kısa vadeli yükümlülükler 178.506.208 95.672.321

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun vadeli borçlanmalar 6 446.006.435 331.230.193

Uzun vadeli karşılıklar

   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 14 10.212.677 8.057.186

   - Diğer uzun vadeli karşılıklar 13 2.902.148 2.592.716

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 24 - 771.850

Toplam uzun vadeli yükümlülükler 459.121.260 342.651.945

Toplam yükümlülükler 637.627.468 438.324.266

ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş sermaye 16 260.000.000 78.750.000

Sermaye düzeltme farkları 16 59.824.631 59.824.631

Geri alınmış paylar (136.571) (65.954)

Paylara ilişkin primler (iskontolar) 381.989 -

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kap-
samlı gelirler (giderler)

   -  Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları (azalışları) 57.547.395 -

   - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları) (263.290) 133.054 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı 
gelirler (giderler)

   - Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan 
finansal varlıklardan kazançlar (kayıplar)

11.419.619 1.237.708

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 20.177.875 15.050.482

Geçmiş yıllar karları veya zararları 57.103.198  79.495.594 

Net dönem karı (zararı) (31.523.149)  (17.265.003)

Toplam özkaynaklar 434.531.697 217.160.512

Toplam kaynaklar 1.072.159.165 655.484.778
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Not
Cari dönem Bağımsız 

denetimden geçmiş 
1 Ocak - 31 Aralık 2017

Geçmiş dönem Bağım-
sız denetimden geçmiş 
1 Ocak - 31 Aralık 2016

KAR VEYA ZARAR KISMI 
Hasılat 17 133.873.185 119.537.146

Satışların Maliyeti (-) 17 (117.536.996) (95.285.941)

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 16.336.189 24.251.205

BRÜT KAR 16.336.189 24.251.205

Genel Yönetim Giderleri (-) 18 (12.168.179) (11.148.220)

Pazarlama Giderleri (-) 18 (3.983.198) (5.580.742)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 20 8.917.424 17.763.109

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 20 (6.102.420) (6.819.925)

ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) 2.999.816 18.465.427

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 21 4.016.597 2.028.037

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 21 (1.179.709) -

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zarar-
larından) Paylar

5 (5.110.586) (5.736.604)

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI 726.118 14.756.860

Finansman gelirleri 22 6.588.514 8.614.965

Finansman giderleri 23 (46.535.160) (43.449.992)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / 
(ZARARI)

(39.220.528) (20.078.167)

Sürdürülen faaliyetler vergi (gideri) geliri

 - Dönem vergi (gideri) geliri 24   -    (530.309)

 - Ertelenmiş vergi (gideri) geliri 24 7.697.379 3.343.473

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM (ZARARI) (31.523.149) (17.265.003)

Pay başına kazanç (kayıp) 25 (0,2661) (0,2192)

Diğer kapsamlı gelir (gider) kısmı 

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar

- Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları (azalışları) 11 63.941.550 -

- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları) 14 (495.430) 257.935

- Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları (azalışları), 
vergi etkisi

24 (6.394.155) -

- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları), 
vergi etkisi

24 99.086 (51.587)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar

- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan 
finansal varlıklardan kazançlar (kayıplar)

4 10.717.801 1.868.240

- Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan 
finansal varlıklara ilişkin diğer kapsamlı gelir, vergi etkisi

24 (535.890) (93.412)

Diğer kapsamlı gelir (gider) 67.332.962 1.981.176

Toplam kapsamlı gelir (gider) 35.809.813 (15.283.827)

KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL)
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 Kar veya zararda yeniden 
sınıflandırılmayacak birikmiş 
diğer kapsamlı gelir veya 
giderler 

Kar veya za-
rarda yeniden 
sınıflandırıla-
cak birikmiş 
diğer kapsamlı 
gelir veya 
giderler

 Birikmiş karlar

 Ödenmiş 
sermaye 

 Sermaye 
düzeltme 

farkları 

 Geri 
alınmış 
paylar  

 Pay ihraç 
primleri / 

iskontoları 

 Maddi duran 
varlık yenid-

en değer-
leme artışları 

/ azalışları 

 Tanımlan-
mış fayda 

planları 
yeniden 

ölçüm 
kazançları 
(kayıpları) 

 Gerçeğe 
uygun değer 

farkı diğer 
kapsamlı ge-
lire yansıtılan 

finansal 
varlıklardan 

kazançlar 
(kayıplar) 

 Kardan 
ayrılan 

kısıtlanmış 
yedekler 

 Geçmiş 
yıllar kar / 

zararları 

 Net dönem 
karı zararı 

 Özkay-
naklar 

 1 Ocak 2016 
itibariyle bakiye 
(dönem başı) 

78.750.000 59.824.631 - - - (73.294) (537.120) 13.681.039 61.423.756 19.441.281 232.510.293

Transferler - - - - - - - 1.369.443 18.071.838 (19.441,281) -

Toplam Kapsamlı 
Gelir (Gider)

- - - - - 206.348 1.774.828 - - (17.265.003) (15.283.827)

  Dönem Karı 
(Zararı)

- - - - - - - - - (17.265.003) (17.265.003)

  Diğer Kapsamlı                   
Gelir (Gider)

- - - - - 206.348 1.774.828 - - - 1.981.176

Payların geri alım 
işlemleri nedeniy-
le meydana gelen 
artış (azalış)

- - (65.954) - - - - - - - (65.954)

 31 Aralık 2016 
itibariyle bakiye 
(dönem sonu) 

78.750.000 59.824.631 (65.954) - - 133.054 1.237.708 15.050.482 79.495.594 (17.265.003) 217.160.512

1 Ocak 2017
itibarıyla bakiye 
(Dönem Başı)

78.750.000 59.824.631 (65.954) - - 133.054 1.237.708 15.050.482 79.495.594 (17.265.003) 217.160.512

Transferler - - - - - - - 5.127.393 (22.392.396) 17.265.003 -

Toplam Kapsamlı 
Gelir (Gider)

- - - - 57.547.395 (396.344) 10.181.911 - - (31.523.149) 35.809.813

  Dönem Karı 
(Zararı)

- - - - - - - - - (31.523.149) (31.523.149)

  Diğer Kapsamlı 
Gelir (Gider)

- - - - 57.547.395 (396.344) 10.181.911 - - - 67.332.962

 Sermaye artırımı 
(Not 16) 

181.250.000 - 381.989 - - - - - - 181.631.989

 Payların geri alım 
işlemleri nedeniy-
le meydana gelen 
artış (azalış) 

- - (70.617) - - - - - - - (70.617)

 31 Aralık 2017 
itibariyle bakiye 
(dönem sonu) 

260.000.000 59.824.631 (136.571) 381.989 57.547.395 (263.290) 11.419.619 20.177.875 57.103.198 (31.523.149) 434.531.697

ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (TL)
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NAKİT AKIŞ TABLOSU (TL)

Not

Cari dönem 
Bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

1 Ocak - 
31 Aralık 2017

Geçmiş dönem 
Bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

1 Ocak - 
31 Aralık 2016

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları (18.604.952) 33.182.649

Dönem karı (zararı)

Sürdürülen faaliyetlerden dönem karı (zararı) (I) (31.523.149) (17.265.003)

Dönem net karı (zararı) mutabakatı ile ilgili düzeltmeler (II) 33.756.767 50.514.275

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler 11,12 12.133.323 9.604.159

Değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler

   - Maddi duran varlık değer düşüklüğü (iptali) ile ilgili düzeltmeler 21 1.179.709 -

Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler

   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar (iptali) ile ilgili düzeltmeler 14 3.413.587 2.107.919

   - Diğer karşılıklar (iptalleri) ile ilgili düzeltmeler 13 309.432 203.766

Kar payı (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler - (284.330)

Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler

   - Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler 21 (2.769.710) (1.696.817)

   - Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler 23 4.363.600 5.091.334

   - Vadeli alımlardan kaynaklanan ertelenmiş finansman gideri 20 (4.045.682) (2.787.235)

   - Vadeli satışlardan kaynaklanan kazanılmamış finansman geliri 20 2.546.486 1.775.817

Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler 20.459.702 29.913.259

Gerçeğe uygun değer kayıpları  (kazançları) ile ilgili düzeltmeler

   - Türev finansal araçların gerçeğe uygun değer kayıpları (kazançları) ile ilgili düzelt-
meler

27 - 3.720.993

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler 5 5.110.586 5.736.604

Vergi (geliri) gideri ile ilgili düzeltmeler 24 (7.697.379) (2.813.164)

Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile ilgili 
düzeltmeler
   - Maddi duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan kayıplar (kazançlar) 
ile ilgili düzeltmeler

21 (1.246.887) (46.890)

İştirak, iş ortaklığı ve finansal yatırımların elden çıkarılmasından veya paylarındaki 
değişim sebebi ile oluşan kayıplar (kazançlar) ile ilgili düzeltmeler

- (11.140)

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler (III) (19.696.341) 6.783.036

Ticari alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler (33.822.671) (2.894.311)

Faaliyetler ile ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) ile ilgili düzeltmeler

   - İlişkili taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) (161.074) (1.887.618)

   - İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (artış) (34.549) 11.707

Stoklardaki azalışlar (artışlar) ile ilgili düzeltmeler (3.238.574) (3.173.988)

Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış (artış) 79.006 704.962

Ticari borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler 38.153.240 20.803.272

Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış (azalış) 239.357 228.230

Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler

   - İlişkili taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) - 10.037.617

   - İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış (azalış) 580.028 (17.140.056)

İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artış (azalış) ile ilgili düzeltmeler

   -  Faaliyetler ile ilgili diğer varlıklardaki azalış (artış) (21.491.575) 64.580

   -  Faaliyetler ile ilgili diğer yükümlülüklerdeki artış (azalış) 471 28.641
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Not

Cari dönem 
Bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

1 Ocak - 
31 Aralık 2017

Geçmiş dönem 
Bağımsız 

denetimden 
geçmiş 

1 Ocak - 
31 Aralık 2016

FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLARI (I+II+III) (17.462.723) 40.032.308

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar kapsamında yapılan ödemeler 14 (1.258.096) (867.453)

Diğer karşılıklara ilişkin ödemeler 13 (1.342.120) (3.399.946)

Vergi iadeleri (ödemeleri) 24 1.457.987 (2.582.260)

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları (277.776.252) (261.634.996)

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri

   - Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri 1.535.356 68.311

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları

   - Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 11 (335.793.212) (221.498.178)

   - Maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları - (2.119)

Satış amacıyla elde tutulan duran varlık satışlarından kaynaklanan nakit girişleri - 26.800

Verilen nakit avans ve borçlar 10 53.711.894 (42.195.268)

Alınan temettüler - 284.330

Alınan faiz 21 2.769.710 1.681.128

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları 250.054.241 159.681.012

Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların ihracından kaynaklanan nakit girişleri

    - Pay ihracından kaynaklanan nakit girişleri 181.631.989 -

İşletmenin kendi paylarını ve diğer özkaynağa dayalı araçlarını almasıyla ilgili nakit çıkışları

   - İşletmenin kendi paylarını almasından kaynaklanan nakit çıkışları (70.617) (65.954)

Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişleri

   - Kredilerden nakit girişleri 6 126.139.341 179.280.000

Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları

   - Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları 6 (39.723.662) (10.900.017)

İlişkili taraflardan alınan diğer borçlardaki artış 15.607.250 -

Ödenen faiz 6 (33.530.060) (8.633.017)

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ (AZALIŞ) (A+B+C) (46.326.963) (68.771.335)

D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3 50.098.618 118.854.264

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D) 3 3.771.655 50.082.929
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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 ana ve nihai ana ortağı %74,62 oranında pay ile kontrolü 
elinde tutan Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.’dir (“Batıçim”).

Şirket’in fiili faaliyet konusu klinker ve çimento üretimi ve satışıdır ve Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla personel 
sayısı 332’dir (31 Aralık 2016: 303).

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN 
    ESASLAR
2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen 
muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.

İlişikteki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’ 
de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) 
hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır.

SPK mevzuatına göre raporlama yapan şirketler tebliğin 5. maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal Raporlama 
Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) uygularlar.

İlişikteki finansal tablolar, SPK’nın 7 Haziran 2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayımladığı duyuru ile 
uygulanması zorunlu kılınan, finansal tablo ve dipnot gösterim esaslarına uygun olarak sunulmuştur.

Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerinden ölçülen türev finansal araçlar, finansal yatırımlar ve TMS 16 yeniden 
değerleme modeli uyarınca gerçeğe uygun değerinden ölçülen arazi ve arsalar dışında tarihi maliyet esasına göre 
hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas 
alınmaktadır.

Fonksiyonel ve raporlama sunum para birimi

Şirket, finansal tablolarının hazırlanmasında TMS 21 Kur Değişiminin Etkileri uyarınca faaliyette bulundukları temel 
ekonomik çevrede geçerli olan para birimini (fonksiyonel para birimi) belirlemekte ve o para birimine göre finansal 
tablolarını hazırlamaktadır. Şirket’in fonksiyonel para birimi Türk Lirası (“TL”) olarak belirlenmiştir. Şirket’in finansal 
durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket’in fonksiyonel (geçerli) para birimi ve finansal tablolar için sunum para birimi olan 
TL cinsinden ifade edilmiştir.

İşletmenin sürekliliği

Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamaktadır.
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Finansal tabloların onaylanması

Finansal tablolar, 1 Mart 2018 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır ve yayınlanması için yetki 
vermiştir. Genel Kurul’un ve ilgili yasal kuruluşların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu 
finansal tabloları tashih etme hakkı vardır.

İştiraklerdeki paylar ve finansal yatırımlar 

Şirket’in önemli derecede etkide bulunduğu, bağlı ortaklık ve müşterek yönetime tabi teşebbüslerin dışında 
kalan işletmelerdir. 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, özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmiştir.

Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilen 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.

Satın 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 
satın 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 olmadığını 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.

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Şirket’in iştiraklerinin ve finansal yatırımlarının detayları 
aşağıdaki gibidir:

Şirket’in sermayedeki pay oranı ve 
oy kullanma hakkı oranı (%)

İştirakler Ana faaliyet 
Kuruluş ve faaliyet 
yeri

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. 
(*)  (Batıçim Enerji)  Elektrik üretim ve satışı İzmir, Türkiye 30,020 36,025

(*) Şirket’in özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştirak yatırımında 1 Aralık 2017 tarihinde nakit sermaye 
artışı gerçekleştirilmiş olup, Şirket bu sermaye artışına katılmamış olmasından dolayı iştirakteki ortaklık oranı 
%30,02’ye düşmüştür.

Şirket’in sermayedeki pay oranı ve 
oy kullanma hakkı oranı (%)

Finansal yatırımlar Faaliyet konusu
Kuruluş ve faaliyet 
yeri

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Batıçim Batı Anadolu Çimento 
Sanayii A.Ş.

