BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ.
1 OCAK – 31 MART 2012 DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1.

ġĠRKET’ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. ( “Şirket”) 1955 yılında, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Aydın,
Türkiye‟de kurulmuştur.
Şirketin merkez adresi Ankara Caddesi No:335 Bornova İzmir olup, üretim faaliyetlerini ise Atatürk Mahallesi
Aydın Caddesi No:234 Söke Aydın‟da yapmaktadır. Şirket‟in öğütme ve paketleme tesisi Çavdır, Burdur‟dadır.
Şirket , Sermaye Piyasası Kurulu‟na (“SPK”) kayıtlı olup, hisseleri 2000 yılından itibaren İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası‟nda (“IMKB”) işlem görmektedir. Şirket‟in 31 Mart 2012 tarihi itibariyle İMKB‟de kayıtlı %
25 oranında hissesi mevcuttur (2011: %25). Şirket‟in nihai ortağı %74,62 oranında pay ile Batıçim Batı
Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.‟dir (“Batıçim”). (Not 13)
Şirket‟in fiili faaliyet konusu klinker ve çimento üretimi ve satışıdır.
Şirket‟in tarihi değerlere göre ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
Ortak Unvanı

31 Aralık 2011

31 Mart 2012
Pay oranı (%)

Tutar

Pay oranı (%)

Tutar

Batıçim

%74,62

58.766.018

%74,62

58.766.018

Diğer

%25,38

19.983.982

%25,38

19.983.982

%100,00

78.750.000

%100,00

78.750.000

31 Mart 2012 tarihi itibari ile Batısöke bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 262‟dir. (31 Aralık 2011:
249‟dur.)
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2.

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar
Şirket, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”). Seri: XI. No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliğ” ile işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere
sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir ve bu Tebliğ ile birlikte Seri:
XI. No: 25 "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tebliğe
istinaden, işletmeler finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları (“ UMS/UFRS”)‟na göre hazırlamaları gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliği tarafından
kabul edilen UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından
yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar
UMS/UFRS‟ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından
yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK
tarafından ilan edilinceye kadar, finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS‟ye
göre hazırlanmaktadır. İlişikteki finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile
uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Bu kapsamda geçmiş dönem finansal
tablolarında bazı sınıflamalar yapılmıştır.
SPK, halka açık şirketlerin UMS 34 “Ara Mali Tablolar” standardı uyarınca ara dönem mali tablolarının
sunumunda tam set veya özet sunumun uygulanabilmesine izin vermiştir. Buna bağlı olarak Şirket, 31 Mart 2012
tarihi itibari ile hazırlanan ara dönem finansal tablolarını özet sunumu tercih ederek hazırlamıştır.
Bu tebliğe istinaden UMS/UFRS‟ye uygun olarak hazırlanan yıllık finansal tabloların içermesi gerekli açıklama ve
dipnotlar UMS 34 uyarınca özetlenmiş veya yer verilmemiştir. Ekteki özet finansal tablolar, 31 Aralık 2011 tarihli
bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve ekli dipnotları ile birlikte okunmalıdır. Ara dönem finansal
sonuçları tek başına yıl sonu sonuçlarının bir göstergesi olmazlar.
Şirket, 31 Mart 2011 tarihli finansal tablolarında belirtilen muhasebe politikalarının aynılarını uygulamaya devam
etmiştir.
Kullanılan Para Birimi
Şirket‟in her işletmesinin kendi finansal tabloları faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para
birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Her işletmenin finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Şirket‟in
geçerli para birimi olan ve finansal tablolar için sunum para birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK‟nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No‟lu “Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”) uygulanmamıştır.
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2.

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.2 Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirket, cari dönemde muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik
yapmamıştır.
2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
a)

Cari dönemde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK‟nın Uluslararası Finansal
Raporlama Yorumlama Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli
olan Şirket‟in faaliyet konusu ile ilgili yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlar bulunmamaktadır.

b) 2010 yılından itibaren geçerli olup, Şirket‟in faaliyetleriyle ilgili olmayan standartlar, mevcut standartlara
getirilen değişiklikler ve yorumlar:
UFRYK 17 “Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten
sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir. Şirket nakit olmayan türde herhangi bir varlık dağıtımında
bulunmadığı için, bu yorumu uygulamamaktadır.
UFRYK 18, “Müşterilerden Varlık Transferi”, 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra transfer
edilen varlıklar için geçerlidir. Şirket, müşterilerinden herhangi bir varlık transfer etmediği için bu
yorumu uygulamamaktadır.
“UFRS‟nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar” (UFRS 1‟deki değişiklik), Temmuz
2009 tarihinde yayınlanmıştır. Bu değişikliklerin 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan
mali dönemler için uygulanması zorunludur. Şirket, UFRS‟yi ilk defa uygulamadığı için bu yorumu
uygulamamaktadır.
UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler – Şirket‟in nakit olarak ödediği hisse bazlı anlaşmalar”, 1 Ocak 2010
tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir. Şirket‟in hisse bazlı ödeme
planı olmadığı için bu yorumu uygulamamaktadır.
UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”, 1 Temmuz tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için
geçerlidir. Şirket‟in işletme birleşmeleri kapsamında değerlendirdiği bir durum olmadığı için bu yorumu
uygulamamaktadır.
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile ilgili olarak 2009 yılında yapılan iyileştirmeler, Nisan
2009 tarihinde yayınlanmıştır. İyileştirmeler aşağıda açıklanan standartlar ve yorumları kapsamaktadır:
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler, UFRS 5 Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan
Faaliyetler, UFRS 8 Faaliyet Bölümleri, UMS 1 Mali Tabloların Sunumu, UMS 7 Nakit Akım Tablosu,
UMS 17 Finansal Kiralamalar, UMS 18 Hasılat, UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü, UMS 38
Maddi Olmayan Duran Varlıklar, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm, UFRYK 9
Saklı Türev Araçlarının Yeniden Değerlendirilmesi, UFRYK 16 Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net
Yatırımın Finansal Riskten Korunması. Bu iyileştirmelerin yürürlülük tarihi her bir standart için ayrı
olup, çoğu 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle geçerlidir.
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2.

