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AL‹A⁄A Ç‹MENTO TERM‹NAL‹
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‹ﬂletim Kapasitesi: 350.000 ton/y›l
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SEKTÖREL B‹LG‹LER

GSMH : %9

Çimento Üretim Kapasitesi: 66.4 milyon ton

TEFE : %13.8

Çimento Üretimi: 38.8 milyon ton

TÜFE : %9.3

Çimento Tüketimi: 30.7 milyon ton

Dolar Kuru (Y›ll›k Ortalama): 1.425.476

Çimento ve Klinker ‹hracat›: 10.7 milyon ton

Euro Kuru (Y›ll›k Ortalama): 1.770.894

Haz›r Beton Tüketimi: 21 milyon m3
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KARÇ‹MSA Ç‹MENTO Ö⁄ÜTME
VE PAKETLEME TES‹S‹
‹ﬂletim Kapasitesi: 200.000 ton/y›l

O TERM‹NAL‹

300.000 ton/y›l

ﬁ‹RKET B‹LG‹LER‹

H‹SSE B‹LG‹LER‹ (29.12.2004)

Çimento ‹ç Sat›ﬂlar›: 2.6 milyon ton
Çimento D›ﬂ Sat›ﬂlar›: 1.2 milyon ton
Haz›r Beton Sat›ﬂlar›: 2 milyon m3
Net Sat›ﬂlar: 371.3 milyon YTL
Faaliyet Kâr›: 68.6 milyon YTL
Net Kâr: 63.3 milyon YTL

Hisse Fiyat›: 4.760 TL
Piyasa De¤eri: 589 milyon USD
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Akçansa olarak 2004 y›l›nda ola¤anüstü bir at›l›m gerçekleﬂtirdik. ‹ki y›ldan beri sürmekte olan politik istikrar
ortam›, IMF destekli ekonomik program›n mali disiplin içerisinde uygulanmas›n›n ve Avrupa Birli¤i tam üyelik
görüﬂmelerinin baﬂlat›lmas› yönündeki beklentilerin etkisiyle, ülkemizdeki genel ekonomik durumun gösterdi¤i
iyileﬂme ve bu durumun inﬂaat sektörüne de yans›mas› sonucunda, hem çimentoda hem de haz›r betonda
iç sat›ﬂlar›m›z 2004 y›l›nda önemli ölçüde art›ﬂ gösterdi.
Ancak, Türk Liras›’n›n yabanc› para birimlerine göre de¤er kazanmas› ve navlun fiyatlar›ndaki art›ﬂ sebebiyle
ihracat kârl›l›¤›m›z olumsuz yönde etkilendi. Bu olumsuz koﬂullara ra¤men, ihracatta en az›ndan taahhütlerimizi
yerine getirmeyi, müﬂterilerimizle iyi iliﬂkilerimizi sürdürmeyi ve kârl›l›¤›m›z› geliﬂtirmeyi hedefledik.
Uluslararas› pazarda yak›t fiyatlar›n›n ve ayn› zamanda navlunlar›n yükselmesi, 2004 y›l›n›n sektörümüz ve
ﬂirketimiz aç›s›ndan en olumsuz geliﬂmesi idi. Akçansa olarak, bu olumsuzlu¤un üstesinden gelmek amac›yla
bir taraftan yak›t kullan›m›nda verimlili¤i art›rmak, di¤er taraftan da daha ucuz olan petrokok kullan›m
yüzdesini yükseltmek için yat›r›mlar yapt›k. USD kurundaki düﬂüﬂün de yard›m›yla yak›t maliyetlerimizin
yükselmemesini sa¤layabildik.
Amortisman öncesi faaliyet kâr›m›z 103.1 milyon YTL olarak gerçekleﬂti ve geçen y›l %17 olan faaliyet kârl›l›¤›m›z
%28'e yükseldi. Ba¤lanan kaynak getirisi (ROIC) ise %11'e ç›kt›.
Verimlilik aç›s›ndan en büyük baﬂar›m›z, y›llard›r sürdürmekte oldu¤umuz sabit maliyetlerin düﬂürülmesi
çal›ﬂmalar›nda elde edilen baﬂar›n›n sürdürülebilir oldu¤unu göstermekti. Son 5 y›l içinde elde etti¤imiz sabit
maliyet tasarrufu %44'e ulaﬂt›.
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Maliyet tasarrufu, iyileﬂtirme, kalite, iﬂ güvenli¤i ve çevre konular›nda yat›r›mlar›m›z 2004 y›l›nda da sürdü.
Haz›r beton alan›nda pazar›n geliﬂmesine paralel olarak yeni tesisler kuruldu ve iﬂletmeye al›nd›, özel ürünlerin
geliﬂtirilmesi ve markalaﬂma çal›ﬂmalar›na a¤›rl›k verildi. 2004 y›l›nda toplam yat›r›mlar›m›z 17.4 milyon YTL'ye
ulaﬂt›.
Akçansa olarak 2004 y›l›nda bir 'ilk'e daha imza att›k. Çevre üzerindeki yükün azalt›lmas› yönünde büyük
bir hizmet olarak gördü¤ümüz, ayn› zamanda döviz ödeyerek ithal etti¤imiz yak›tlardan tasarruf sa¤lama
imkân›n› ortaya ç›karan, at›klar›n çimento fabrikalar›nda alternatif yak›t olarak kullan›lmas› konusunda
Çevre ve Orman Bakanl›¤›'ndan ilk izni ald›k ve uygulamaya baﬂlad›k.
2004 y›l›nda da çimento sektöründe 'en be¤enilen ﬂirket' olarak seçilerek, dördüncü kez arka arkaya sektör
birincisi olma ünvan›n› kazand›k ve zor bir rekor elde etmiﬂ olduk.
Sosyal sorumluluk projeleri kapsam›nda ise, bu y›l ç›tam›z› bir miktar daha yükselttik ve yöresel etkinliklere
geleneksel olarak yap›lan katk›lar›n yan› s›ra, geliri Burgazada Orman›'n›n yeniden yeﬂillendirilmesi, korunmas›
ve geliﬂtirilmesi için harcanmak üzere 6 Aral›k 2004 gecesi Sabanc› Center'da özel bir konser düzenledik.
Cem Mansur ﬂefli¤indeki Akbank Oda Orkestras› ve ‹dil Biret'in de solist olarak kat›ld›¤› konserin tüm geliri,
Burgazada Orman›'n›n korunmas› için gerekli olan yang›n söndürme sisteminin tesisinde kullan›lmak üzere
Ada Dostlar› Derne¤i'ne aktar›ld›. Ayr›ca, Çanakkale Savaﬂlar›n› insani boyutuyla ele alan ve 18 Mart 2005
tarihinde vizyona girecek olan Gelibolu Belgeseli'ne de sponsor olduk.
Yönetim kurulumuz ad›na toplant›m›za kat›lan tüm ortaklar›m›za teﬂekkür eder, Sermaye Piyasas› Kanunu
tan›mlar›na uygun olarak haz›rlanan 2004 y›l› Faaliyet Raporumuzu, mali tablolar›m›z› ve kâr da¤›t›m önerimizi
tetkik ve onay›n›za arz ederiz.