 Klinker, çimento, beton 
üretimi ve satışı

 İzmir, Türkiye  4,09  4,09 
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2.2  Muhasebe ve raporlama standartlarındaki değişiklikler

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

31 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona eren yıla ait finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe 
politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştirilmiş TFRS standartları ve 
TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların 
Şirket’in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

i) 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)

KGK Aralık 2017’de, TMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Değişiklikler, 
Şirket’in, finansal tablo kullanıcılarının finansman faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerdeki değişiklikleri 
değerlendirebilmeleri için gerekli açıklamaları, nakit akışlarından kaynaklanan değişiklikleri ve nakit akışı 
yaratmayan değişiklikleri içerecek şekilde sunması için TMS 7’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. 
Dipnot açıklamalarındaki iyileştirmeler, şirketlerin finansal borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını 
gerektirmektedir. Şirket’in bu değişiklikleri ilk kez uygulamasında, önceki dönemlere ilişkin karşılaştırmalı bilgi 
sunulmasına gerek yoktur. Şirket söz konusu değişiklikler kapsamında ilave açıklamaları 31 Aralık 2017 yıllık 
finansal tablolarında Not 6’da açıklamaktadır.

TMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının 
Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler)

KGK Aralık 2017’de, TMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan değişiklikler 
gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi muhasebeleştirilmesi konusunda 
açıklık getirmektedir. Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi 
hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 
ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanmaktadır. Değişiklik Şirket için 
geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.

TFRS Yıllık İyileştirmeler – 2014-2016 Dönemi

KGK Aralık 2017’de, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS Standartları 2014-2016 dönemine ilişkin 
Yıllık İyileştirmelerini yayınlamıştır:

TFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”: Bu değişiklik, işletmenin, TFRS 5 Satış Amaçlı 
Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler uyarınca satış amaçlı olarak sınıflandırılan ya da 
elden çıkarılacak varlık grubuna dahil olup satış amaçlı olarak sınıflandırılan bağlı ortaklık, iştirak veya iş 
ortaklıklarındaki payları için özet finansal bilgileri açıklaması gerekmediğine açıklık getirmektedir. Değişikliğin 
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır.

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan 
standartlar

Finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe 
girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler 
aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal 
tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
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TFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat

KGK Eylül 2016’da TFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını yayınlamıştır. 
Yayınlanan bu standart, UMSK’nın Nisan 2016’da UFRS 15’e açıklık getirmek için yaptığı değişiklikleri de 
içermektedir. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri 
açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin 
olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının 
muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. TFRS 15’in uygulama tarihi 1 Ocak 2018 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleridir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. TFRS 15’e geçiş için iki alternatif 
uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye 
edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali 
tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Mal satışı barındıran müşteri sözleşmeleri genellikle 
sadece tek edim yükümlülüğü içermektedir ve bu sebeple standardın ilk uygulamasının Şirket’in performansı 
üzerinde önemli bir etki beklenmemektedir.

TFRS 9 Finansal Araçlar

KGK, Ocak 2017’de TFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai haliyle yayınlamıştır. TFRS 9 finansal araçlar 
muhasebeleştirme projesinin üç yönünü: sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma 
muhasebesini bir araya getirmektedir. TFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit 
akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi 
kayıplarının daha zamanlı muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir ‘beklenen kredi kaybı’ modeli 
ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. 
Buna ek olarak, TFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme 
opsiyonunu seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe 
uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi 
kredi riski” denilen konuyu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları 
ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 
2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve standardın tüm gerekliliklerinin erken 
uygulamasına izin verilmektedir. Alternatif olarak, işletmeler, standarttaki diğer şartları uygulamadan, sadece 
“gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan” olarak belirlenmiş finansal yükümlülüklerin kazanç 
veya kayıplarının sunulmasına ilişkin hükümleri erken uygulamayı tercih edebilirler. Şirket, TFRS 9 için üst düzey 
bir etki değerlendirmesi gerçekleştirmiştir. Bu ön değerlendirme, halihazırda mevcut olan bilgilere dayanmaktadır 
ve daha detaylı analizlerden ya da ilave desteklenebilir bilgilerden doğan değişikliklere tabi olabilecektir. Şirket, 
TFRS 9’daki değer düşüklüğü gereksinimlerinin uygulanması haricinde bilanço ve özkaynak üzerinde önemli bir 
etki beklememektedir.

TFRS 4 Sigorta Sözleşmeleri (Değişiklikler)

KGK Aralık 2017’de, TFRS 4 ‘Sigorta Sözleşmeleri’ standardında değişiklikler yayımlamıştır. TFRS 4’te yapılan 
değişiklik iki farklı yaklaşım sunmaktadır: ‘örtülü yaklaşım (overlay approach)’ ve ‘erteleyici yaklaşım (deferral 
approach)’. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken 
uygulamaya izin verilmektedir. Standart Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı 
üzerinde etkisi olmayacaktır.

TFRS Yorum 22 Yabancı Para Cinsiden Yapılan İşlemler ve Avans Bedelleri

KGK’nın 19 Aralık 2017’de yayımladığı bu yorum yabancı para cinsinden alınan veya yapılan avans ödemelerini 
kapsayan işlemlerin muhasebeleştirilmesi konusuna açıklık getirmektedir. 



40

Bu yorum, ilgili varlığın, gider veya gelirin ilk muhasebeleştirilmesinde kullanılacak döviz kurunun belirlenmesi 
amacı ile işlem tarihini,  işletmenin avans alımı veya ödemesinden kaynaklanan parasal olmayan varlık veya 
parasal olmayan yükümlüklerini ilk muhasebeleştirdiği tarih olarak belirtmektedir. İşletmenin bu Yorumu gelir 
vergilerine, veya düzenlediği sigorta poliçelerine (reasürans poliçeleri dahil) veya sahip olduğu reasürans 
poliçelerine uygulamasına gerek yoktur. 

Yorum, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya 
izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri 
değerlendirilmektedir.

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin Sınıflandırma ve Ölçümü (Değişiklikler)

KGK Aralık 2017’de, TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yayınlamıştır. Değişiklikler, 
belirli hisse bazlı ödeme işlemlerinin nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği ile ilgili TFRS 2’ye açıklık getirilmesini 
amaçlamaktadır. Değişiklikler aşağıdaki konuların muhasebeleştirilmesini kapsamaktadır;
a. nakit olarak ödenen hisse bazlı ödemelerin ölçümünde hakediş koşullarının etkileri,
b. stopaj vergi yükümlülükleri açısından net mahsup özelliği bulunan hisse bazlı ödeme işlemleri,
c. işlemin niteliğini nakit olarak ödenen hisse bazlı işlemden özkaynağa dayalı hisse bazlı işleme dönüştüren 
hüküm ve koşullardaki değişiklikler. 

Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya 
izin verilmektedir. Standart Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde 
etkisi olmayacaktır.

TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”da yapılan değişiklikler 
(Değişiklikler)

KGK Aralık 2017’de, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar standardında değişikliklerini 
yayınlamıştır. Söz konusu değişiklikler, iştirak veya iş ortaklığındaki net yatırımın bir parçasını oluşturan iştirak 
veya iş ortaklığındaki uzun vadeli yatırımlar için TFRS 9 Finanslar Araçları uygulayan işletmeler için açıklık 
getirmektedir. 

TFRS 9 Finansal Araçlar, TMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar uyarınca muhasebeleştirilen 
iştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımları kapsamamaktadır. Söz konusu değişiklikle KGK, TFRS 9’un 
sadece şirketin özkaynak yöntemi kullanarak muhasebeleştirdiği yatırımları kapsam dışında bıraktığına açıklık 
getirmektedir. İşletme, TFRS 9’u, özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirmediği ve özü itibari ile ilgili iştirak 
ve iş ortaklıklarındaki net yatırımın bir parçasını oluşturan uzun vadeli yatırımlar dahil olmak üzere iştirak ve iş 
ortaklıklarındaki diğer yatırımlara uygulayacaktır. 

Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya 
izin verilmektedir.

Şirket, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferleri 
(Değişiklikler)

KGK Aralık 2017’de, TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” standardında değişiklik yayınlamıştır. Yapılan 
değişiklikler, kullanım amacı değişikliğinin, gayrimenkulün ‘yatırım amaçlı gayrimenkul’ tanımına uymasına ya da 
uygunluğunun sona ermesine ve kullanım amacı değişikliğine ilişkin kanıtların mevcut olmasına bağlı olduğunu 
belirtmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. 
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve performansı 
üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık 
Satışları veya Katkıları - Değişiklik

KGK, özkaynak yöntemi ile ilgili devam eden araştırma projesi çıktılarına bağlı olarak değiştirilmek üzere, Aralık 
2017’de TFRS 10 ve TMS 28’de yapılan söz konusu değişikliklerin geçerlilik tarihini süresiz olarak ertelemiştir. 
Ancak, erken uygulamaya halen izin vermektedir.

TFRS Yıllık İyileştirmeler – 2014-2016 Dönemi

KGK Aralık 2017’de, aşağıda belirtilen standartları değiştirerek, TFRS Standartları 2014-2016 dönemine ilişkin 
Yıllık İyileştirmelerini yayınlamıştır:

TFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”: Bu değişiklik, bazı TFRS 7 
açıklamalarının, TMS 19 geçiş hükümlerinin ve TFRS 10 Yatırım İşletmeleri’nin kısa dönemli istisnalarını 
kaldırmıştır. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır.

TMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”: Bu değişiklik, iştirakteki veya iş ortaklığındaki yatırım, bir 
girişim sermayesi kuruluşu veya benzeri işletmeler yoluyla dolaylı olarak ya da bu işletmelerce doğrudan elde 
tutuluyorsa, işletmenin, iştirakteki ve iş ortaklığındaki yatırımlarını TFRS 9 Finansal Araçlar uyarınca gerçeğe 
uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak ölçmeyi seçebilmesinin, her iştirak veya iş ortaklığının ilk 
muhasebeleştirilmesi sırasında geçerli olduğuna açıklık getirmektedir. Değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.  

Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

iii) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat 
KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından 
yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar 
ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir 
parçasını oluşturmazlar. Şirket finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar 
TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.

Yıllık İyileştirmeler - 2010–2012 Dönemi

UFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve 
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal 
uygulanacaktır.

Yıllık İyileştirmeler - 2011–2013 Dönemi

UFRS 16 Kiralama İşlemleri

UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama İşlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet kiralaması 
ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok kiralamanın tek bir model 
altında bilançoya alınmasını  gerektirmektedir. 

Kiralayan durumundaki şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile 
finansal kiralama arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine 
geçecek olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle 
Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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UFRYK 23 Gelir Vergisi Muameleleri Konusundaki Belirsizlikler

Yorum, gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlikler olması durumunda, “UMS 12 Gelir Vergileri”nde yer 
alan muhasebeleştirme ve ölçüm gereksinimlerinin nasıl uygulanacağına açıklık getirmektedir. 

Gelir vergisi muameleleri konusunda belirsizlik olması durumunda, yorum:

(a) işletmenin belirsiz vergi muamelelerini ayrı olarak değerlendirip değerlendirmediğini;
(b) işletmenin vergi muamelelerinin vergi otoriteleri tarafından incelenmesi konusunda yapmış olduğu 
varsayımları;
(c) işletmenin vergilendirilebilir karını (vergi zararını), vergi matrahını, kullanılmamış vergi zararlarını, kullanılmamış 
vergi indirimlerini ve vergi oranlarını nasıl belirlediğini; ve
(d) işletmenin bilgi ve koşullardaki değişiklikleri nasıl değerlendirdiğini ele almaktadır.

Yorum, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir. İşletme bu yorumu erken uygulaması durumunda, erken uyguladığına dair açıklama yapacaktır. 
İşletme, ilk uygulamada, bu yorumu  UMS 8’e uygun olarak geriye dönük, ya da  ilk uygulama tarihinde birikmiş 
etkiyi geçmiş yıl kar zararının (veya uygunsa, özkaynak kaleminin diğer bir unsurunun) açılış bakiyesine bir 
düzeltme olarak kaydetmek suretiyle geriye dönük olarak uygulayabilir. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in 
finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. 

UFRS 17 – Yeni Sigorta Sözleşmeleri Standardı

UMSK, sigorta sözleşmeleri için muhasebeleştirme ve ölçüm, sunum ve açıklamayı kapsayan kapsamlı 
yeni bir muhasebe standardı olan UFRS 17’yi yayımlamıştır. UFRS 17 hem sigorta sözleşmelerinden doğan 
yükümlülüklerin güncel bilanço değerleri ile ölçümünü hem de karın hizmetlerin sağlandığı dönem boyunca 
muhasebeleştirmesini sağlayan bir model getirmektedir UFRS 17, 1 Ocak 2021 ve sonrasında başlayan yıllık 
hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Standart Şirket için geçerli değildir ve 
Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

Negatif Tazminli Erken Ödeme Özellikleri (UFRS 9 Değişiklik)

Ekim 2017’de, UMSK, bazı erken ödenebilir finansal varlıkların işletme tarafından itfa edilmiş maliyetinden 
ölçülebilmeleri için UFRS 9 Finansal Araçlar’da ufak değişiklikler yayınlamıştır.
UFRS 9’u uygulayan işletme, erken ödenebilir finansal varlığı, gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarar 
yansıtılan varlık olarak ölçmektedir. 

Değişikliklerin uygulanması ile, belirli koşulların sağlanması durumunda, işletmeler negatif tazminli erken 
ödenebilir finansal varlıkları itfa edilmiş maliyetinden ölçebileceklerdir. Değişiklik, 1 Ocak 2019 ve sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için 
geçerli değildir ve Şirket’in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

Yıllık İyileştirmeler - 2015–2017 Dönemi

UMSK Aralık 2017’de, “IFRS Yıllık İyileştirmeler, 2015-2017 Dönemi”ni yayınlamıştır.

•	 UFRS	3	İşletme	Birleşmeleri	ve	UFRS	11	Müşterek	Anlaşmalar	—	UFRS 3’teki değişiklikler bir şirketin 
müşterek faaliyet olarak muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi sonucu, ilgili işletmede 
kontrol öncesi sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. UFRS 11’deki 
değişiklikler bir şirketin müşterek faaliyet olarak muhasebeleştirdiği işletmenin kontrolünü elde etmesi 
sonucu, ilgili işletmede kontrol öncesi sahip olduğu paylarını yeniden ölçmesine gerek olmadığına açıklık 
getirmektedir.

•	 UMS	12	Gelir	Vergileri	— Değişiklikler, temettülere (kar dağıtımı) ilişkin tüm gelir vergisi etkilerinin, 
vergilerin nasıl doğduğuna bakılmaksızın kar veya zararda muhasebeleştirilmesi gerektiği konusuna açıklık 
getirmektedir.



43

•	 UMS	23	Borçlanma	Maliyetleri	— Değişiklikler, ilgili varlık amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma 
geldikten sonra ödenmemiş özel borçlanmaların bulunması durumunda, ilgili borcun şirketin genellikle genel 
borçlanmalarındaki aktifleştirme oranını belirlerken borçlandığı fonların bir parçası durumuna geldiğine açıklık 
getirmektedir.