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(c) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanması benimsenmemiş standartlar ile mevcut
önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:
UFRS 1 (değiĢiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar
1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olan UFRS 1
standardındaki değişiklikler, UFRS 7 gerçeğe uygun değer açıklamalarının karşılaştırmalı sunumu açısından
UFRS‟leri ilk kullanan işletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir.
UFRS 9 ‘Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme’
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), Kasım 2009‟da UFRS 9‟un finansal araçların
sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamıştır. UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme‟nin yerine kullanılacaktır. Bu standart, finansal varlıkların, işletmenin finansal
varlıklarını yönetmede kullandığı model ve sözleşmeye dayalı nakit akış özellikleri baz alınarak
sınıflandırılmasını ve daha sonra gerçeğe uygun değer veya itfa edilmiş maliyetle değerlenmesini
gerektirmektedir. Bu yeni standardın, 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde
uygulanması zorunludur. Şirket, bu standardın uygulanması sonucunda finansal tablolarında oluşabilecek etkileri
henüz değerlendirmemiştir.
UMS 24 (2009) ‘İlişkili Taraf Açıklamaları’
Kasım 2009‟da UMS 24 “İlişkili Taraf Açıklamaları” güncellenmiştir. Standarda yapılan güncelleme, devlet
işletmelerine, yapılması gereken dipnot açıklamalarına ilişkin kısmi muafiyet sağlamaktadır. Bu güncellenen
standardın, 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemlerde uygulanması zorunludur.
Şirket, bu değişikliğin finansal tablolarında bir etkisi olmayacağını düşünmektedir.
UMS 32 (DeğiĢiklikler) Finansal Araçlar: Sunum ve UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu
UMS 32 ve UMS 1 standartlarındaki değişiklikler, 1 Şubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan
mali dönemler için geçerlidir. Bu değişiklikler finansal tablo hazırlayan bir işletmenin fonksiyonel para birimi
dışındaki bir para birimini kullanarak ihraç ettiği hakların (haklar, opsiyonlar ya da teminatlar)
muhasebeleştirilme işlemleri ile ilgilidir. Önceki dönemlerde bu tür haklar, türev yükümlülükler olarak
muhasebeleştirilmekteydi ancak bu değişiklikler, belirli şartların karşılanması doğrultusunda, bu tür ihraç edilen
hakların opsiyon kullanım fiyatı için belirlenen para birimine bakılmaksızın, özkaynak olarak
muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Şirket, bu değişikliğin finansal tablolarında bir etkisi
olmayacağını düşünmektedir.
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2.

FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.3 Yeni ve Revize EdilmiĢ Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (devamı)
UFRYK 14 (DeğiĢiklikler) Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi
UFRYK 14 yorumunda yapılan değişiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali
dönemler için geçerlidir. Tanımlanmış fayda emeklilik planına asgari fonlama katkısı yapması zorunlu olan ve
bu katkıları peşin ödemeyi tercih eden işletmeler bu değişikliklerden etkilenecektir. Bu değişiklikler uyarınca,
isteğe bağlı peşin ödemelerden kaynaklanan fazlalık tutarı varlık olarak muhasebeleştirilir. Şirket, bu
değişikliğin finansal tablolarında bir etkisi olmayacağını düşünmektedir.
UFRYK 19 ‘Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi’
UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir.
UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç
eden işletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. Şirket, bu değişikliğin finansal
tablolarında bir etkisi olmayacağını düşünmektedir.
Mayıs 2010, Yıllık ĠyileĢtirmeler
UMSK, yukarıdaki değişikliklere ve yeniden güncellenen standartlara ek olarak, Mayıs 2010 tarihinde aşağıda
belirtilen ve başlıca 7 standardı/yorumu kapsayan konularda açıklamalarını yayınlamıştır: UFRS 1 Uluslararası
Finansal Raporlama Standartlarının İlk Olarak Uygulanması; UFRS 3 İşletme Birleşmeleri; UFRS 7 Finansal
Araçlar: Açıklamalar; UMS 1 Finansal Tablo Sunumu; UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal
Tablolar; UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama; ve UFRYK 13 Müşteri Bağlılık Programları. 1 Temmuz
2010 tarihinde veya bu tarih sonrasında geçerli olan UFRS 3 ve UMS 27‟deki değişiklikler haricindeki tüm diğer
değişiklikler, erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasında başlayan
mali dönemlerde geçerli olacaktır. Şirket, bu değişikliğin finansal tablolarında bir etkisi olmayacağını
düşünmektedir.
2.4 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Finansal tablolardaki sayısal veriler önceki dönemle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Finansal tabloların
kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki
dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve bu hususlara ilişkin olarak açıklama
yapılır.
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket‟in finansal tabloları önceki
dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Şirket, 31 Mart 2012 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosunu 31
Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile, 1 Ocak - 31 Mart 2012 hesap dönemine ait gelir tablosu,
nakit akım tablosu ve özsermaye değişim tablosunu da 1 Ocak - 31 Martl 2010 hesap dönemine ait gelir tablosu,
nakit akım tablosu ve özsermaye değişim tablosu ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.
Şirket‟in 31 Martl 2011 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle hazırlanmış bilançosu ve 1 Ocak - 31 Mart 2012 ve
1 Ocak - 31 Mart 2010 hesap dönemlerine ait gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özsermaye değişim tablosu da
SPK‟nın 9 Nisan 2008 tarihinde yayımlamış olduğu Seri XI, No:29 “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) esas alınarak hazırlanmıştır.
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FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı)
2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir:
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belli nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve
yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları
içermektedir (Not 4).
Ticari alacaklar ve değer düĢüklüğü karĢılığı
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan Şirket kaynaklı vadeli satışlardan kaynaklanan ticari
alacaklar, vadesine mütenasip devlet iç borçlanma senetleri için borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda
oluşan faiz haddi dikkate alınarak ve etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyetleri üzerinden
değerlendirilmiştir. Belirtilmiş bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin
önemsiz olması durumunda fatura tutarı baz alınarak değerlendirilmiştir.
Şirket‟in, ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması
halinde ticari alacaklar için bir değer düşüklüğü karşılığı oluşturulur. Söz konusu bu karşılığın tutarı, alacağın
kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden
tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere beklenen tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal
etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Değer düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak
bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde diğer gelirlere yansıtılır (Not 6).
ĠliĢkili taraflar
Bir şirketin diğer şirket üzerinde yaptırım gücü varsa ve/veya bir şirket diğerinin finansal ve operasyonel
kararlarını etkileyebiliyorsa, bu iki şirket ilişkili kuruluş sayılır. İlişkili taraf ifadesi aynı zamanda Şirket‟in ana
sahibini, üst yönetimini, yönetim kurulu üyelerini ve bunların ailelerini de içermektedir.
Stoklar
Stokların değerlemesinde elde etme maliyetinin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas alınmıştır.
Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için
katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti „hareketli ağırlıklı ortalama‟ yöntemi ile
belirlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından
tahmini maliyet ile satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının
indirilmesiyle elde edilir. Net gerçekleşebilir değer azalışları oluştukları dönemde satılan mal maliyetine
yansıtılmaktadır. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan çıkarılmıştır.
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL‟nin 31 Aralık 2004
tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra
iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve mevcutsa kalıcı değer
düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara yansıtılmaktadır. Amortisman,
maddi varlıkların faydalı ömürleri esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Söz
konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir.
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Maddi duran varlıklar (devamı)
Arazi ve arsalar için sınırsız ömürleri olması sebebiyle amortisman ayrılmamaktadır.
Ekonomik ömür
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıt araç ve gereçler
Döşeme ve demirbaşlar

8-50 yıl
10-50 yıl
2-50 yıl
3-25 yıl
2-50 yıl

Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi
duran varlığın kayıtlı değeri, geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri
kazanılabilir değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından
gelecek net nakit akımları ile net satış fiyatından yüksek olanı olarak kabul edilir. Maddi duran varlıkların elden
çıkartılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kar veya zarar satış hasılatı ile
varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenerek, gelir tablosuna dahil edilir.
Beklenen faydalı ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası
etkilerini ileriye dönük olarak tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir.
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar edinilmiş bilgi sistemleri ve bilgisayar yazılımlarından, ve diğer özel tükenmeye
tabii varlıklardan oluşmaktadır. Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL‟nin 31
Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005
tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa payları ve
mevcutsa kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile finansal tablolara
yansıtılmaktadır ve elde edildikleri tarihten itibaren tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman
yöntemi ile itfa edilirler.
Finansal yatırımlar
(i) Sınıflandırma
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar, kısa vadeli olarak kar amacıyla elde tutulan finansal varlıkları içermektedir.
Korunma amaçlı olarak sınıflanamayacak türev araçları, alım-satım amaçlı finansal varlıklar içerisinde sınıflanır.
Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar, vadesine kadar elde tutulma niyetiyle edinilen, fonlama kabiliyeti dahil
olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir
ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve Şirket kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan menkul kıymetlerden
oluşmaktadır.
Kredi ve alacaklar, türev araçlar haricinde aktif bir piyasada işlem görmeyen sabit veya belirlenebilir ödemeleri
olan finansal varlıkları ifade eder. Kredi ve alacaklar işletmenin satma amaçlı elde tuttuğu, satılmaya hazır finansal
varlık olarak belirlediği, ilk yatırım anında kredi riski haricindeki nedenlerle geri kazanılabilir tutarın yatırım
tutarından önemli ölçüde düşük olduğu finansal varlıkları kapsamaz.
Satılmaya hazır finansal varlıklar, Şirket kaynaklı krediler ve alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve
alım-satım amaçlı finansal varlıklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır.
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Finansal yatırımlar (devamı)
(ii) Ölçme
Finansal araçlar, ilk kaydedilişlerinde işlem maliyetleri dahil olmak üzere gerçeğe uygun değeri üzerinden
değerlenir. İlk kaydın ardından, belirli bir piyasa değeri olmayan ve fiyatı ölçülemeyen finansal araçlar, işlem
maliyetleri dahil edilmek ve değer düşüklüğü karşılığı ayrılmak suretiyle maliyet değerleriyle kaydedilir. Bunlar
dışında tüm alım satım amaçlı finansal varlıklar ve tüm satılmaya hazır varlıklar makul değerleriyle ölçülür.
Ticari olmayan bütün finansal alacaklar, krediler, alacaklar ve vadeye kadar elde tutulacak varlıklar, değer
düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonra iskonto edilmiş maliyet değerinden değerlenir. İskonto edilmiş maliyet, efektif
faiz oranı metoduyla hesaplanır. Primler ve iskontolar ilk işlem maliyetleri dahil olmak üzere ilgili finansal aracın
maliyetine dahil edilir ve etkin faiz oranıyla iskonto edilir.
(iii)Muhasebeleştirme
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar ve satılmaya hazır finansal varlıklar, bu varlıkların satın alma taahhüdünün
gerçekleştiği tarihte kayda alınır. Bu tarihten itibaren bu alım-satım amaçlı finansal varlıkların makul değerlerindeki
değişimler gelir tablosunda; satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değişimler ise, kalıcı bir değer
düşüklüğü söz konusu değil ise, özkaynaklar içerisinde muhasebeleştirilir. Vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar
ve işletme kaynaklı krediler, Şirket‟e transfer oldukları gün muhasebeleştirilirler; müteakip dönemlerde iskonto
edilmiş maliyet bedellerindeki değişim anapara ödemeleri düşüldükten sonra gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
(iv) Makul değer ölçme prensipleri
Finansal araçların makul değeri, bilanço tarihindeki işlem maliyetleri düşülmemiş piyasa değerleri baz alınarak
bulunur. Eğer belirli bir piyasa değeri yoksa, makul değer fiyatlandırma modelleri veya indirgenmiş nakit akım
teknikleri kullanılarak bulunur. Ancak, tahmini makul değeri bulabilmek için kanaat kullanmak gerektiğinden,
makul değer ölçümleri mevcut piyasa koşullarında oluşabilecek değerleri yansıtmayabilir.
(v) Makul değerdeki değişimler
Alım-satım amaçlı varlıkların makul değerlerindeki değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan gelir ve giderler, gelir
tablosunda gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların makul değerlerindeki değişimlere bağlı olarak
ortaya çıkan farklar, kalıcı bir değer düşüklüğünün oluştuğu haller haricinde, özkaynak kalemlerinden “finansal
varlık değer artış fonları” hesabında gösterilmektedir.
(vi) Muhasebe kayıtlarından çıkarma
Finansal varlıklar, Şirket bu varlıklar üzerindeki sözleşmeye bağlı haklarını kaybettiği zaman muhasebe
kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldığı, varlıkların süresinin dolduğu veya ilgili haklardan feragat
edildiği zaman gerçekleşir. Alım-satım amaçlı ve satılmaya hazır varlıklar, Şirket‟in bu varlıkları satma
taahhüdünde bulunduğu tarihte muhasebe kayıtlarından çıkartılır ve bununla ilgili alacaklar da aynı tarihte
muhasebeleştirilir. Şirket tarafından verilmiş krediler ve alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacak varlıklar, karşı
tarafa transfer oldukları gün kayıtlardan çıkarılır.
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2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi içermektedir.
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihi itibariyle geçerli
olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi yükümlülüğünü ve geçmiş
yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin bilançodaki kayıtlı değerleri ile
vergi değerleri arasında oluşan geçici farklar üzerinden hesaplanır. Varlık ve yükümlülüklerin vergi değeri, vergi
mevzuatı çerçevesinde söz konusu varlık ve yükümlülükler ile ilgili gelecek dönemlerde vergi matrahını
etkileyecek tutarları ifade eder. Ertelenen vergi, bilanço tarihi itibariyle yürürlükte olan veya yürürlüğe giren
vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa
edileceği dönemde uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, sözkonusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki dönemlerde
ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında finansal tablolara
yansıtılmaktadırlar. Ertelenen vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici farklar için hesaplanırken
ertelenen vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle indirilebilir geçici farklardan
yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla finansal tablolara alınır. Ertelenen vergi varlığının bir kısmının
veya tamamının sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel
olmadığı ölçüde, ertelenen vergi varlığının kayıtlı değeri azaltılır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup
edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması şartlarıyla ertelenen vergi varlıkları ve
ertelenen vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
Gelirlerin kaydedilmesi