Şirket, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yerine Getirme (UMS 19 Değişiklikler)

UMSK Şubat 2018’de muhasebe uygulamalarını uyumlu hale getirmek ve karar verme sürecinde konuya ilişkin 
daha fazla bilgi sağlamak için UMS 19 Değişiklikler “Planda Yapılan Değişiklik, Küçülme veya Yerine Getirme”’yi 
yayınlamıştır. Değişiklik; planda yapılan değişiklik, küçülme veya yerine getirme gerçekleştikten sonra yıllık hesap 
döneminin kalan kısmı için tespit edilen hizmet maliyetinin ve net faiz maliyetinin güncel aktüeryal varsayımları 
kullanarak hesaplanmasını gerektirmektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. İşletme bu değişiklikleri erken uygulaması 
durumunda, erken uyguladığına dair açıklama yapacaktır. Söz konusu değişikliklerin Şirket’in finansal durumu ve 
performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

2.3  Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzenlenmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in finansal tabloları önceki 
dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır.

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla finansal durum tablosunda yapılan sınıflandırmalar aşağıdaki gibidir:

•	 Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklarda gösterilen 1.726.196 TL tutarındaki performans 
ve kıdem teşvik primi karşılığı ve kullanılmayan izin karşılığı, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli 
karşılıklara sınıflanmıştır.

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar tablosunda yapılan 
sınıflandırmalar aşağıdaki gibidir:

•	 Esas faaliyetlerden diğer gelirlerde gösterilen 7.224.924 TL tutarındaki finansal borçlanmalara ilişkin kur farkı 
gelirleri finansman gelirlerine sınıflanmıştır.

•	 Yatırım faaliyetlerinden giderlerde gösterilen 3.720.993 TL tutarındaki türev işlemlerin gerçeğe uygun değer 
ölçümünden kaynaklanan zararlar ve esas faaliyetlerden diğer giderlerde gösterilen 2.691.283 TL tutarındaki 
alım satım amaçlı türev finansal araçlardan kaynaklanan zararlar finansman giderlerine sınıflanmıştır.

•	 Esas faaliyetlerden diğer gelirlerde gösterilen 1.390.040 TL tutarındaki alım satım amaçlı türev finansal 
araçlardan kaynaklanan gelirler finansman gelirlerine sınıflanmıştır.

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ait nakit akış tablosunda yapılan sınıflandırmalar 
aşağıdaki gibidir:

•	 Finansman faaliyetlerinden nakit akışlarında gösterilen vadeli mevduatlara ilişkin 1.681.128TL tutarındaki 
alınan faiz yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışlarına sınıflanmıştır.

2.4 Muhasebe politikalarındaki değişiklik

Yeni bir standardın ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, şayet varsa, 
geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Muhasebe tahminlerindeki 
değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, 
hem değişikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır. 
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Şirket, 31 Aralık 2017 tarihli finansal tabloların sunumundan geçerli olmak üzere, arsa ve arazilerin gerçeğe 
uygun değerleriyle gösterilmesi hususunda TMS 16’da yer alan uygulama yöntemlerinden maliyet modelini 
uygulama dışı bırakmış ve yeniden değerleme modelini muhasebe politikası olarak seçmiştir. 

2.5 Önemli muhasebe politikalarının özeti

Hasılat 

Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Net satışlar 
malların satış tutarından tahmini ve gerçekleşmiş iade, indirim, komisyon, ciro primleri ve satış ile ilgili vergilerin 
düşülmesi suretiyle gösterilmiştir. 

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 ve yatırım faaliyetlerinden gelirler altında muhasebeleştirilir.

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 ve yatırım faaliyetlerinden gelirler altında 
muhasebeleştirilir.

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.
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.
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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 taraf işlemleri, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın, kaynakların, hizmetlerin ve yükümlülüklerin 
ilişkili taraflar arasında transfer edildiği işlemlerdir. Finansal tablolarda, Şirket’in hissedarları, onların sahibi olduğu 
şirketler, bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili şirketler olarak tanımlanmışlardır. 
İlişkili taraflardan alacaklar ve ilişkili taraflara borçların kayıtlı değerlerinin, varlıkların ve borçların gerçeğe uygun 
değerine eşdeğer olduğu varsayılmaktadır.

Şirket’in üst düzey yöneticileri, İcra Kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcısından oluşmaktadır.

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, TMS 16 yeniden değerleme modeli uyarınca gerçeğe uygun değerinden ölçülen kullanım 
amaçlı arsa ve araziler haricinde, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve birikmiş değer düşüklükleri 
düşüldükten sonraki taşınan değerleri üzerinden gösterilirler. Maddi duran varlığın maliyet değeri; alış fiyatı, 
ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler/harçlar, maddi varlığı kullanıma hazır hale getirmek için 
yapılan masraflardan oluşmaktadır.

Arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmazlar. İdari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar 
doğrultusunda inşa edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek 
gösterilirler. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar özellikli varlık olarak 
tanımlanmakta olup; söz konusu özellikli varlıkların kullanıma hazır hale gelinceye kadar katlanılan borçlanma 
maliyetleri aktifleştirilir. 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.

Şirket 31 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere maddi duran varlıklar altındaki arazi ve arsaları için yeniden 
değerleme modelini uygulamaya karar vermiş ve TMS’ler kapsamında ileriye dönük olarak muhasebe politikasını 
değiştirmiştir. Şirket’in yeniden değerleme modeli uyarınca ölçülen maddi duran varlıkların gerçeğe uygun 
değer çalışmaları SPK tarafından yetkilendirilmiş lisanslı bir gayrimenkul değerleme şirketi tarafından yapılmıştır. 
Yeniden değerleme modeli uyarınca ölçülen arsa ve araziler için tarihi maliyet değeri ile gerçeğe uygun değeri 
arasındaki değerleme farkları diğer kapsamlı gelir/gider hesapları aracılığıyla özkaynaklar altında yer alan “Maddi 
duran varlık yeniden değerleme ve ölçüm kazançları (kayıpları)” hesabında ertelenmiş vergi etkisi netlenmiş 
olarak muhasebeleştirilmiştir. 
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Maddi duran varlığın kullanımına başlandıktan sonra oluşan tamir ve bakım gibi masraflar, oluştukları dönemde 
gider kaydedilmektedir. Yapılan harcamalar ilgili maddi duran varlığa gelecekteki kullanımında ekonomik 
bir değer artışı sağlıyorsa bu harcamalar varlığın maliyetine eklenmekte ve kalan ekonomik ömrü boyunca 
amortismana tabi tutulmaktadır. 

Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar elde 
edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu dışı bırakılır. Bu varlıklar satıldıklarında veya elden 
çıkarıldıklarında ilgili maddi duran varlığın net defter değeri üzerinden oluşan kar veya zarar gelir tablosunda 
yatırım faaliyetlerinden gelirler (giderler) hesaplarında muhasebeleştirilmektedir.

Arsa ve araziler ile yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı 
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı ömür, 
kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden 
geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.

Maddi  duran varlıkların amortisman için öngörülen ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:

Süre (Yıl)

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 15-30

Binalar 43-50

Döşeme ve demirbaşlar 2-15

Tesis, makine ve cihazlar 20-25

Taşıt araçları 4-10

Diğer maddi duran varlıklar (maden varlıkları) 10-30

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 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 raporlama 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 
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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 tablosuna yansıtılır.

Maddi olmayan duran varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıklar satın alınan bilgisayar yazılımlarından oluşmaktadır. Söz konusu varlıkların maliyeti 
satın alım bedeli ve alım sırasında oluşan maliyetlerden oluşmaktadır. 

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. 

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

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortisman için öngörülen ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:

Süre (Yıl)

Haklar 5-10

Özel tükenmeye tabii varlıklar 5

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. 

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 veya 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 
veya zarar içinde muhasebeleştirilir. Yeniden değerlenmiş bir varlığın değer düşüklüğü zararının iptali, yeniden 
değerleme artışı olarak dikkate alınır.
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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. 

Borçlanma maliyetleri, başta faiz olmak üzere borçlanmaya bağlı olarak katlanılan diğer finansman 
maliyetlerinden oluşmaktadır. Şirket genel amaçlı olarak kendi fonksiyonel para birimi olan TL dışında 
borçlandığında ve bu fonların bir kısmı bir özellikli varlığın finansmanı için kullanıldığı durumlarda, 
aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetlerinin tutarı, ilgili varlığa ilişkin yapılan harcamaların TL cinsiden yapılmış 
olduğu durumda ortaya çıkacak reel borçlanma maliyetlerini tespit etmekte kullanılacak  bir borçlanma oranı 
yardımı ile belirlenir. Söz konusu borçlanma oranı, özellikli varlık yapımına yönelik gerçekleştirilen borçlanmalara 
alternatif olarak aynı vade ve koşullar altında TL cinsiden borçlanmış olması durumunda ortaya çıkacak 
borçlanma maliyetini ifade etmektedir. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici süre ile 
finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma 
maliyetlerinden mahsup edilmektedir. Aktifleştirilebilir nitelikte olmadığı tespit edilen kısım ile birlikte diğer tüm 
borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna finansman gideri olarak kaydedilmektedir.

Finansal araçlar

Bir finansal araç hem bir işletmenin finansal varlığının ve diğer bir işletmenin finansal yükümlülük veya özkaynak 
aracını ortaya çıkartan tüm sözleşmelerdir.

Bir finansal varlık:
•	Nakit
•	Diğer	bir	işletmeden	nakit	veya	diğer	finansal	varlık	alınmasına	ilişkin	sözleşmeye	dayanan	bir	hak
•	Olası	lehte	koşullar	altında	diğer	bir	işletmeden	finansal	araçların	takas	edilmesine	ilişkin	sözleşmeye	dayanan	
bir hak
•	Diğer	bir	işletmenin	özkaynak	aracı	olan	tüm	varlıklardır.	

Bir finansal yükümlülük:
•	Diğer	bir	işletmeye	nakit	veya	diğer	bir	finansal	varlık	verilmesine,	veya
•	Olası	aleyhte	koşullar	altında	diğer	bir	şirket	ile	finansal	varlıkların	takasına	ilişkin	sözleşmeye	dayanan	bir	
yükümlülüktür. 

Bir finansal varlık veya yükümlülük ilk olarak muhasebeleştirildiğinde ilgili varlık veya yükümlülük için verilen 
(varlık için) veya alınan (yükümlülük için) bedelin gerçeğe uygun değeri olan maliyetinde ölçülmektedir. 

Etkin faiz yöntemi

Finansal araçların 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 gelecekte tahsil edilecek tahmini nakdi, tam olarak ilgili finansal varlığın net bugünkü 
değerine indirgeyen orandır.

Finansal varlıklar 

Şirket finansal varlıklarını “nakit ve nakit benzerleri”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “krediler ve 
alacaklar” olarak sınıflandırmıştır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı 
olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir. Normal yoldan alınıp satılan finansal varlıklar işlem tarihinde 
kayıtlara alınmaktadır. Finansal varlıklar ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. 
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal varlık veya finansal yükümlülüklerin ilk 
muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de 
söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.
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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. 

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. 

Satılmaya hazır finansal varlıklar 

Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varlıkların gerçeğe 
uygun değerindeki değişimler diğer kapsamlı gelir / gider hesapları aracılığıyla özkaynaklarda muhasebeleştirilir. 
Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü 
oluştuğunda özkaynaklarda gösterilen birikmiş gerçeğe uygun değer düzeltmeleri kar veya zarar tablosuna 
finansal varlıklardan doğan kar ve zararlar olarak aktarılır.

Şirket, satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin temettü ödemelerini almaya hak kazandığında, satılmaya hazır 
finansal varlıklardan elde edilen temettü geliri, kar veya zarar tablosunda yatırım faaliyetlerinden gelirler içinde 
gösterilir. Borsada işlem gören satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri piyasa alış fiyatlarına 
göre belirlenmektedir. 

Finansal varlıkların kayda alınması ve finansal durum tablosu dışı bırakılması 

Şirket, finansal varlık ve yükümlülükleri sadece finansal araçların sözleşmesine taraf olduğu takdirde kayıtlarına 
almaktadır. Şirket, finansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması veya 
ilgili finansal varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir tarafa devretmesi 
durumunda söz konusu varlığı finansal durum tablosu dışı bırakır. Varlığın mülkiyetinden doğan tüm risklerin 
ve kazanımların başka bir tarafa devredilmediği ve varlığın kontrolünün Şirket tarafından elde bulundurulduğu 
durumlarda, Şirket, varlıkta kalan payını ve bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi gereken yükümlülükleri 
muhasebeleştirmeye devam eder. Şirket’in devredilen bir varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları 
elde tutması durumunda, finansal varlığın muhasebeleştirilmesine devam edilir ve elde edilen gelirler için 
transfer edilen finansal varlık karşısında teminata bağlanan bir borç tutarı da muhasebeleştirilir. Şirket, finansal 
yükümlülüğü sadece sözleşmede tanımlanan yükümlülüğü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aşımına uğrar 
ise finansal durum tablosu dışı bırakır.

Finansal yükümlülükler 

Finansal bir yükümlülük ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun 
değer farkı kar veya zarara yansıtılmayan finansal yükümlülüklerin ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal 
yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere 
ilave edilir. Finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte 
etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. 

Türev finansal araçlar 

Şirket yabancı para piyasalarında vadeli işlem anlaşmaları yapmaktadır. Şirket’in risk yönetim politikalarına göre 
riskten korunma amaçlı girilen söz konusu vadeli işlem anlaşmaları, TMS 39’a (Finansal Araçların Değerlenmesi) 
göre riskten korunma muhasebesi için yeterli şartları sağlamadığından, finansal tablolarda alım satım amaçlı 
türev işlemleri olarak değerlendirilmiştir. Türev finansal araçlar ilk kayıt anında türev sözleşmesinin imzalandığı 
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tarihteki piyasa değeri ile kaydedilir ve bunu müteakip piyasa değeriyle yeniden değerlendirilir. Riskten korunma 
muhasebesi için yeterli şartları sağlamayan türev araçların gerçeğe uygun değerlerindeki artış veya azalıştan 
kaynaklanan kazanç veya kayıplar doğrudan kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilir. Gerçeğe uygun değerler 
mümkün olduğunca aktif piyasalardaki geçerli piyasa fiyatlarından, yoksa iskonto edilmiş nakit akımları ve 
opsiyon fiyatlama modellerinden uygun olanı ile belirlenir. Gerçeğe uygun değeri pozitif olan türevler varlık 
olarak, gerçeğe uygun değeri negatif olan türevler ise yükümlülük olarak finansal durum tablosunda taşınırlar.

Kur değişiminin etkileri 

Şirket’in finansal 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. Finansal durum tablosunda yer 
alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler raporlama 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, geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan özellikli 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 haricinde oluştukları dönemdeki kar ya da zarar tablosunda 
muhasebeleştirilirler. 

Pay başına kazanç (kayıp)

Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay başına kazanç (kayıp), net dönem kar (zararının) yıl boyunca piyasada 
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuştur. 