Şirket‟in fiili faaliyet konusu klinker ve çimento üretimi ve satışlarıdır. Gelir, mal satışlarının
faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar, ürünün teslimi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerin
yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların
Şirket‟e akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Mal satışlarında önemli riskler ve faydalar mallar alıcıya teslim
edildiğinde ya da yasal sahiplik alıcıya geçtiğinde devredilir. Faiz gelirleri zaman dilimi esasına göre
gerçekleşir, geçerli faiz oranı ve vadesine kalan süre içinde etkili olacak faiz oranını dikkate alarak
tahakkuk edecek olan gelir belirlenir. Net satışlar, teslim edilmiş malların fatura edilmiş bedelinin,
satış iadelerinden arındırılmış halidir. Satışların içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunması
durumunda, makul bedel gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli
faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Gerçek değerleri ile nominal değerleri arasındaki fark
tahakkuk esasına göre faiz geliri olarak değerlendirilir.
Yabancı para cinsinden iĢlemler
Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası alış
kurları üzerinden çevrilmiştir. Yabancı para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda
geçerli olan kurlar üzerinden çevrilmiştir. Yabancı para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülüklerin
çevrimlerinden doğan kur farkı gelir ve giderleri, gelir tablosuna yansıtılmıştır.
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ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya işten
çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS 19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardı
(“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride
doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve finansal tablolara
yansıtılmıştır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar gelir tablosuna yansıtılmıştır.
KarĢılıklar, Ģarta bağlı yükümlülükler ve Ģarta bağlı varlıklar
Şirket‟in geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğünün bulunduğu, bu
yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların dışa çıkmasının muhtemel olduğu ve
sözkonusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebildiği durumlarda, karşılık tutarı finansal
tablolara alınmaktadır (Not 11).
Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine getirilmesi
için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine
indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile sözkonusu
yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranın vergi öncesi oran olması şarttır. İskonto oranı,
gelecekteki nakit akımlarının tahminiyle ilgili riski içermez.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti Şirket‟in tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler
ve varlıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak değerlendirilmekte ve finansal tablolara dahil
edilmemektedir.
Hisse baĢına kazanç
Hisse başına kazanç, net karın ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit
edilir.
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan hisseleri oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”)
sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kar hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır.
Dolayısıyla hisse başına kar hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak
çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Hisse başına esas kazanç, hissedarlara ait net karın çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi
ile hesaplanır (Not 20).
Nakit akımının raporlanması
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Şirket‟in esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını
gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Şirket‟in yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve finansal
yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Şirket‟in finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu
kaynakların geri ödemelerini gösterir. Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli
nakde kolayca çevrilebilen kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları
içermektedir.
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2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Ara dönem özet finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin
tutarlarını, şarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve
giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve
varsayımlar, Şirket yönetiminin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili
sonuçlar varsayımlardan farklılık gösterebilir.

3.

BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Şirket‟in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirilen iç raporlar
tek bir faaliyet bölümü bazında hazırlanmaktadır. Şirket yönetiminin iç raporlama sürecini bu şekilde
hazırlamasının ana nedenleri, Şirket‟in tek bir sektörde faaliyet göstermesi ve Şirket‟in önemli tüm varlıklarının,
üretim faaliyetlerinin ve dağıtım kanallarının Türkiye‟de yerleşik olmasıdır.
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4.

NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
31 Mart 2012

31 Aralık 2011

8.399
28.103.855
36.524
36.524
28.067.331
7.107.515
20.948.000
11.816
28.112.254

8.341
27.673.570
24.083
820
23.263
27.649.487
10.709.800
16.928.000
11.687
27.681.911

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

-

-

Kasa
Bankalar
-Vadesiz mevduatlar
-Yabancı para
-Türk lirası
-Vadeli mevduatlar
-Yabancı para
-Türk lirası
-Gelir tahakkuku

5. FĠNANSAL BORÇLAR

Banka kredileri

6. TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili taraflardan alacaklar (Not 21)
Alacak senetleri

Ticari alacakların ortalama vadesi 40 gündür (31 Aralık 2011: 40 gün).
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31 Mart 2012

31 Aralık 2011

5.202.489
3.584.245
4.334.697
13.121.431

3.645.552
3.953.876
3.642.567
11.241.995
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6. TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar (Not 21)

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

15.094.957
16.351
15.111.308

11.453.520
49.170
11.502.690

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

2.434.758
7.893.125
130.981
10.317.552
20.776.416

4.945.598
9.605.512
106.022
8.629.283
23.286.415

Ticari borçların ortalama vadesi 48 gündür (31 Aralık 2011: 48 gün).
7.

STOKLAR
İlk madde ve malzeme
Yarı mamul stokları
Mamul stokları
Yard.malzeme ve yed.par.

8.

FĠNANSAL VARLIKLAR
Hisse
Oranı %
Makul değer değiĢimleri gelir tablosuna
yansıtılan finansal varlıklar:
Batıçim

% 4,09

Satılmaya hazır finansal varlıklar:
% 19,70
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
Ash Plus Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. % 0,05
Batıçim Enerji Toptan Satış A.Ş
%0,00

31 Mart
2012

31 Aralık
2011

22.464.022

14.917.968

5.924.907
5.910.000
14.905
2
28.388.929

5.924.907
5.910.000
14.905
2
20.842.875

Şirket, 31 Mart 2012 tarihi itibari ile ana ortağı Batıçim‟in %4,09 oranında hisselerine sahiptir (31 Aralık 2011:
%4,09). Söz konusu hissler, İMKB‟de işlem gördüğünden, bilanço tarihi itibari ile İMKB‟de belirlenen hisse
fiyatı ile değerlendirilmiş olup, değer değişimlerinden kaynaklanan fark gelir tablosunda finansal gelir olarak
muhasebeleştirilmiştir.
Yukarıda görülen, kote edilmiş piyasa değeri olmayan ve gerçeğe uygun değeri güvenilir bir şekilde tahmin
edilemeyen borsada işlem görmeyen satılmaya hazır finansal varlıklar maliyet değerleri üzerinden
gösterilmektedir.
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9.

MADDĠ DURAN VARLIKLAR

Arazi ve
arsalar

Yeraltı ve
yerüstü
düzenleri

Binalar

Makine,
tesis ve
cihazlar

Taşıt araç
ve gereçleri

Döşeme ve
demirbaşlar

Yapılmakta
olan
yatırımlar

Maliyet Değeri
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2012
Alımlar
Çıkışlar
Kapanış bakiyesi, 31 Mart 2012

9.009.668
9.009.668

28.574.382
108.910
28.683.292

49.172.838
49.172.838

126.643.385
126.643.385

589.696
589.696

4.393.511
25.847
4.419.358

8.693.178
6.392.013
15.085.191

862.029
862.029

227.938.687
6.526.770
234.465.457

Birikmiş Amortisman
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2012
Dönem gideri
Çıkışlar
Kapanış bakiyesi, 31 Mart 2012

-

(10.517.282)
(228.777)
(10.746.059)

(18.907.465)
(245.884)
(19.153.349)

(73.020.758)
(1.089.484)
(74.110.242)

(512.069)
(8.041)
(520.110)

(3.162.048)
(227.960)
(3.390.008)

-

(148.115)
(15.275)
(163.390)

(106.267.737)
(1.815.421)
(108.083.158)

Net defter değeri , 31 Mart 2012

9.009.668

17.937.233

30.019.489

52.533.143

69.586

1.029.350

15.085.191

698.639

126.382.299

Maden
varlıkları

Toplam

Şirket‟in kayıtlarında aktifleştirilen borçlanma maliyetleri yoktur. Şirket‟in maddi duran varlıkları üzerinde ayrıca herhangi bir rehin veya ipotek yoktur. Maden varlıkları ise madenlerin
kapanması ve rehabilitasyonu ile ilgili indirgenmiş maliyetlerden oluşmaktadır.
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9.

MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı)

Arazi ve
arsalar

Yeraltı ve
yerüstü
düzenleri

Binalar

Makine,
tesis ve
cihazlar

Taşıt araç
ve gereçleri

Döşeme ve
demirbaşlar

Yapılmakta
olan
yatırımlar

Maliyet Değeri
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2011
Alımlar
Çıkışlar
Transferler
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2011

9.009.668
9.009.668

28.435.294
139.088
28.574.382

49.172.838
49.172.838

126.315.059
110.602
(390.537)
608.261
126.643.385

672.873
26.430
(109.607)
589.696

3.885.840
507.671
4.393.511

428.896
8.872.543
(608.261)
8.693.178

862.029
862.029

218.782.497
9.656.334
(500.144)
227.938.687

Birikmiş Amortisman
Açılış bakiyesi, 1 Ocak 2011
Dönem gideri
Çıkışlar
Kapanış bakiyesi, 31 Aralık 2011

-

(9.605.270)
(912.012)
(10.517.282)

(17.923.926)
(983.539)
(18.907.465)

(69.075.980)
(4.334.293)
389.515
(73.020.758)

(589.493)
(32.183)
109.607
(512.069)

(2.348.024)
(814.024)
(3.162.048)

-

(89.735)
(58.380)
(148.115)

(99.632.428)
(7.134.431)
499.122
(106.267.737)

Net defter değeri, 31 Aralık 2011

9.009.668

18.057.100

30.265.373

53.622.627

77.627

1.231.463

8.693.178

713.914

121.670.950

Maden
varlıkları

Şirket‟in kayıtlarında aktifleştirilen borçlanma maliyetleri yoktur. Şirket‟in maddi duran varlıkları üzerinde ayrıca herhangi bir rehin veya ipotek yoktur. Maden varlıkları ise
madenlerin kapanması ve rehabilitasyonu ile ilgili indirgenmiş maliyetlerden oluşmaktadır.
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10. MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Haklar

Diğer

Toplam

Maliyet Değeri
1 Ocak 2012 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar
31 Mart 2012 itibariyle kapanış bakiyesi

1.067.814
5.000
1.072.814

595.266
595.266

1.663.080
5.000
1.668.080

BirikmiĢ Amortismanlar
1 Ocak 2012 itibariyle açılış bakiyesi
Dönem gideri
31 Mart 2012 itibariyle kapanış bakiyesi

(610.124)
(29.834)
(639.958)

(542.766)
(7.500)
(550.266)

(1.152.890)
(37.334)
(1.190.224)

432.856

45.000

477.856

31 Mart 2012 itibariyle net defter değeri

Diğer maddi olmayan duran varlıklar işletmenin maden çalışmaları ile ilgili sahip olduğu ruhsatların maliyetlerinden
oluşmaktadır.
Haklar

Diğer

Toplam

Maliyet Değeri
1 Ocak 2011 itibariyle açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
31 Aralık 2011 itibariyle kapanış bakiyesi

839.037
228.777
1.067.814

595.266
595.266

1.434.303
228.777
1.663.080

BirikmiĢ Amortismanlar
1 Ocak 2011 itibariyle açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar
31 Aralık 2011 itibariyle kapanış bakiyesi

(531.146)
(78.978)
(610.124)

(512.766)
(30.000)
(542.766)

(1.043.912)
(108.978)
(1.152.890)

457.690

52.500

510.190

31 Aralık 2011 itibariyle net defter değeri

Diğer maddi olmayan duran varlıklar işletmenin maden çalışmaları ile ilgili sahip olduğu ruhsatların maliyetlerinden
oluşmaktadır.
11. KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Mart 2012

31 Aralık 2011

50.062
95.430

50.062
-

145.492

50.062

Kısa vadeli borç karĢılığı
Diğer dava karşıkları
Revizyon karşılığı
Emlak vergisi karşılığı

Şirket ile ilgili devam etmekte olan davalar aşağıdaki gibi özetlenebilir:
i.
ii.

Şirket aleyhine açılmış devam etmekte olan davalar
:
Şirket tarafından açılmış devam etmekte olan davalar :
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1.342.120 TL
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11. KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Şirket tarafından açılmış olan ve devam etmekte olan davanın detayı aşağıdaki gibidir:
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.‟ de Rekabet Kurumunun şirkete bildirdiği 1.342.120 TL lik idari para
cezası ile ilgili gerekçeli kurul kararı 13 Mayıs 2005 tarihinde tebliğ edildiğinden sözkonusu tutarlara karşılık
ayrılmıştır. Şirket‟in dava ile birlikte yapılan yürütmenin durdurulması istemi Danıştay 13‟ ncü Dairesi‟nin
2005/7506 sayılı kararı ile kabul olunmuş ve kararın Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. için
yürütülmesinin dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmasına karar verilmiştir.Fakat şirket 1.342.120 TL idari
para cezasını, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Banka hesabına
kaydi itirazla 26 Ekim 2007 tarihinde ödenmiştir. Ankara 10. İdare Mahkemesinin 30 Ocak 2009 tarih ve
2007990 E.2009/126 Kararı ile idari para cezası ödeme emri iptal edildiğinden bu karar doğrultusunda
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü tahakkuk eden idari para
cezasını terkin ederek 20.04.2009 tarihinde 1.342.120 TL olarak şirkete iade etmiştir.
31 Mart 2012 itibari ile Şirket‟in aldığı ve verdiği teminat mektupları ve kefaletlerin detayı aşağıdaki gibidir:
Alınan teminat mektupları :
Verilen teminat mektupları :

15.867.815 TL (31 Aralık 2011: 10.373.000 TL)
8.456.154 TL (31 Aralık 2011: 7.409.736 TL)

Uzun vadeli borç karĢılığı
Maden sahası rehabilitasyon karşılıkları

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

1.594.855

1.523.844

1.594.855

1.523.844

Taşa ve toprağa dayalı madencilik faaliyetleri ile bozulan arazilerin doğaya yeniden kazandırılması kapsamında maden
sahası rehabilitasyonuna ait karşılık giderleridir.
12. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Kısa vadeli çalıĢanlara sağlanan faydalar

Kullanılmayan İzin karşılığı

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

298.964
298.964

198.636
198.636

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

2.825.741
2.825.741

2.898.328
2.898.328

Kıdem tazminatı karĢılığı:

Kıdem tazminatı karşılığı

1 Ocak 2012 tarihinden geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı 2.805.04 TL‟dir (31 Aralık 2011: 2.805,04 TL).
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12. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Kıdem tazminatı karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir.
1 Ocak 31 Mart
2012
2.898.328
44.112
33.766
(150.465)
2.825.741

Açılış bakiyesi - 1 Ocak
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen tazminat

1 Ocak 31 Aralık
2011
2.823.347
653.088
131.631
( 709.738)
2.898.328

13. ÖZKAYNAKLAR
a) Sermaye
31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2011

31 Mart 2012
Ortak Unvanı

Pay oranı

Tutar

Pay oranı

Tutar

Batıçim A.Ş.

74,62

58.766.018

74,62

58.766.018

Diğer

25,38

19.983.982

25,38

19.983.982

100,00

78.750.000

100,00

78.750.000

Toplam

Şirket‟in onaylanmış ve ödenmiş sermayesi nominal bedeli 1 Kr olan 7.875.000.000 adet hisseden oluşmaktadır (31
Aralık 2011: 1 Kr ve 7.875.000.000 adet). Şirket sermayesi A grubu nama, A grubu hamiline ve B grubu hamiline
paylardan oluşmaktadır. A grubu pay sahiplerinin Şirket ana sözleşmesine uygun olarak yönetim kurulu seçme
imtiyaz hakkı vardır.