Türkiye’de şirketler, ödenmiş sermayelerini, hissedarlarına geçmiş yıl karlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” 
yolu ile arttırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç (kayıp) hesaplamalarında, 
ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Dolayısıyla bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse adedi, söz 
konusu hisse senedi dağıtımlarının geçmişe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunmaktadır.

Ödenmiş sermayedeki nakit sermaye artışından kaynaklı bedelli çıkarılmış hisse adedindeki değişimler 
olduğunda hisse başına kazanç (kayıp) hesaplamalarında kullanılmak üzere cari döneme ait çıkarılmış adi 
hisselerin ağırlıklı ortalama adedi sermaye artışının yapıldığı tarih dikkate alınarak hesaplanmaktadır. 

Raporlama tarihinden sonraki olaylar

Raporlama tarihinden sonraki olaylar; net dönem kar veya zararına ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer 
seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, raporlama tarihi ile finansal 
tabloların yayımlanması için yetkilendirilme ve onay tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.

Şirket, raporlama tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Düzeltme gerektirmeyen raporlama tarihinden sonra 
ortaya çıkan hususlar ise önemlilik derecesine göre dipnotlarda açıklanmaktadır.

Kiralamalar

Operasyonel kiralama 

Kiraya veren tarafın kiralanan varlığın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttuğu kiralamalar operasyonel 
kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Operasyonel kira ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca doğrusal 
olarak gider kaydedilmektedir.
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Karşılıklar, şarta bağlı 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. Paranın zaman içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel 
giderlerin raporlama tarihindeki indirgenmiş değeriyle yansıtılır. Karşılıklar her raporlama tarihinde gözden 
geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini yansıtacak şekilde gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Şarta bağlı varlık ve yükümlülükler

Şarta bağlı yükümlülükler geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, 
bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit 
edilebilecek olan veya geçmiş olaylardan kaynaklanan; fakat aşağıda yer alan nedenlerle finansal tablolara 
yansıtılamayan mevcut yükümlülüktür:

(i) Yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin 
bulunmaması veya,
(ii) Yükümlülük tutarının, yeterince güvenilir olarak ölçülememesi.

Şarta bağlı varlıklar geçmiş olaylardan kaynaklanan ve işletmenin tam anlamıyla kontrolünde bulunmayan, 
bir veya daha fazla kesin mahiyette olmayan olayın ileride gerçekleşip gerçekleşmemesi ile mevcudiyeti teyit 
edilecek olan varlıktır.

Koşullu varlıkların finansal tablolarda gösterilmeleri, hiçbir zaman elde edilemeyecek bir gelirin 
muhasebeleştirilmesi sonucunu doğurabileceğinden, sözü edilen varlıklar finansal tablolarda yer almamaktadır. 
Ancak, gelirin elde edilmesi neredeyse kesin ise, ilgili varlık koşullu bir varlık değildir ve finansal tablolara 
yansıtılmaktadır.

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 finansal bilgileri göz 
önünde bulundurularak yapılmaktadır.

Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler 

Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve iştirakler/ bağlı ortaklığına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına 
izin vermediğinden, ekli finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları Şirket’in hesaplamalarını 
yansıtmaktadır.  

Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar altında 
muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, gelir tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili 
işlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleştirilir.

Cari kurumlar vergisi 

Dönem vergi gideri, finansal durum tablosu tarihi itibariyle Şirket’in ve özkaynak yöntemiyle değerlenen 
yatırımlarının faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan vergi kanunları dikkate alınarak hesaplanır. Türk Vergi 



54

mevzuatına göre, kanuni veya iş merkezleri Türkiye’de bulunan kurumlar, kurumlar vergisine tabidir. 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, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari 
vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak 
hesaplanmıştır.

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %20’dir (Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 10’ncu madde 
uyarınca %20’lik kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait 
kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır (2016: %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari kazancına 
vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna 
ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak safi kurum kazancına uygulanır. Kurumlar vergisi, ilgili olduğu yıl 
sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna 
kadar tek taksitte ödenmektedir. 

Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında (2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemleri 
için %22) geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip on yedinci 
günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi 
beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici 
vergi tutarı kalmış ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi mahsup edilebilir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönemin 
kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde 
incelenebilmekte.

Türkiye’de mukim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf tutulanlar 
haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve Türkiye’de mukim olmayan 
tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir. 

Türkiye’de mukim şirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim şirketlere yapılan temettü ödemeleri gelir 
vergisine tabi değildir. Ayrıca karın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi 
hesaplanmamaktadır.

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle vergi karşılığı yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde ayrılmıştır.

Şirket’in aktifinde iki yıldan uzun süre ile tutulan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, 
intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer 
alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda öngörüldüğü üzere 
sermayeye eklenmesi veya 5 yıl süre ile pasifte özel bir fon hesabında tutulması şartı ile vergiden istisnadır.

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. 
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1 Ocak 2018 tarihinden itibaren 3 yıl için geçerli vergi oranı %22 olarak değiştiği için, 31 Aralık 2017 tarihi 
itibariyle ertelenmiş vergi hesaplamasında, 3 yıl içinde (2018, 2019 ve 2020 yılları içinde) gerçekleşmesi / 
kapanması beklenen geçici farklar için %22 vergi oranı kullanılmıştır. Ancak, 2020 yılından sonrası için geçerli 
kurumlar vergisi oranı %20 olduğu için, 2020 sonrası gerçekleşmesi / kapanması beklenen geçerli farklar için 
%20 vergi oranı kullanılmıştır.

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.

Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının 
kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar 
elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.

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.

Ertelenmiş vergi geliri veya gideri ertelenmiş verginin doğrudan özkaynak altında muhasebeleştirilen bir 
işlemle ilgili olmadığı durumlarda, dönemin kar veya zararına dahil edilir. Ertelenmiş vergi özkaynaklar altında 
muhasebeleştirilen bir işlemden kaynaklanıyorsa, ilgili özkaynaklar kalemi altında muhasebeleştirilir.

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici 
farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan 
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla finansal tablolarda hesaplanmaktadır. Eğer yeterli 
vergilendirilebilir geçici fark var ise ve bu farkların vergi varlıklarından kaynaklanan mali zararın ileriye taşındığı 
dönemlerde kapanması bekleniyorsa, indirilebilir geçici farklardan faydalanmaya yetecek kadar mali karın 
oluşacağı muhtemel kabul edilir ve bununla ilgili vergi varlıkları indirilebilir vergi farkının ortaya çıktığı dönemde 
finansal tablolara alınır.

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup 
edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenmiş vergi varlıkları 
ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. Ertelenmiş vergi varlık veya 
yükümlülükleri finansal tablolarda uzun vadeli olarak sınıflandırılmıştır.

Çalışanlara sağlanan faydalar 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin finansal tablolarda muhasebeleştirilen uzun vadeli karşılıklar kıdem 
tazminatı, çalışanlara ilişkin yürürlükteki iş sözleşmeleri uyarınca oluşan kıdem teşvik primi yükümlülükleri ve 
birikmiş izin yükümlülüğü karşılıklarından oluşmaktadır. 
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Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten 
çıkarılma durumunda ödenmektedir. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı uyarınca söz konusu 
türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. Şirket, finansal tablolardaki kıdem 
tazminatı karşılığını “Projeksiyon Metodu’’nu kullanarak ve Şirket’in personel hizmet süresini tamamlama ve 
kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve 
bilanço tarihi itibariyle iskonto edilmiş değerini kayıtlara almıştır. 

Şirket, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklarının hesaplanmasında iskonto oranı, enflasyon oranı, 
reel maaş artış oranı, kendi isteğiyle ayrılma olasılığı gibi çeşitli varsayımlarda bulunmaktadır. Cari döneme 
ilişkin değişikliklerden kaynaklanan aktüeryal kayıp/kazanç; kıdem tazminatı yükümlülüğüne ilişkin ise diğer 
kapsamlı gelir/gider tablosunda, kıdem teşvik primi yükümlülüğüne ilişkin ise kar veya zarar tablosunda 
muhasebeleştirilmiştir. 

Çalışanlara sağlanan uzun vadeli karşılıklar olarak tanımlanan kullanılmamış izin haklarından doğan 
yükümlülükler, hak kazanıldığı dönemlerde tahakkuk edilerek muhasebeleştirilmiştir. 

Sermaye ve temettüler 

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

Paylara ilişkin primler

Hisse senetleri ihraç primleri Şirket’in elinde bulunan bağlı ortaklık ya da iştirak hisselerinin nominal bedelinden 
daha yüksek bir fiyat üzerinden satılması neticesinde oluşan farkı ya da Şirket’in iktisap ettiği şirketler ile ilgili 
çıkarmış olduğu hisselerin nominal değerleri ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki farkı temsil eder.

Geri alınmış paylar

Şirket’in kendi paylarını alması durumunda bu paylara ilişkin nominal bedellerini aşan kısımları da dahil 
olmak üzere maliyet bedelleri özkaynaktan düşülerek “Geri alınmış paylar” olarak sunulmaktadır. Şirket’in 
bu şekilde geri alınmış paylara ilişkin işlemlerden elde edilen kar veya zararlar yine özkaynaklar altında 
muhasebeleştirilmektedir.

Nakit akış tablosu

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

İşletme (esas) faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Şirket’in ana faaliyet konusu işlemlerine ilişkin nakit 
akışlarını gösterir.

Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Şirket’in yatırım faaliyetlerinde (maddi ve maddi olmayan duran varlık ve 
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akışlarını gösterir. 

Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Şirket’in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu 
kaynakların geri ödemelerini gösterir.

Netleştirme

Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz 
konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması 
durumunda finansal durum tablosunda netleştirilerek gösterilmektedir.
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2.6  Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları

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 nakit sermaye artışından kaynaklı vergi avantajı ve 
cari dönemde oluşan mali zararlar gibi diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları 
bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir 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 (Not 24). 

Maddi duran varlıkların (arsa ve araziler) gerçeğe uygun değerleri

Maddi duran varlıklar altındaki arsa ve araziler 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değerinden 
yansıtılacak şekilde yeniden değerlenme modeline göre muhasebeleştirilmektedir. Şirket,  bu varlıkların 
gerçeğe uygun değerlerinin tespiti amacıyla Türkiye’deki Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş 
bir bağımsız değerleme şirketi ile çalışmıştır. Söz konusu maddi duran varlıkların gerçeğe uygun değerlerinin 
tespiti aşamasında gayrimenkulün mevcut durumu, piyasa koşulları ve en verimli kullanım şekli göz önünde 
bulundurularak emsal karşılaştırma yöntemi dikkate alınarak değerlendirmeler yapılmıştır (Not 11).

Borçlanma maliyetleri 

Borçlanma maliyetleri, başta faiz olmak üzere borçlanmaya bağlı olarak katlanılan diğer finansman 
maliyetlerinden oluşmaktadır. Şirket’in Not 2.5’te açıklamış olduğu borçlanma oranı, özellikli varlık yapımına 
yönelik gerçekleştirilen borçlanmalara alternatif olarak aynı vade ve koşullar altında TL cinsiden borçlanmış 
olması durumunda ortaya çıkacak borçlanma maliyetini ifade etmektedir. Şirket, 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 
yıllık finansal tablolarını hazırlarken piyasada borçlanma maliyetlerindeki değişimin etkilerini yansıtması amacıyla 
borçlanma faizi oranını yukarıda açıklandığı üzere tekrar gözden geçirerek güncellemiştir ve cari dönemde 
aktifleştirilebilir borçlanma maliyetlerini tespit etmiştir (Not 11). 

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ömürleri 

Şirket yönetimi amortismana tabi duran varlıklarının Not 2.5’te açıklanan faydalı ekonomik ömürlerini varlığın ilk 
muhasebeleştirme tarihinde tahmin etmekte ve düzenli olarak gözden geçirmektedir. 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. Karşılığın hesaplanmasında teknik 
personelin görüşlerini alarak varsayımlarda bulunmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda, maden sahalarını doğaya 
kazandırma karşılıklarına ilişkin açıklamalar Not 13’te yer almaktadır. İlgili dönem gideri, doğaya kazandırma 
maliyeti olarak satışların maliyeti içinde yer almaktadır. 

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 

Kıdem tazminatı ve kıdem teşvik prim yükümlülükleri, iskonto oranları, gelecekteki maaş artışları ve çalışanların 
ayrılma oranlarını içeren birtakım varsayımlara dayalı aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planların 
uzun vadeli olması sebebiyle, söz konusu varsayımlar önemli belirsizlikler içerir. Çalışanlara sağlanan faydalara 
ilişkin karşılıklara ilişkin detaylar Not 14 ‘de yer almaktadır.
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3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Kasa 15.802 8.493

Bankadaki nakit

 -Vadesiz mevduatlar 142.042 107.651

 -Vadeli mevduat 3.613.811 49.982.474

Nakit ve nakit benzerleri 3.771.655 50.098.618

Nakit akış tablolarına konu olan nakit ve nakit benzerleri 3.771.655 50.098.618

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla üç aydan kısa vadeli mevduatların detayı aşağıdaki gibidir:

Para birimi Faiz oranı (%) Vade tarihi 31 Aralık 2017

Avro 0,33 Ocak 2018 3.613.811

Toplam 3.613.811

Para birimi Faiz oranı (%) Vade tarihi 31 Aralık 2017

ABD Doları 1,25 - 3,80 Ocak 2017 5.222.899

Avro 1,10 - 2,30 Ocak - Şubat 2017 44.759.575

Toplam 49.982.474

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla 3 aydan uzun vadeli ve bloke vadeli mevduatların detayı Not 4’de yer 
almaktadır.

4. FİNANSAL YATIRIMLAR
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in kısa ve uzun vadeli finansal yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir:

a) Kısa vadeli finansal yatırımlar

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

3 aydan uzun vadeli blokeli mevduat (*) 7.042.192 -   

7.042.192 -   

b) Uzun vadeli finansal yatırımlar

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

1 yıldan uzun vadeli blokeli mevduat (*) 1.535.270 -   

1.535.270 -   

(*) Şirket’in 31 Aralık 2017 tarihinde toplam 1.899.560 Avro karşılığı, 8.577.462 TL tutarında yıllık %0,90 faiz oranında ve 
vadeleri 22 Eylül 2018 ile 13 Nisan 2019 olan blokeli mevduatı bulunmaktadır. İlgili tutarın üç aydan uzun ve bir yıldan kısa 
vadeye düşen kısmı kısa vadeli finansal yatırımlar altında, bir yıldan uzun vadeli kısmı ise uzun vadeli finansal yatırımlarda 
gösterilmiştir.
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31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in satılmaya hazır finansal varlıklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Hisse oranı (%) 31 Aralık 2017 Hisse oranı (%) 31 Aralık 2016

Batıçim Batı Anadolu Çimento 
Sanayii A.Ş.

4,09 32.382.835 4,09 21.665.034

32.382.835 21.665.034

Şirket, Batıçim’in %4,09 (31 Aralık 2016: %4,09) oranında hissesine sahiptir ve söz konusu hisse senetleri 
Borsa İstanbul’da işlem gördüğünden bilanço tarihindeki günlük bültenlerdeki hisse fiyatları verileri baz alınarak 
saptanan gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmektedir.

5. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE 
DEĞERLENEN YATIRIMLAR
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla sona eren yıla ait Batıçim Enerji’ye ait özet finansal bilgilerin detayı 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Dönen varlıklar 16.680.365  25.946.363 

Duran varlıklar 167.429.996  168.097.950 

Kısa vadeli yükümlülükler (23.938.818)  (56.063.847)

Uzun vadeli yükümlülükler (71.871.676)  (57.577.359)

Toplam özkaynaklar (net varlıklar) 88.299.867  80.403.107 

Şirket’in ortaklık payı %30,020 %36,025

Şirket’in payına düşen net varlıklar tutarı 26.508.326  28.965.219 

Şerefiye tutarı 13.268.143  15.921.836 

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların taşınan değeri 39.776.469 44.887.055 

Toplam özkaynaklar (net varlıklar) 2017 2016

Açılış, 1 Ocak 80.403.107 96.327.059

Net dönem karı (zararı) (12.127.761) (15.922.895)

Nakit sermaye artışı 20.000.000 -

Diğer kapsamlı gelir (gider) 24.521 (1.057)

Kapanış, 31 Aralık 88.299.867 80.403.107

1 Ocak - 
31 Aralık 2017

1 Ocak - 
31 Aralık 2016

Net satışlar 75.151.373 87.765.162

Esas faaliyet kar (zararı) (3.296.393) (4.332.725)

Net dönem karı (zararı) (12.127.892) (15.922.895)

Diğer kapsamlı gelir (gider) 24.521 (1.057)

Toplam kapsamlı gelir (gider) (12.103.371) (15.923.952)

Şirket’in ortaklık payı (*) %36,025 %36,025

Şirket’in payına düşen cari dönem kar (zarar) tutarı (4.360.239) (5.736.604)
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(*) Şirket’in özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımında 1 Aralık 2017 tarihinde nakit sermaye artışı 
gerçekleştirilmiş olup, Şirket bu sermaye artışına katılmamış olmasından dolayı iştirakteki ortaklık oranı 
%30,02’ye düşmüştür. İştirakteki nakit sermaye artışının yılın sonuna doğru gerçekleşmesinden dolayı Şirket’in 
iştirakin cari dönemdeki kar veya zararındaki payının muhasebeleştirilmesinde oran %36,025 olarak dikkate 
alınmıştır.

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla sona eren yıllara ait 
hareket tabloları aşağıdaki gibidir:

2017 2016

Açılış, 1 Ocak 44.887.055 50.623.659

Net dönem karı/(zararı) (4.369.073) (5.736.223)

Diğer kapsamlı gelir/(gider) 8.834    (381)

Ortaklık payındaki azalışın etkisi (750.347) -

Kapanış, 31 Aralık 39.776.469 44.887.055

6. FİNANSAL BORÇLANMALAR

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Uzun vadeli kredilerin kısa vadeye düşen kısmı 70.170.726 31.132.826

Uzun vadeli banka kredileri 446.006.435 331.230.193

Toplam 516.177.161 362.363.019

31 Aralık 2017

Döviz cinsi Faiz türü
Nominal faiz 

oranı
Kısa vadeli Uzun vadeli

ABD Doları Sabit %5, %2,05 4.882.642 4.800.619

ABD Doları Değişken Libor+%4 2.104.347 2.057.408

Avro Sabit
%3,15, %4,20, 

%4,40
44.551.148 362.562.397

Avro Değişken Libor+%3,15 7.728.655 18.814.583

TL Sabit %6,72, %15,25 10.903.934 57.771.428

Toplam 70.170.726 446.006.435

31 Aralık 2016

Döviz cinsi Faiz türü
Nominal faiz 

oranı 
Kısa vadeli Uzun vadeli

ABD Doları Sabit %2,05, %5  4.593.802  8.957.977 

ABD Doları Değişken Libor+%4  1.981.836  3.839.133 

Avro Sabit %4,20, %4,40  18.159.775  296.792.000 

Avro Değişken Libor+%3,15  6.397.413  21.641.083 

Toplam  31.132.826  331.230.193 
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31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle uzun vadeli banka kredilerin anapara geri ödeme planı 
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

1 yıl üzeri 61.087.618 42.260.906

2-3 yıl arası 54.229.592 42.260.941

3-4 yıl arası 50.466.675 35.862.367

4-5 yıl arası 46.703.758 32.770.783

5 yıl üzeri 233.518.792 178.075.196

Toplam 446.006.435 331.230.193

Finansal borçlanmaların 1 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemi içerisindeki hareketleri aşağıdaki gibidir.

Banka kredileri Anapara Faiz Toplam

Dönem başı – 1 Ocak 358.651.502 3.711.517 362.363.019

Kur farkı (kar)/zararı 64.026.843 7.255.563 71.282.406

Dönem içinde alınan kredi-ayrılan karşılık 126.139.341 29.646.117 155.785.458

Dönem içinde ödenen kredi- iptal edilen karşılık (39.723.662) (33.530.060) (73.253.722)

Toplam 509.094.024 7.083.137 516.177.161

7. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
a) Kısa vadeli ticari alacaklar

Raporlama tarihleri itibarıyla Şirket’in ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Ticari alacaklar, net 15.841.846 7.814.417

Alacak senetleri ve çekler 19.941.574 6.298.310

İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 26) 25.779.929 12.756.348

61.563.349 26.869.075

Ticari alacakların vadesi ortalama 104 gündür (31 Aralık 2016: 90 gün).
Şirket’in 31 Aralık 2017 itibarıyla 51.068 TL tutarında şüpheli ticari alacağı bulunmaktadır (31 Aralık 2016: 
7.097 TL). 31 Aralık 2017 tarihi itibari ile vadesi geçmiş ticari alacağı bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: 
Bulunmamaktadır).
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31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Alınan teminat mektupları 34.800.698 28.600.000

34.800.698 28.600.000

Şirket yönetimi, alınan teminatların nominal değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında önemli bir fark olmadığını 
düşünmektedir.

b) Kısa vadeli ticari borçlar

Raporlama tarihi itibarıyla Şirket’in ticari borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Ticari borçlar 78.248.048 44.234.787

İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 26) 9.044.848 11.121.544

87.292.896 55.356.331

Ticari borçların vadesi ortalama 60 gündür (31 Aralık 2016: 70 gün).

Şirket’in ticari borçlarına ilişkin verdiği teminatlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Verilen teminat mektupları 13.462.206 8.626.959

13.462.206 8.626.959

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

8. DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

a)  Kısa vadeli diğer alacaklar

İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklar (Not 26) 176.114 15.040

Diğer çeşitli alacaklar 171.945 139.706

  348.059 154.746

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

b)  Uzun vadeli diğer alacaklar

Verilen depozito ve teminatlar 324.363 322.053

  324.363 322.053
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  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

c)  Kısa vadeli diğer borçlar

Ödenecek vergi ve fonlar 2.170.732 1.082.850

Diğer 17.512 29.936

2.188.244 1.112.786

9. STOKLAR
31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

İlk madde ve malzeme 3.667.181 2.062.041

Yarı mamuller 4.270.357 7.212.835

Mamuller 130.234 193.863

Yardımcı malzeme ve yedek parça 18.102.834 13.463.293

26.170.606 22.932.032

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.

Şirket yönetimi yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde stoklar üzerinde bir değer düşüklüğü olmadığını 
değerlendirmektedir. 

10. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
a) Kısa vadeli peşin ödenmiş giderler

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Gelecek aylara ait giderler 759.688 787.401

Stok alımı için verilen sipariş avansları 170.633 217.147

Diğer 1.879 6.658

932.200 1.011.206

b) Uzun vadeli peşin ödenmiş giderler

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Sabit kıymet alımı için verilen avanslar 2.734.680 56.446.574

2.734.680 56.446.574
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1 Ocak 2017 İlaveler Transferler Çıkışlar
Yeniden 

değerleme 
etkisi

31 Aralık 2017

Maliyet:

Arazi ve arsalar 23.559.664 1.142.657 - (156.986) 63.941.550 88.486.885

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 29.274.215 52.657 52.520 (75.755) - 29.303.637

Binalar 62.534.976 - - (62.170) - 62.472.806

Makine, tesis ve cihazlar 185.283.072 528.245 14.950 (3.007.823) - 182.818.444

Taşıt araçları 562.404 - - (67.553) - 494.851

Döşeme ve demirbaşlar 11.280.803 3.418.470 - (4.024) - 14.695.249

Diğer maddi duran varlıklar 862.029 - - - - 862.029

Yapılmakta olan yatırımlar (*) 234.141.803 397.446.329 (67.470) - - 631.520.662

547.498.966 402.588.358 - (3.374.311) 63.941.550 1.010.654.563

Birikmiş amortisman:

Yeraltı ve yerüstü düzenleri (15.226.133) (956.245) - 46.209 - (16.136.169)

Binalar (23.321.242) (1.105.438) - 23.544 - (24.403.136)

Makine, tesis ve cihazlar (87.208.826) (7.513.877) - 1.765.822 - (92.956.881)

Taşıt araçları (489.780) (19.617) - 67.552 - (441.845)

Döşeme ve demirbaşlar (9.088.633) (2.354.932) - 3.005 - (11.440.560)

Diğer maddi duran varlıklar (685.322) (135.719) - - - (821.041)

  (136.019.936) (12.085.828) - 1.906.132 - (146.199.632)

Net defter değeri 411.479.030 864.454.931

1 Ocak 2016 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2017

Maliyet:
Arazi ve arsalar 14.499.038 9.060.626 - - 23.559.664

Yeraltı ve yerüstü düzenleri 29.230.505 43.710 - - 29.274.215

Binalar 56.025.788 1.080 6.508.108 - 62.534.976

Makine, tesis ve cihazlar 135.136.379 1.599.791 48.605.896 (58.994) 185.283.072

Taşıt araçları 551.955 71.499 - (61.050) 562.404

Döşeme ve demirbaşlar 9.652.716 1.500.412 149.383 (21.708) 11.280.803

Diğer maddi duran varlıklar 862.029 - - - 862.029

Yapılmakta olan yatırımlar (*) 59.627.942 229.777.248 (55.263.387) - 234.141.803

305.586.352 242.054.366 - (141.752) 547.498.966

Birikmiş amortisman:

Yeraltı ve yerüstü düzenleri (14.271.252) (954.881) - - (15.226.133)

Binalar (22.291.725) (1.029.517) - - (23.321.242)

Makine, tesis ve cihazlar (81.308.034) (5.939.770) - 38.978 (87.208.826)

Taşıt araçları (543.468) (7.362) - 61.050 (489.780)

Döşeme ve demirbaşlar (7.654.585) (1.454.351) - 20.303 (9.088.633)

Diğer maddi duran varlıklar (558.278) (127.044) - - (685.322)

  (126.627.342) (9.512.925) - 120.331 (136.019.936)

Net defter değeri 178.959.010 411.479.030

11. MADDİ DURAN VARLIKLAR
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31 Aralık 2016 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2017

Maliyet:

Haklar 1.703.171 - - - 1.703.171

Özel tükenmeye tabii 
varlıklar

595.266 - - - 595.266

2.298.437 - - - 2.298.437

Birikmiş itfa payları:

Haklar (1.156.810) (47.495) - - (1.204.305)

Özel tükenmeye tabii 
varlıklar

(595.266) - - - (595.266)

  (1.752.076) (47.495) - - (1.799.571)

Net defter değeri 546.361 498.866

31 Aralık 2015 İlaveler Transferler Çıkışlar 31 Aralık 2016

Maliyet:

Haklar 1.701.052 2.119 - - 1.703.171

Özel tükenmeye tabii 
varlıklar

595.266 - - - 595.266

2.296.318 2.119 - - 2.298.437

Birikmiş itfa payları:

Haklar (1.065.576) (91.234) - - (1.156.810)

Özel tükenmeye tabii 
varlıklar

(595.266) - - - (595.266)

  (1.660.842) (91.234) - - (1.752.076)

Net defter değeri 635.476 546.361

(*) Şirket’in Söke’de ana fabrikasında devam etmek olan yeni entegre klinker ve çimento tesisi hattına ilişkin devam etmekte 
olan yatırımlardan oluşmaktadır. 

Amortisman giderlerinin 11.943.673 TL’si (2016: 9.394.964 TL) satılan malın maliyetine, 53.885 TL’si (2016: 44.711 TL) 
pazarlama giderlerine, 88.270 TL’si (2016: 73.250 TL) genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yapılmakta olan yatırımlarının maliyetine dahil edilmiş olan kümülatif borçlanma maliyeti 
87.351.334 TL’dir (31 Aralık 2016: 20.556.188 TL). Aktifleştirilebilecek borçlanma maliyetini belirlemek için Şirket’in kullandı-
ğı oran, uzun vadeli yatırım kredilerinin ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı olan %17,85’dir (31 Aralık 2016: %15). 

12. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2017 itibariyle, maddi olmayan duran varlıklar üzerinde ipotek bulunmamaktadır (31 Aralık 2016 – Yoktur).
İtfa payı giderlerinin 47.495 TL’si (2016: 91.234 TL) satılan malın maliyetine dahil edilmiştir. 2016 yılı içerisinde yarı mamul ve 
mamul maliyetine dahil edilen itfa payı gideri bulunmamaktadır (2016: Bulunmamaktadır).
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13. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE 
YÜKÜMLÜLÜKLER 
a) Kısa vadeli karşılıklar

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Dava karşılığı - 1.342.120

- 1.342.120

Şirket, 13 Şubat 2017 tarihinde Rekabet Kurumu cezasını ödemiştir. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla devam et-
mekte olan bir inceleme bulunmamaktadır. 

b) Uzun vadeli karşılıklar

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla sona eren yıllar ait maden sahası rehabilitasyon karşılığının hareket 
tablosu aşağıdaki gibidir: 

2017 2016

1 Ocak 2.592.716 2.388.950

Cari dönem gideri 309.432 203.766

31 Aralık 2.902.148 2.592.716

Söz konusu tutar, taşa ve toprağa dayalı madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırıl-
ması kapsamında maden sahası rehabilitasyonuna ait karşılık gideridir. İlgili dönem gideri, doğaya kazandırma 
maliyeti olarak satışların maliyeti içinde yer almaktadır.

c) Teminat, rehin ve ipotekler 

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla Şirket’in TRİ detaylarına ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir:

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin 
(TRİ) toplam tutarı

30.662.206 8.626.959

B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş 
olduğu TRİ'lerin toplam tutarı

- -

C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin bor-
cunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı

- -

D. Diğer verilen TRİ'lerin toplam tutarı 36.025.000 36.025.000

i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı - -

ii.  B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine 
vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı (*)

36.025.000 36.025.000

iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'le-
rin toplam tutarı

- -

Toplam verilen TRİ’ler 66.687.206 44.651.959
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(*) Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin devam eden proje yatırımlarını finanse etmesi amacıyla kullandığı 
15.450.000 USD değerindeki kredinin 1 Aralık 2014 tarihinde akdedilen Hisse Rehin Sözleşmesi uyarınca, Şir-
ket Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’de sahip olduğu, beheri 1.000 TL nominal değerde ve Şirket sermayesi-
nin yaklaşık %30,020’sini temsil eden toplam 36.025 adet hissesi üzerinde Akbank T.A.Ş lehine rehin kurmuştur. 
Dolayısıyla, toplamda Şirket’in Batıçim Enerji’deki paylarının yaklaşık %30,020’si üzerinde Akbank T.A.Ş. lehine 
rehin hakkı tesis edilmiştir.