Sermaye enflasyon düzeltme farkı

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

59.824.631
59.824.631

59.824.631
59.824.631

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

10.245.374
10.245.374

10.245.374
10.245.374

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
b) Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler

Yasal yedekler

Yasal yedekler Türk Ticaret Kanuna‟na göre ayrılan birinci ve ikinci tertip yasal yedeklerden oluşmaktadır.Birinci
tertip yasal yedekler, tüm yedekler tarihi (enflasyona göre endekslenmemiş) ödenmiş sermayenin şirket ana
sözleşmesine göre % 20‟sine erişene kadar, geçmiş dönem ticari karının yıllık % 5‟i oranında ayrılır.İkinci tertip yasal
yedekler, birinci tertip yasal yedek ve temettülerden sonra, tüm nakdi temettü dağıtımları üzerinden yıllık %10
oranında ayrılır.

18

BATISÖKE SÖKE ÇĠMENTO SANAYĠĠ T.A.ġ.
1 OCAK – 31 Mart 2012 DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

14. SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ

Yurtiçi satışlar
Yurtdışı satışlar
Diğer gelirler
Satış iskontoları
Diğer indirimler
SatıĢ gelirleri

İlk madde ve
malzeme giderleri
Kıdem tazminatları
ve izin karşılıkları
Personel giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
İtfa ve tükenme payları
Yarı mamül ve stoklardaki
değişim
Diğer satışların maliyeti
SatıĢların maliyeti

1 Ocak 31 Mart
2012
22.509.363
2.315.101
15.262
(27.089)
(718)
24.811.919

1 Ocak 31 Mart
2011
15.083.671
3.810.376
20.156
(24.171)
(3.474)
18.886.558

1 Ocak 31 Mart
2012

1 Ocak 31 Mart
2011

(9.063.720)

(7.165.719)

( 47.874)
(2.290.324)
(7.283.220)
(1.379.747)
(31.206)

( 69.884)
( 1.905.813)
( 4.645.368)
( 1.075.852)
(16.349)

(954.370)
(21.050.461)

421.994
( 73)
(14.457.064)

15. FAALĠYET GĠDERLERĠ

Personel giderleri
Nakliye yükleme giderleri
Kıdem tazminatları ve izin
karşılıkları
İhracat gideri
Amortisman giderleri
Diğer çeşitli giderler
Pazarlama, satıĢ ve dağıtım
giderleri

1 Ocak 31 Mart
2012

1 Ocak 31 Mart
2011

(90.116)
(238.916)

(95.489)
( 326.771)

(4.045)
(534.720)
(6.147)
( 24.529)

( 2.536)
( 969.550)
( 15.217)
( 3.347)

(898.473)

(1.412.910)
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15. FAALĠYET GĠDERLERĠ (devamı)

Personel giderleri
Kıdem tazminatları ve izin
karşılıkları
Amortisman giderleri
Emlak vergisi ve diğer
karşılıklar
Çeşitli giderler
Genel yönetim giderleri

1 Ocak 31 Mart
2012

1 Ocak 31 Mart
2011

(865.053)

(733.405)

( 44.808)
(6.100)

( 22.900)
( 18.797)

(95.430)
(473.710)

( 90.426)
( 430.275)

(1.485.101)

(1.295.803)

16. DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠR / GĠDERLER

Sigorta hasar geliri
Sabit kıymet satış geliri
Diğer gelirler ve karlar

Diğer giderler ve zararlar

1 Ocak 31 Mart
2012
41.173
124.874
166.047

1 Ocak –
31 Mart
2011
145.009
145.009

1 Ocak 31 Mart
2012
(84.879)
(84.879)

1 Ocak –
31 Mart
2011
(56)
(56)
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17. FĠNANSAL GELĠRLER
1 Ocak 31 Mart
2012
Temettü geliri
Finansal yatırım
değer artışı karş.
Faiz gelirleri
Reeskont geliri
Kambiyo geliri

1 Ocak –
31 Mart
2011

-

-

7.560.961
695.790
30.271
445.186
8.732.208

870.699
622.950
55.315
717.921
2.266.885

18. FĠNANSAL GĠDERLER
1 Ocak 31 Mart
2012
Banka ekstre ve
komisyon gid.
Kambiyo gideri
Doğaya kazandırma
maliyeti

1 Ocak –
31 Mart
2011

(5.912)

(8.383)

(527.433)

(215.427)

(71.011)

(67.854)

(604.356)

(291.664)

19. VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
Kurumlar vergisi
Şirket, Kurumlar Vergisine tabi olup, vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi
oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde
kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.
Türkiye‟de geçici vergi üçer aylık dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2012 yılı kurum
kazançlarının geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20
oranında geçici vergi hesaplanır. (2011: %20).
Türkiye‟de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler
ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini
hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde
incelenerek değiştirilebilir.
Gelir vergisi stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil
ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye‟deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak
üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. 03 Şubat 2009 tarihinde Resmi
Gazete‟de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 03 Şubat 2009 tarihinden itibaren gelir vergisi stopajının %15
olarak uygulanmasına karar verilmiştir. (2011-%15) Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi
stopajına tabi değildir.
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19. VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı)
Şirket‟in dönem içindeki vergi gideri aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Dönem vergi (gideri)
Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri

1 Ocak 31 Mart
2012

1 Ocak –
31 Mart
2011

(764.204)
(369.659)
(1.133.863)

(695.234)
(38.811)
(734.045)

Ertelenmiş Vergi:
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile UFRS‟ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü muhasebeleştirmektedir. Söz
konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal tablolar ile UFRS‟ye göre
hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aşağıda
belirtilmektedir.