Şirket’in vermiş olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle %15’dir (31 
Aralık 2016 tarihi itibariyle %21).

14. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
a) Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Ödenecek sosyal güvenlik primleri 928.287 772.060

Personele ödenecek ücretler 606.666 523.536

Toplam 1.534.953 1.295.596

b) Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Kıdem tazminatı karşılığı 7.452.658 6.330.990

Performans ve kıdem teşvik primi karşılığı 1.925.265 1.126.811

Kullanılmayan izin karşılığı 834.754 599.385

Toplam 10.212.677 8.057.186

Kıdem tazminatı karşılığı

Şirket, Türk İş Kanunu’na göre, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalışma hayatı ardından emekliye 
ayrılan (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş), iş ilişkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden 
her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 4.732,48 TL (31 Aralık 2016: 4.297,21 TL) tavanı-
na tabidir.

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karşılığı, Şir-
ket’in, çalışanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü değeri-
nin 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 2017 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karşılıklar, geleceğe ilişkin, çalı-
şanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek hesaplanır. 
İlgili raporlama tarihlerindeki karşılıklar, yıllık %7 enflasyon ve %11,5 iskonto oranı varsayımlarına göre yaklaşık 
%4,21 olarak elde edilen reel iskonto oranı kullanılmak suretiyle hesaplanmıştır (31 Aralık 2016: %4,21). İsteğe 
bağlı işten ayrılma oranları da 0-15 yıl çalışanlar için %1,03 ve üzeri yıl çalışanlar için %0 olarak dikkate alınmış-
tır. Şirket’in kıdem tazminatı karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli olan 5.001,76 
TL tavan tutarı dikkate alınmıştır.

Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu:

2017 2016

1 Ocak 6.330.990 6.013.123

Faiz maliyeti 728.065 224.876

Aktüeryal kayıp (kazanç) 495.430 (257.935)

Hizmet maliyeti 541.760 1.218.379

Dönem içerisindeki ödemeler (643.587) (867.453)

31 Aralık 7.452.658 6.330.990

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kıdem tazminatı karşılığı hesaplamasında kullanılan önemli varsayımların duyarlılık 
analizleri aşağıdaki gibidir:

Net iskonto oranı
Emeklilik olasılığına ilişkin 

sirkülasyon oranı

Duyarlılık seviyesi %0,5  azalış %0,5 artış
%0,5 baz 

puan azalış
%0,5 baz 

puan artış

Oran (%) 3,71 4,71 97,13 98,13

Kıdem tazminatı yükümlülüğü değişimi (TL) 368.822 (341.199) (47.795) 50.407

Performans ve kıdem teşvik primi karşılığı 

Performans ve kıdem teşvik karşılığı çalışanlara Şirket politikası doğrultusunda çalışanlara sağlanan fayda olup, 
raporlama tarihleri itibariyle yükümlülük doğmuş değer, net iskonto oranı ile bugünkü değerine indirgenerek 
muhasebeleştirilmiştir. 

Performans ve kıdem teşvik karşılığı hareket tablosu:

 2017 2016

Açılış bakiyesi, 1 Ocak 1.126.811 588.800

Ödenen performans ve kıdem teşvik tutarı (614.509) (129.839)

Dönem içinde giderleştirilen tutar 1.412.963 667.850

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 1.925.265 1.126.811

Toplam performans ve kıdem teşvik primi karşılığı giderinin  658.068 TL’si (2016: 531.067 TL), 13.417 TL’si 
(2016: 448 TL) ve 126.969 TL’si (2016: 6.496 TL) sırasıyla, satışların maliyetine, pazarlama giderlerine ve genel 
yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
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Kullanılmayan izin karşılığı

Toplam kullanılmayan izin karşılığı giderinin 198.061 TL’si (2016: 51.928 TL), 3.885 TL’si (2016: 3.800 TL) ve 
33.423 TL’si (2016: 70.925 TL) sırasıyla, satışların maliyetine, pazarlama giderlerine ve genel yönetim giderlerine 
dahil edilmiştir.

15. DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
i) Diğer varlıklar

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

a) Diğer dönen varlıklar:

Devreden katma değer vergisi (“KDV”) (*) 14.684.344 -

14.684.344 -

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

b) Diğer duran varlıklar:

Devreden katma değer vergisi (“KDV”) (*) 15.413.981 17.184.212

15.413.981 17.184.212

(*) Devreden KDV tutarı, Şirket’in yeni yatırımları kapsamında yapmış olduğu alımlar dolayısıyla artmıştır. Şirket’in 
tahminlerine göre bir sene içerisinde ödenecek KDV borçlarından mahsup edilecek kısım diğer dönen varlıklar 
hesabında, bir seneden daha uzun vadede mahsup edilecek kısmı uzun vadeli olarak sınıflanmıştır.

ii) Diğer yükümlülükler

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

a) Diğer kısa vadeli yükümlülükler:

Maden vergisi tahakkukları 596.663 601.146

Diğer 32.476 27.523

629.139 628.669

16. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK 
KALEMLERİ
a) Ödenmiş sermaye

Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihlerindeki ödenmiş sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Ortaklar Pay oranı (%) Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Pay tutarı (TL)
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii 
A.Ş.

74,62 194.021.139 74,62 58.766.018

Diğer 25,38 65.978.861 25,38 19.983.982

Nominal sermaye 100,00 260.000.000 100,00 78.750.000

Enflasyon düzeltmesi farkı 59.824.631 59.824.631

Düzeltilmiş sermaye 319.824.631 138.574.631
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Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 
400.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 kuruş itibari değerde 40.000.000.000 hisseye bölünmüştür.

Şirket’in 78.750.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin tamamı nakit karşılığı 181.250.000 TL artırılarak 
260.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış olup, çıkarılmış sermayenin 260.000.000 TL oldu-
ğunu gösteren esas sözleşmesi 12 Ekim 2017 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce tescil edilmiştir.

Şirket, hisse senetlerinin 14.956,13 TL tutarı nama yazılıdır. 1 adet Şirket hisse senedi 0,01 TL nominal değerde-
dir. Sermaye miktarı her biri 1 (bir) kuruş itibari değerde 26.000.000.000 hisse olup 260.000.000 TL değerindedir.

Şirket’in sermayesi A grubu ve B grubu paylardan oluşmaktadır. 

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.

A Grubu (İmtiyazlı Hisse Sahibi) hissedarlar tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Ortaklar Pay oranı (%) Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Pay tutarı (TL)

Batıçim 99,33 74.281 99,33 74.281

Diğer 0,67 500 0,67 500

Toplam 100,00 74.781 100,00 74.781

B Grubu (Adi Hisse Sahibi) hissedarlar tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Ortaklar Pay oranı (%) Pay tutarı (TL) Pay oranı (%) Pay tutarı (TL)

Batıçim 74,62 193.946.858 74,60 58.691.737

Diğer 25,38 65.978.361 25,40 19.983.482

Toplam 100,00 259.925.219 100,00 78.675.219

13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren Seri: II-14.1 No’lu “Ser-
maye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca “Ödenmiş sermaye”, “Kardan ayrılan 
kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerek-
mektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesin-
den kaynaklanan farklılıklar gibi):

-“Ödenmiş sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, “Ödenmiş sermaye” kale-
minden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye düzeltmesi farkları” kalemiyle;
-“Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler” ve “Hisse senedi ihraç primleri”’nden kaynaklanmakta ve henüz kar dağı-
tımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa “Geçmiş yıllar kar/zararıyla”, ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer 
özkaynak kalemleri ise TMS çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.

Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dışında bir kullanımı yoktur.

Halka açık şirketler kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu 
Kar Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
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Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, borsaya kote halka açık 
ortaklıklar için asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politi-
kalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebi-
lecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kar payı avansı dağıtabilecektir. 

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri 
için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi 
sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılma-
sına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay 
dağıtılamaz.

Özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye artırımı; na-
kit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farkları, nakit 
kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Yasal yedekler ve Türk Ticaret Kanunu’nun 466’ncı maddesi çerçevesinde yasal yedek statüsünde olan hisse 
senedi ihraç primleri yasal kayıtlardaki tutarları ile gösterilmiştir. Bu kapsamda, UFRS esasları çerçevesinde yapı-
lan değerlemelerde ortaya çıkan ve rapor tarihi itibarıyla kar dağıtımına veya sermaye artırımına konu edilmeyen 
enflasyon düzeltmelerinden kaynaklanan farklılıkları, geçmiş yıllar kar/zararlarıyla ilişkilendirilmiştir.

Yasal yedekler, 6102 Sayılı Yeni TTK’nun 519. maddesinin birinci fıkrası hükmüne göre “kar”ın %5’i ödenmiş/
çıkarılmış sermayenin %20’sini buluncaya kadar I. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. “Kar”dan I. tertip 
yedek akçe olarak ayrılan tutar düşüldükten sonra kalan tutardan pay sahipleri için I. kar payı ayrılır. I. tertip 
kanuni yedek akçe ile I. kar payı ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 
veya dağıtılmasına karar vermeye Şirket kar dağıtım politikasını da dikkate alarak Genel Kurul yetkilidir. II. tertip 
kanuni yedek akçe, Yeni TTK’nun 519. maddesinin 2. fıkrasının 3.bendi gereğince; dağıtılması kararlaştırılmış 
olan kısımdan çıkarılmış/ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda 
biri kadar ayrılır. Karın sermayeye ilavesi yoluyla bedelsiz pay dağıtılmasına karar verilmesi halinde II. tertip kanuni 
yedek akçe ayrılmaz.

b) Paylara ilişkin primler

Sermaye artışından kaynaklı yeni çıkarılan payların nominal tutarı ile satış tutarı arasındaki farkı ifade etmektedir. 
31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 381.989 TL’dir (31 Aralık 2016: Yoktur).

c) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler ve giderler 

Kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilmeyerek doğrudan özkaynaklara aktarılan değer artış / (azalışlarına) ilişkin 
hareket tabloları aşağıdaki gibidir: 

Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artış (azalışları) fonu:

 2017

Açılış bakiyesi, 1 Ocak -

Cari dönem yeniden değerleme etkisi 63.941.550

Ertelenmiş vergi etkisi (6.394.155)

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 57.547.395
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Tanımlanmış fayda planları aktüeryal kazanç (kayıp) fonu:

 2017 2016

Açılış bakiyesi, 1 Ocak 133.054 (73.294)

Cari dönem yeniden ölçüm etkisi (495.430) 257.935

Ertelenmiş vergi etkisi 99.086 (51.587)

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık (263.290) 133.054

d) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelirler ve giderler 

Takip eden dönemlerde kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilecek özkaynaklarda takip edilen gerçeğe uygun de-
ğer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklardan kazançlara (kayıplar) ilişkin hareket tabloları aşağı-
daki gibidir:

 2017 2016

Açılış bakiyesi, 1 Ocak -

Cari dönem gerçeğe uygun değer ölçüm kar (zarar) etkisi 10.717.801 1.868.240

Ertelenmiş vergi etkisi (535.890) (93.412)

Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 10.181.911 1.774.828

e) Geçmiş yıl kar / (zararları):

Şirket’in raporlama tarihi itibarıyla yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem karı ile kar dağıtımına konu 
edilebilecek diğer kaynakların tutarı aşağıda belirtilmiştir.

  31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Net dönem karı (zararı) (12.404.411) (1.405.470)

Olağanüstü yedek 119.228.190 119.228.190

Özel fonlar - -

Geçmiş yıl karları (zararları) (1.405.470) -

Toplam 105.418.309 117.822.720

17. HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Net satışlar

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

Yurtiçi satışlar 135.244.212 110.837.002

Yurtdışı satışlar - 9.689.330

Diğer gelirler 44.292 42.373

Satış iskontoları (837.601) (478.694)

Diğer indirimler (577.718) (552.865)

Toplam 133.873.185 119.537.146
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Satışların maliyeti

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

İlk madde ve malzeme giderleri (53.038.031) (37.850.225)

Genel üretim giderleri (30.727.167) (31.307.143)

Personel giderleri (16.531.230) (14.556.023)

Amortisman giderleri (11.943.673) (9.394.964)

Yarı mamul ve mamul stoklardaki değişim (3.006.107) (33.998)

Kıdem tazminatı karşılığı (1.068.548) (1.265.593)

Performans ve kıdem teşvik primi karşılığı gideri (658.068) (531.067)

Maden rehabilitasyon karşılığı (309.432) (203.766)

Kullanılmamış izin yükümlülüğü gideri (198.061) (51.928)

İtfa ve tükenme payları (47.495) (91.234)

Satılan ticari mal maliyeti (9.184) -

Toplam (117.536.996) (95.285.941)

18. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA, 
SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

a) Genel yönetim giderleri:

Personel giderleri (5.727.783) (4.788.994)

Emlak ve damga vergisi giderleri (1.477.027) (2.457.621)

Danışmanlık giderleri (1.360.039) (1.565.178)

Güvenlik giderleri (1.301.053) (808.745)

Hizmet giderleri (337.376) (417.902)

Kıdem tazminatı karşılığı (180.317) (151.801)

Akaryakıt giderleri (142.779) (112.835)

Performans ve kıdem teşvik primi karşılığı gideri (126.969) (6.496)

Amortisman giderleri (88.270) (73.250)

Taşıt kirası giderleri (72.649) (36.650)

Kullanılmamış izin yükümlüğü giderleri (33.423) (70.925)

Bağış ve yardım giderleri (14.771) (11.763)

Diğer giderler (1.305.723) (646.060)

(12.168.179) (11.148.220)
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1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

b) Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri:

İhracat giderleri (1.582.712) (2.606.685)

Nakliye ve yükleme giderleri (1.571.959) (1.169.803)

Personel giderleri (582.014) (417.684)

Amortisman giderleri (Not 11) (53.885) (44.711)

Reklam giderleri (45.484) (1.226.117)

Kıdem tazminatı karşılığı (Not 14) (20.960) (25.861)

Performans ve kıdem teşvik primi karşılığı gideri (Not 14) (13.417) (448)

Kullanılmamış izin yükümlüğü giderleri (Not 14) (3.885) (3.800)

Diğer (108.882) (85.633)

  (3.983.198) (5.580.742)

Toplam faaliyet giderleri (16.151.377) (16.728.962)

19. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

İlk madde ve malzeme giderleri (53.038.031) (37.850.225)

Genel üretim giderleri (30.727.167) (31.307.143)

Personel giderleri (22.841.027) (19.762.701)

Amortisman giderleri (12.085.828) (9.512.925)

Yarı mamul ve mamul stoklardaki değişim (3.006.107) (33.998)

İhracat giderleri (1.582.712) (2.606.685)

Nakliye ve yükleme giderleri (1.571.959) (1.169.803)

Emlak ve damga vergisi giderleri (1.477.027) (2.457.621)