Finansal varlıkların değer artışı
Kıdem tazminatı karşılıkları
İtfa edilmiş maliyet yönteminin alacak ve borçlar
üzerindeki etkisi
Stokların kayıtlı değeri ile vergi değeri arasındaki
net farkı
Maddi duran varlıkların amortismanı ve maddi
olmayan varlıkların itfa payları
Diğer

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

476.901
624.941

854.204
619.393

(74.889)

(12.625)

(35.271)

(133.870)

(7.617.230)

(7.741.580)

(6.625.548)

158.590
(6.255.888)

31 Mart 2012 tarihi itibari ile finansal varlıkların değer artışından kaynaklanan ertelenmiş vergi hesaplamasında
kullanılan vergi oranı %5‟tir. (31 Aralık 2011: %5) Bu ertelenmiş vergi varlığının hesaplamasında kullanılan vergi
oranındaki değişimin nedeni ise iki yıldan fazla elde tutulan menkul kıymetlerin satışından elde edilebilecek bir karın
vergiden %75 istisna edilebilmesidir. Ertelenmiş vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı
%20‟dir (2011 :%20).
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20. HĠSSE BAġINA KAZANÇ

Nominal değeri 0,01 TL olan
Çıkarılmış adi hisselerin ağırlıklı
ortalama adedi

1 Ocak 31 Mart 2012

1 Ocak 31 Mart 2011

7.875.000.000

7.875.000.000

8.453.041

3.106.910

0,1073

0,0395

Net Kar/Zarar (TL)
Hisse başına kar (1 TL nominal
değerde A ve B grubu hisse senetleri
için)
21. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
a) ĠliĢkili taraflardan alacaklar:

Batıçim

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

3.584.245
3.584.245

3.953.876
3.953.876

31 Mart 2012

31 Aralık 2011

2.456
13.895
6.301
22.652

49.170
6.301
55.471

b) ĠliĢkili taraflara borçlar:

Batıçim
Batıçim Enerji
Ortaklara borçlar (Tahsil edilmemiş temettüler)

c) ĠliĢkili taraflara yapılan satıĢlar:
31 Mart 2012
Mal - Hizmet
Vade Farkı
Batıçim

3.858.750

10.821

31 Mart 2011
Mal – Hizmet
Vade Farkı
2.721.756

19.620

d) ĠliĢkili taraflardan alıĢlar:
31 Mart 2012
Mal – Hizmet
Vade Farkı
Batıçim
Batıçim Enerji

3.092
28.927

-

31 Mart 2011
Mal – Varlık
Vade Farkı
3.964
30.887

e) Yönetim Kurulu ve üst yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 258.980 TL‟dir. (31 Mart
2011: 222.470 TL.)
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22. YABANCI PARA POZĠSYONU
Aşağıdaki tablo 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Şirket‟in yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. Şirket
tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve yükümlülüklerin kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki
gibidir:
TL KarĢılığı
(Fonksiyonel
ABD
31 Mart 2012
para birimi)
Doları
Avro

Parasal finansal varlıklar

7.107.512

505.004

2.625.165

146.634

5.522

57.828

DÖNEN VARLIKLAR

7.254.146

510.526

2.682.993

Diğer varlıklar

2.193.710

1.220.539

12.600

TOPLAM VARLIKLAR

9.447.856

1.731.065

2.695.593

Ticari Borçlar

3.934.044

2.210.315

6.498

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

3.934.044
3.934.044

2.210.315
2.210.315

6.498
6.498

Net Yabancı Para Varlık Yükümlülük Poz.

5.513.812

(479.250)

2.689.095

İthalat

5.190.165

2.927.500

-

İhracat

2.342.792

990.660

247.824

Diğer

Aşağıdaki tablo 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Şirket‟in yabancı para pozisyonu riskini özetlemektedir. Şirket
tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve yükümlülüklerin kayıtlı tutarları yabancı para cinslerine göre aşağıdaki
gibidir:
TL KarĢılığı
(Fonksiyonel
ABD
31 Aralık 2011
para birimi)
Doları
Avro
Ticari Alacak

4.399

-

1.800

10.709.801

2.607.702

2.366.852

128.637

-

52.638

10.842.837

2.607.702

2.421.290

4.409.421

2.270.846

49.112

15.252.258

4.878.548

2.740.402

34.653

-

14.180

Parasal Olan Diğer Yükümlülükler

732.219

387.643

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

766.872
766.872

387.643
387.643

Parasal finansal varlıklar
Diğer
DÖNEN VARLIKLAR
Diğer varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
Ticari Borçlar
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22. YABANCI PARA POZĠSYONU (devamı)
Net Yabancı Para Varlık Yükümlülük Poz.

14.485.386

4.490.905

2.456.222

İthalat

9.092.014

4.582.573

260.982

İhracat

22.947.783

11.214.570

2.078.951

Kur riskine duyarlılık
Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası‟na çevrilmesinden dolayı kur
değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz
edilmesi ile takip edilmektedir.
Şirket, ağırlıklı olarak Avro ve kısmen de ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.
31 Mart 2012

Kar / (Zarar)
Yabancı
paranın
değer
kazanması

değer kaybetmesi

ABD Doları net varlık / yükümlülüğü

(84.966)

84.966

ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki gelir/(gider)

(84.966)

84.966

Avro net varlık / yükümlülük

636.347

(636.347)

Avro riskinden korunan kısım (-)
Avro net etki gelir/(gider)

636.347

(636.347)

Yabancı paranın

ABD Doları’nın TL karĢısında %10
değiĢmesi halinde

Avro’nun TL karĢısında %10
değiĢmesi halinde

31 Aralık 2011

Kar / (Zarar)
Yabancı
paranın
değer
kazanması

değer kaybetmesi

ABD Doları net varlık / yükümlülüğü

848.287

(848.287)

ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
ABD Doları net etki gelir/(gider)

848.287

(848.287)

Avro net varlık / yükümlülük

600.252

(600.252)

Avro riskinden korunan kısım (-)
Avro net etki gelir/(gider)

600.252

(600.252)

Yabancı paranın

ABD Doları’nın TL karĢısında %10
değiĢmesi halinde

Avro’nun TL karĢısında %10
değiĢmesi halinde
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