Danışmanlık giderleri (1.360.039) (1.565.178)

Güvenlik giderleri (1.301.053) (808.745)

Kıdem tazminatı karşılığı gideri (1.269.825) (1.443.255)

Performans ve kıdem teşvik primi karşılığı gideri (798.454) (538.011)

Doğaya kazandırma maliyeti karşılığı gideri (309.432) (203.766)

Kullanılmamış izin yükümlülüğü gideri (235.369) (126.653)

Akaryakıt giderleri (142.779) (112.835)

Taşıt kirası giderleri (72.649) (36.650)

İtfa ve tükenme payları (47.495) (91.234)

Reklam giderleri (45.484) (1.226.117)

Bağış ve yardım giderleri (14.771) (11.763)

Diğer satışların maliyeti (9.184) -

Diğer giderler (1.751.981) (1.149.595)

(133.688.373) (112.014.903)
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20. ESAS FAALİYETLERDEN 
DİĞER GELİRLER / (GİDERLER)

a) Esas faaliyetlerden diğer gelirler

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

Reeskont faiz gelirleri 4.045.682 2.787.235

Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri 2.170.993 13.152.584

Hurda satış karı - 456.973

Diğer 2.700.749 1.366.317

Toplam 8.917.424 17.763.109

b) Esas faaliyetlerden diğer giderler

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

Faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gideri (3.418.089) (4.536.899)

Reeskont faiz giderleri (2.546.486) (1.775.817)

Diğer (137.845) (507.209)

Toplam (6.102.420) (6.819.925)

21. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN 
GELİR VE GİDERLER

Yatırım faaliyetlerinden gelirler: 1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

Faiz gelirleri 2.769.710 1.696.817

Sabit kıymet satış karı 1.246.887 46.890

Temettü geliri - 284.330

  4.016.597 2.028.037

Yatırım faaliyetlerinden giderler: 1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

Maddi duran varlık değer düşüklüğü (1.179.709) -

  (1.179.709) -

22. FİNANSMAN GELİRLERİ

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

Kur farkı gelirleri 6.588.514 7.224.924

Türev işlemlerinden kaynaklanan gelirler - 1.390.041

Toplam 6.588.514 8.614.965
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23. FİNANSMAN GİDERLERİ

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

Kur farkı gideri (33.583.730) (31.310.660)

Türev işlemlerinden kaynaklanan zararlar (8.228.169) (2.691.283)

Banka kredileri faiz giderleri (4.363.600) (5.091.334)

Türev işlemlerin gerçeğe uygun değer ölçümünden kaynakla-
nan zararlar

- (3.720.993)

Diğer (359.661) (635.722)

(46.535.160) (43.449.992)

24. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ 
VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
Kurumlar vergisi

Türkiye’de kurumlar vergisi oranı %20’dir Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen Geçici 10’ncu madde 
uyarınca %20’lik kurumlar vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel he-
sap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 
olarak uygulanacaktır. 

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı - 530.309

Eksi: Peşin ödenen vergi ve fonlar (430.795) (2.419.091)

Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar (430.795) (1.888.782)

Ertelenmiş vergi

Vergilendirilebilir geçici farklar
Ertelenmiş vergi varlıkları 

(yükümlülükleri)

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Maddi duran varlıklar yeniden 
değerleme etkisi 

(63.941.550) - (6.394.155) -

Maddi ve maddi olmayan duran 
varlıklar

(787.489) (20.807.750) (157.498) (4.161.550)

Stoklar (434.281) (505.820) (86.856) (101.164)

Finansal yatırımların gerçeğe uygun 
değer ölçümü etkisi 

(5.495) - (275) -

Ertelenmiş vergi yükümlülükleri (65.168.815) (21.313.570) (6.638.784) (4.262.714)

Vergilendirilebilir mali zararlar 11.606.170 - 2.553.357 -

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 
karşılıklar

10.212.677 8.057.185 2.042.535 1.611.437

Nakdi sermaye artışı faiz teşviği 5.221.562 - 1.148.744 -

Maden sahası rehabilitasyon karşılığı 2.902.148 2.592.712 580.430 518.543
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Vergilendirilebilir geçici farklar
Ertelenmiş vergi varlıkları 

(yükümlülükleri)

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Maddi duran varlık değer düşüklüğü 1.179.709 - 235.942 -

Satıcı ve alacak reeskontları 
düzeltmeleri

861.728 405.355 172.346 81.071

Türev finansal araçlar gerçeğe uygun 
değer ölçümleri

- 3.720.993 - 744.198

Finansal yatırımların gerçeğe uygun 
değer ölçümü etkisi

- 10.712.300 - 535.615

Ertelenmiş vergi varlıkları 31.983.994 25.488.545 6.733.354 3.490.864

Ertelenmiş vergi varlıkları / 
(yükümlülükleri), net

94.570 (771.850)

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla finansal varlıkların değer artışından kaynaklanan ertelenmiş vergi hesaplamasında 
kullanılan vergi oranı %5 olarak güncellenmiştir (31 Aralık 2016: %5). Bilanço tarihi itibariyle Şirket’in gelecek 
dönemlerde indirim konusu yapabileceği mali zararlar toplamı 11.606.170 TL’dir. Şirket, bilanço tarihi itibariyle 
2.553.357 TL indirilebilir mali zarar üzerinden ertelenen vergi varlığı hesaplanmıştır.

Ertelenen vergi varlığı hesaplanmış mahsup edilebilir mali zararların vade dağılımı aşağıdaki gibidir:

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

2022 2.553.357 -

2.553.357 -

7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karamamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 1 Temmuz 2015’ten itibaren sermaye şirketlerindeki nakit ser-
maye artışları ile yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden 
TCMB tarafından açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap 
döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir. 31 Aralık 
2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/7910 sayılı karar ile %50’lik orana;

a) Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın son günü itiba-
rıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal 
tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye oranı %50 ve daha az olanlar için 25 
puan, %50’nin üzerinde olanlar için 50 puan,

b) Nakdi olarak arttırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve 
teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması duru-
munda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan ilave edilmek suretiy-
le söz konusu indirim uygulanır.

Net ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

1 Ocak bakiyesi (771.850) (3.970.324)

Gelir tablosuna kaydedilen ertelenmiş vergi geliri/(gideri) 7.697.379 3.343.473

Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi geliri / (gideri) (6.830.959) (144.999)

31 Aralık net bakiyeleri 94.570 (771.850)
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Vergi öncesi kara yasal vergi oranı uygulanıp bulunan vergi gideri ile ertelenmiş vergi gideri dahil toplam gelir 
tablosunda gösterilen vergi gideri arasındaki mutabakat:

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar (zarar) (39.220.528) (20.078.167)

Yürürlükteki efektif yasal vergi oranı %20 %20

Hesaplanan vergi geliri (gideri) 7.844.106 4.015.633

Nakdi sermaye artışı faiz teşviği etkisi 1.148.744 -

Kanunen kabul edilmeyen giderlerin etkisi (341.182) (112.014)

Vergiye konu olmayan indirim/istisna gelirlerin etkisi 181.534 86.661

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların kar/zararlarındaki 
payların etkisi

(1.022.117) (1.147.321)

Kurumlar vergisi oranındaki değişikliklerin etkisi (232.123) -

Diğer düzeltme kalemlerin etkisi 118.417 (29.795)

Kar veya zarar tablosunda raporlanan toplam vergi geliri 
(gideri)

7.697.379 2.813.164

25.  PAY BAŞINA KAZANÇ (KAYIP)
1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

Nominal değeri 0,01 TL olan çıkarılmış adi hisselerin  ağırlıklı 
ortalama adedi (*) 

11.847.602.740 7.875.000.000

Dönem net karı /(zararı) (TL) (31.523.149) (17.265.003)

Pay başına kazanç / (kayıp) (1 TL nominal değerde A ve B 
grubu hisse senetleri için)

(0,2661) (0,2192)

* Not 16’da açıklandığı üzere ödenmiş sermayedeki nakit sermaye artışından kaynaklı cari döneme ait çıkarılmış 
adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedi sermaye tescil tarihi olan 12 Ekim 2017 dikkate alınarak hesaplanmıştır.

26.  İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır. 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle 
ilişikli taraflardan ticari alacakların detayı aşağıdaki şekildedir:

Alacaklar Kısa vadeli Borçlar Kısa vadeli

İlişkili taraflarla olan bakiyeler Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii 
A.Ş. (1)

12.093.732 63.365 2.849.022 16.690.250

Batıbeton Sanayi A.Ş.(2) 13.124.767 1.782 5.399.094 -

Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş. (2) - 110.967 19.143 -

Ash Plus Yapı Mal. San. ve Tic. A.Ş. (2) 561.430 777.589 -

25.779.929 176.114 9.044.848 16.690.250
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31 Aralık 2016 tarihi itibariyle ilişikli taraflardan ticari alacakların detayı aşağıdaki şekildedir:

Alacaklar Kısa vadeli Borçlar Kısa vadeli

İlişkili taraflarla olan bakiyeler Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan

Batıbeton Sanayi A.Ş. (2) 1.960.316 9.390 7.356.433 688.000

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii 
A.Ş. (1)

- 5.650 3.090.499 395.000

Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş. (2) - - 573.780 -

Batıbeton Beton Sanayi A.Ş. (2) - -  43.284 -

Ash Plus Yapı Mal. San. ve Tic. A.Ş. (2) - - 57.548 -

1.960.316 15.040 11.121.544 1.083.000

1 Ocak –  31 Aralık 2017

İlişkili taraflarla olan işlemler
Stok veya hizmet 

alımları
Mal satışları Diğer

Batıbeton Sanayi A.Ş. (*) (2) 21.455.039 29.650.120 6.445

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii 
A.Ş. (**) (1) 

6.915.318 8.405.672 (3.842.344)

Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş. (2) 550.298 - 106

Ash Plus Yapı Mal. San. ve Tic. A.Ş. (2) 1.159.000 - -

Batıbeton Beton Sanayi A.Ş. (2) - - -

Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. - - (114)

30.079.655 38.055.792 (3.835.907)

(*) Şirket’in 3’üncü Klinker Hattı yatırımda kullanmak üzere Batıbeton Sanayi A.Ş.’den 21.452.592 TL (2016: 
27.532.806 TL) tutarında hazır beton alımı yapmıştır.
(**) Diğer borçlara ilişkin cari dönemde oluşan faiz giderleri 2.452.003TL’dir (2016: 88.749 TL).
(1) Ana ortak
(2) Ana ortaklık tarafından kontrol edilen diğer şirketler

1 Ocak –  31 Aralık 2017

İlişkili taraflarla olan işlemler
Stok veya hizmet 

alımları
Mal satışları Diğer

Batıbeton Sanayi A.Ş. (*) (2) 27.738.005 31.211.477 111.142

Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii 
A.Ş. (1)

7.620.011 - 592.440

Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş. (2) 6.013.363 - 26.224

Ash Plus Yapı Mal. San. ve Tic. A.Ş. (2) 51.872 - 4.867

Batıbeton Beton Sanayi A.Ş. (2) - - 58.820

41.423.251 31.211.477 793.493
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Üst	düzey	yöneticilere	sağlanan	faydalar:

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım gibi faydaları içermektedir. Dönem içeri-
sinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

1 Ocak –  31 Aralık 2017 1 Ocak – 31 Aralık 2016

Ücret, ikramiye, sosyal yardım faydaları 1.858.401 1.705.008

Kıdem teşvik ikramiyesi, performans primi, diğer yardım ve ödemeler 72.659 295.051

1.931.060 2.000.059

(1) Ana ortak
(2) Ana ortaklık tarafından kontrol edilen diğer şirketler

27. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Şirket, gelecekteki önemli işlemleri ve nakit akımlarını finansal riskten korumak amacıyla döviz türev araçlarından yararlanır. Şir-
ket, döviz kurundaki dalgalanmaların yönetimine bağlı olarak çeşitli vadeli döviz sözleşmelerinin ve opsiyonların tarafıdır. Satın 
alınan türev araçlar esas olarak Şirket’in faaliyette bulunduğu piyasadaki döviz cinslerindendir.

 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Nominal kontrat 
tutarı (TL)

Gerçeğe uygun  değeri (TL)
Nominal kontrat

tutarı (TL)
Gerçeğe uygun değeri (TL)

Varlık (Yükümlülük) (Yükümlülük) (Yükümlülük)

Yabancı para forward 
işlemi

- - - 51.938.600  -   (3.720.993)

- - - 51.938.600 - (3.720.993)

Söz konusu sözleşmeler 31 Aralık 2017 dönemine ilişkin döviz riskleri ile ilgili olup, gerektiğinde yenilenmektedir. 31 Aralık 
2017 tarihi itibarıyla, Şirket’in döviz türevleri bulunmamaktadır (31 Aralık 2016: 3.720.993). Bu tutarın değerlemesinde, 
raporlama tarihinde, benzer araçlar için kote edilmiş piyasa fiyatları baz alınmaktadır.

28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN 
NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Kredi riski:

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 gerçekleştir-
me ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket’in maruz 
kaldığı kredi riskleri devamlı olarak izlenmektedir. 
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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 alınmak-
tadır. 

Finansal varlıklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmektedir.
31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle finansal araç türleri itibariyle maruz kalınan kredi riski analizi aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017

ALACAKLAR

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili 
taraflar

Diğer 
taraflar

İlişkili 
taraflar

Diğer taraflar
Finansal 

yatırımlar
Bankalarda-

ki mevduat
Toplam

Raporlama tarihi itibariyle 
maruz kalınan azami kredi 
riski (A+B+C+D+E) (*)

25.779.929 35.783.420 176.114 171.945 40.960.297 3.755.853 106.627.558

- Azami riskin teminat, vs 
ile güvence altına alınmış 
kısmı (**)

- 34.800.698 - - - - 34.800.698

A. Vadesi geçmemiş yada 
değer düşüklüğüne uğra-
mamış finansal varlıkların 
net defter değeri

25.779.929 35.783.420 176.114 171.945 40.960.297 3.755.853 106.627.558

B. Koşulların 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 

- - - - - - -

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.
(**) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır.
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31 Aralık 2016

ALACAKLAR

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

İlişkili 
taraflar

Diğer 
taraflar

İlişkili 
taraflar

Diğer taraflar
Finansal 

yatırımlar
Bankalarda-

ki mevduat
Toplam

Raporlama tarihi itibariyle 
maruz kalınan azami kredi 
riski (A+B+C+D+E) (*)

12.756.348 14.112.727 15.040 139.706 21.665.034 50.090.125 98.778.980

- Azami riskin teminat, vs 
ile güvence altına alınmış 
kısmı (**)

- 28.600.000 - - - - 28.600.000

A. Vadesi geçmemiş yada 
değer düşüklüğüne uğra-
mamış finansal varlıkların 
net defter değeri

12.756.348 14.112.727 15.040 139.706 21.665.034 50.090.125 98.778.980

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

- - - - - - -

C. Vadesi geçmiş ancak 
değer düşüklüğüne uğra-
mamış varlıkların net defter 
değeri

- - - - - - -

D. Değer düşüklüğüne uğ-
rayan varlıkların net defter 
değerleri

- - - - - - -

E. Bilanço dışı kredi riski 
içeren unsurlar 

- - - - - - -

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

b) Likidite riski:

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 fonla-
rın ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetir.

Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Türev ol-
mayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödenmesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz 
konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.
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31 Aralık 2017

Sözleşme uyarınca vadeler
Defter 
değeri

Sözleşme
uyarınca

nakit 
çıkışlar
toplamı 
(I+II+III)

3 aydan
kısa ( I )

3 - 12 ay
arası (II)

1 – 5 yıl 
arası ve 

üzeri  (III)

5 yıldan 
uzun (IV)

Türev olmayan finansal   yükümlülükler

Banka kredileri 516.177.161 663.084.572 17.745.783 80.462.478 293.552.084 271.324.227

Ticari borçlar 87.292.896 87.618.720 87.618.720 - - -

İlişkili taraflara diğer borçlar 16.690.250 16.690.250 16.690.250 - - -

Toplam 620.160.307 767.393.542 122.054.753 80.462.478 293.552.084 271.324.227

31 Aralık 2016

Sözleşme uyarınca vadeler
Defter
değeri

Sözleşme
uyarınca

nakit çıkışlar
toplamı 
(I+II+III)

3 aydan
kısa ( I )

3 - 12 ay
arası (II)

1 – 5 yıl 
arası ve 

üzeri  (III)

5 yıldan 
uzun (IV)

Türev olmayan finansal   yükümlülükler

Banka kredileri 362.363.019 438.928.930 - 28.154.729 171.506.731 239.267.470

Ticari borçlar 55.356.331 55.422.272 55.422.272 - - -

İlişkili taraflara diğer borçlar 1.083.000 1.083.000 1.083.000 - - -

Toplam 418.802.350 495.434.202 56.505.272 28.154.729 171.506.731 239.267.470

Türev finansal yükümlülükler

Türev nakit girişleri - 48.699.150 41.511.150 7.188.000 - -

Türev nakit çıkışları (3.720.993) (52.392.159) (44.779.864) (7.612.295) - -

Türev araçlar (net) (3.720.993) (3.693.009) (3.268.714) (424.295) - -

c) Piyasa riski:

Kur riski yönetimi

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 yöne-
ticilere 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.
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31 Aralık 2017

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 

para birimi)
ABD Doları Avro

1. Ticari alacaklar - - -

2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 12.217.390 8 2.705.649

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - -

3. Diğer 5.280.499 112.202 1.075.691

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 17.497.889 112.210 3.781.340

5. Ticari alacaklar - - -

6a. Parasal finansal varlıklar - - -

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - -

7. Diğer - - -

8. Duran varlıklar (5+6+7) - - -

9. Toplam varlıklar (4+8) 17.497.889 112.210 3.781.340

10. Ticari borçlar 34.914.669 3.236.863 5.028.357

11. Finansal borçlar 59.266.792 1.852.379 11.577.855

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - -

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - -

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12a+12b) 94.181.461 5.089.242 16.606.212

14. Ticari borçlar - - -

15. Finansal borçlar 388.235.007 1.818.189 84.459.524

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - -

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - -

17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16a+16b) 388.235.007 1.818.189 84.459.524

18. Toplam yükümlülükler (13+17) 482.416.469 6.907.431 101.065.735

19. Bilanço dışı türev araçların net   varlık/ (yükümlülük) pozis-
yonu (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 (yükümlülük)/   varlık pozisyonu (9-
18+19)

(464.918.580) (6.795.221) (97.284.395)

21. Parasal kalemler net yabancı para   (yükümlülük/) varlık 
pozisyonu (TFRS7.B23)   (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-
16a)

(470.199.078) (6.907.423) (98.360.087)

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam ger-
çeğe uygun değeri

- - -

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı - - -

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı - - -
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31 Aralık 2016

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 

para birimi)
ABD Doları Avro

1. Ticari alacaklar - - -

2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları dahil) 49.988.060 1.485.598 12.065.000

2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - -

3. Diğer 13.629.201 - 3.673.738

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 63.617.261 1.485.598 15.738.738

5. Ticari alacaklar - - -

6a. Parasal finansal varlıklar - - -

6b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - -

7. Diğer 3.187.092 34.459 826.390

8. Duran varlıklar (5+6+7) 3.187.092 34.459 826.390

9. Toplam varlıklar (4+8) 66.804.353 1.520.057 16.565.128

10. Ticari borçlar 13.922.637 1.565.243 2.268.048

11. Finansal borçlar 31.132.826 1.868.503 6.619.367

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - -

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - -

13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12a+12b) 45.055.463 3.433.747 8.887.415

14. Ticari borçlar - - -

15. Finansal borçlar 331.230.193 3.636.369 85.833.333

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - -

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - - -

17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16a+16b) 331.230.193 3.636.369 85.833.333

18. Toplam yükümlülükler (13+17) 376.285.656 7.070.116 94.720.748

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

 (51.938.600)  -    (14.000.000)

19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin 
tutarı

- - -

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

51.938.600 - 14.000.000

20. Net yabancı para (yükümlülük)/   varlık pozisyonu (9-
18+19)

(361.419.903) (5.550.058) (92.155.620)

21. Parasal kalemler net yabancı para   (yükümlülük/) varlık po-
zisyonu (TFRS7.B23)   (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)

(326.297.596) (5.584.517) (82.655.748)

22. Döviz hedge’i için kullanılan finansal araçların toplam ger-
çeğe uygun değeri

(3.720.993) - -

23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı - - -

24. Döviz yükümlülüklerin hedge edilen kısmının tutarı 51.938.600 - 14.000.000
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Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu

31 Aralık 2017

Vergi Öncesi Kar (Zarar) Etkisi

 Yabancı paranın 
 değer kazanması 

 Yabancı paranın 
 değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü (2.605.411) 2.605.411

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

3- ABD Doları net etki (1 +2) (2.605.411) 2.605.411

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

4 - Avro net varlık / yükümlülük (44.414.497) 44.414.497

5 - Avro riskinden korunan kısım (-) - -

6- Avro  net etki (4+5) (44.414.497) 44.414.497

TOPLAM (3 + 6 ) (47.019.908) 47.019.908

31 Aralık 2016

Vergi Öncesi Kar (Zarar) Etkisi

 Yabancı paranın 
 değer kazanması 

 Yabancı paranın 
 değer kaybetmesi 

ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü (1.965.304) 1.965.304

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

3- ABD Doları net etki (1 +2) (1.965.304) 1.965.304

Avro’nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde

4 - Avro net varlık / yükümlülük (30.664.456) 30.664.456

5 - Avro riskinden korunan kısım (-) 5.193.860 (5.193.860)

6- Avro  net etki (4+5) (25.470.596) 25.470.596

TOPLAM (3 + 6 ) (27.435.900) 27.435.900
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Faiz riski

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 oranla-
rında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibariyle Şirket’in faiz pozisyonu tablosu aşağıda belirtilmiştir:

Faiz Pozisyonu Tablosu

Sabit Faizli Araçlar 2017 2016

Finansal Varlıklar 12.191.273 49.982.474

Finansal Yükümlükler 485.472.168 328.503.554

Değişken Faizli Finansal 
Araçlar

Finansal Yükümlükler 30.704.993 33.859.465

Değişken faizli kredi faiz oranlarında +/(-) %1 değişiklik olması halinde faiz giderlerinde +/(-) 307.050 TL (31 
Aralık 2016 - 338.595 TL) değişiklik olacaktır. 

d) Sermaye riski 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 6’ıncı 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, serma-
ye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. Şirket, kurulun yaptığı önerilere 
dayanarak, sermaye yapısını dengede tutmayı amaçlamaktadır.

Şirket, endüstrideki diğer firmalarla tutarlı olmak üzere sermayeyi kaldıraç oranına göre inceler. Söz konusu 
rasyo net finansal borcun toplam özkaynaklara oranlanması ile hesaplanır. Net finanal borç ise toplam finansal 
borçlanmalardan nakit ve nakit benzerlerinin çıkarılması suretiyle elde edilir. Toplam sermaye, finansal durum 
tablosundaki “Özkaynaklar” kalemi ile net borcun toplanması ile hesaplanır.
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 31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Toplam finansal borçlar 516.177.161 362.363.019

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (3.771.655) (50.098.618)

Net finansal borç 512.405.506 312.264.401

Toplam özkaynaklar 434.531.697 217.160.512

Net finansal borç / toplam özkaynaklar oranı 1,18    1,44    

29. GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI 
Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından 
elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlanmaktadır.

Finansal araçlar
 
Finansal araçların tahmini gerçeğe uygun değerleri, Şirket tarafından mevcut piyasa bilgileri ve uygun değerleme 
metotları kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun değer tahmini amacıyla piyasa verilerinin yorumlan-
masında muhakeme gerekmektedir. Dolayısıyla kullanılan tahminler, Şirket’in güncel piyasa işlemlerinde elde 
edebileceği değerlerden farklılık gösterebilir.

Aşağıdaki yöntem ve varsayımlar, gerçeğe uygun değeri belirlenebilen finansal araçların gerçeğe uygun değerle-
rinin tahmininde kullanılmıştır:

Finansal varlıklar

Raporlama tarihi itibarıyla oluşan kurlarla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, 
kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir. Nakit ve nakit benzerleri gerçeğe uygun değerleri ile gösteril-
mektedir. Ticari ve ilişkili taraflardan alacakların kısa vadeli olmaları sebebiyle gerçeğe uygun değerlerinin defter 
değerlerine yaklaştığı varsayılmaktadır. Borsaya kayıtlı olan finansal yatırımların ise raporlama tarihindeki Borsa 
İstanbul piyasa verileri baz alınarak saptanan gerçeğe uygun değeri üzerinden gösterilmiştir. 

Finansal yükümlülükler

Ticari borçlar, ilişkili taraflara borçlar ve diğer parasal yükümlülüklerin iskonto edilmiş kayıtlı değerleri ile birlikte 
gerçeğe uygun değerlerine yaklaşık tutarlar üzerinden gösterildiği tahmin edilmekte olup raporlama tarihindeki 
kurlarla çevrilen dövize dayalı olan bakiyelerin gerçeğe uygun değerlerinin, kayıtlı değerlerine yaklaştığı kabul 
edilmektedir.

Kısa vadeli banka kredileri ve diğer parasal borçların gerçeğe uygun değerlerinin, kısa vadeli olmaları nedeniyle 
kayıtlı değerlerine yakın olduğu öngörülmektedir. Uzun vadeli değişken faizli banka kredilerinin faiz oranları deği-
şen piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için bu kredilerin gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları değeri 
ifade ettiği düşünülmektedir. Uzun vadeli sabit faizli banka kredilerinin, bilanço tarihi itibariyle geçerli olan sabit 
faiz oranı ile değerlendiğinde, gerçeğe uygun değerinin taşınan değere yakın olduğu görülmüştür.
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Gerçeğe uygun değer seviyeleri

Şirket’in finansal varlık ve yükümlülüklerinin gerçeğe uygun değere ilişkin sınıflandırmaları aşağıdaki gibidir:

•	 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 direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdiler-
den değerlenmiştir.

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

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibariyle finansal durum tablosundaki gerçeğe uygun değerinden ölçü-
len finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerleri ve seviyeleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2017
Raporlama tarihi itibariyle

gerçeğe uygun değer seviyesi

Finansal varlıklar 1. Seviye (TL) 2. Seviye (TL) 3. Seviye (TL)

Özel sektör hisse senetleri 32.382.835 - -

Toplam Varlıklar 32.382.835 - -

31 Aralık 2016
Raporlama tarihi itibariyle

gerçeğe uygun değer seviyesi

Finansal varlıklar 1. Seviye (TL) 2. Seviye (TL) 3. Seviye (TL)

Özel sektör hisse senetleri 21.665.034 - -

Toplam Varlıklar 21.665.034 - -

Türev finansal yükümlülükler (3.720.993)

Toplam yükümlülükler (3.720.993)

Finansal olmayan varlıklar

Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile ölçülen arsa ve arazilerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesin-
de SPK tarafından yetkilendirilmiş gayrimenkul değerleme şirketi tarafından hazırlanan gayrimenkul değerleme 
raporları esas alınmaktadır. Gerçeğe uygun değeri ile ölçülen maddi duran varlıklar söz konusu gayrimenkul 
değerleme şirketi tarafından hazırlanmış raporlarına dayandırılmıştır.
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Gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen finansal olmayan varlıkların gerçeğe uygun değer sınıflamaları aşağıdaki 
gibidir:

31 Aralık 2017 Raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer seviyesi

1. Seviye (TL) 2. Seviye (TL) 3. Seviye (TL)

Arsa ve araziler - - 88.486.885

Toplam - - 88.486.885

Gerçeğe uygun değerinden ölçülen arsa ve arazilerin gerçeğe uygun değerlerinin tespiti için kullanılan yöntemler 
ve önemli gözlemlenemeyen varsayımlar aşağıdaki gibidir:

 31 Aralık 2017 Değerleme yöntemi
Gözlemlenemeyen 

önemli girdiler
Veri 

aralığı
Ağırlıklı 

ortalama

Maddi duran varlıklar 

Arsa ve araziler Emsal karşılaştırma Emsal satış fiyatı – (TL/m2) 8-140 TL 26 TL

30. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Yoktur.
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KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1 Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye 260.000.000,00

2 Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 10.313.318,57

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

Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.

SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3 Dönem Kârı / (Zararı) (39.220.528,00) (12.404.411,29)

4 Ödenecek Vergiler (-)  7.697.379,00       -        

5 NET DÖNEM KÂRI / (ZARARI) (31.523.149,00) (12.404.411,29)

6 Geçmiş Yıllar Zararları (-)  -         -        

7 Genel Kanuni Yedek Akçe (-)  -         -        

8 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI  -        (12.404.411,29)

9 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar  -         -        

10
BİRİNCİ TEMETTÜÜN HESAPLANACAĞI BAĞIŞLAR EK-
LENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI

 -         -        

11 Ortaklara Birinci Temettü  -         -        

   - Nakit  -         -        

   - Bedelsiz  -         -        

   - Toplam  -         -        

12 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü  -         -        

13 Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü  -         -        

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  -         -        

   - Geçmiş Yıl Karı  -         -        

   - Olağanüstü Yedekler  -         -        

        - Nakit  -         -        

        - Bedelsiz  -         -        

        - Toplam  -         -        

   - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir  -         -        

     Diğer Yedekler - -
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DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ

GRUBU

 DÖNEM KÂRI ÜZERİNDEN
TOPLAM 
TEMETTÜ 
TUTARI

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ

 
NAKİT 

 
BEDELSİZ

 
NAKİT  BEDELSİZ TOPLAM 

TUTARI (TL) ORAN (%)

BRÜT A (İmtiyazlı) - - - - - - -

BRÜT B - - - - - - -

TOPLAM - - - - - - -

NET A (İmtiyazlı) - - - - - - -

NET B - - - - - - -

TOPLAM - - - - - - -

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

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

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

Kuruluş
15.01.1955

Çıkarılmış Sermayesi
260.000.000 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