Sayg›lar›m›zla,

Erhan Kam›ﬂl›
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
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Yönetim Kurulu
Erhan Kam›ﬂl› - Baﬂkan (Görev süresi: 28 Mart 2003 - 28 Mart 2006)

1

1964 y›l›nda Adana’da do¤du. 1986 y›l›nda California University ‹ﬂletme Fakültesi Pazarlama ve Uluslararas› ‹ﬂ ‹daresi
Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Exsa Export San. A.ﬁ.’de çal›ﬂma hayat›na baﬂlayan Erhan Kam›ﬂl›, 2001 y›l›ndan
bu yana H.Ö. Sabanc› Holding Çimento Grubu Baﬂkanl›¤› görevini yürütüyor.
Daniel Gauthier - Baﬂkan yard›mc›s› (Görev süresi: 1 Temmuz 2004 - 28 Mart 2006)

2

*

1957 y›l›nda Belçika’da do¤du. Mons Polytechnic University Maden Mühendisli¤i Bölümü’nü bitirdikten sonra, HeidelbergCement’in
iﬂtiraki olan CBR ﬂirketinde 1982 y›l›nda göreve baﬂlad›. 2000 y›l›ndan beri HeidelbergCement Yönetim Kurulu üyesi olan
Gauthier’nin, sorumluluk alan› Asya, Afrika, Türkiye, Trading-Orta Do¤u, Kuzey Avrupa ve Bat› Avrupa bölgelerini içeriyor.

3

Mehmet Civelek - Üye (Görev süresi: 31 Mart 2004 - 28 Mart 2006)
1958 Adana do¤umlu Mehmet Civelek, ‹ngiltere’de Richmond College’da iﬂletme e¤itimi ald›ktan sonra, kariyerine Yünsa’da
baﬂlad›. 2000 y›l›ndan beri Hac› Ömer Sabanc› Holding’te ‹nsan Kaynaklar› Grup Baﬂkan› olarak çal›ﬂ›yor.
Stefan Dreher - Üye (Görev süresi: 28 Mart 2003 - 28 Mart 2006)

4

1958 y›l›nda Almanya’da do¤du. Mannheim Üniversitesi’nde iﬂletme okuduktan sonra, kariyerine 1988 y›l›nda KPMG’de
baﬂlad›. 1992 y›l›nda HeidelbergCement Grubu’na kat›lan Dreher, 2002 y›l›ndan beri Kurumsal Finans ve Hazine Departman›
Direktörü olarak görev yap›yor.
Albert Scheuer - Üye (Görev süresi: 28 Mart 2003 - 28 Mart 2006)

5

1957 y›l›nda Almanya’da do¤du. Technical University of Clausthal’da proses mühendisli¤i e¤itimini bitirdikten sonra, 1987
y›l›nda doktoras›n› tamamlad›. Kariyerine Almanya Çimento Endüstrisi Araﬂt›rma Enstitüsü’nde baﬂlad›. 1992 y›l›nda
HeidelbergCement Grubu’na kat›ld›. 1999 y›l›ndan beri, HeidelbergCement Teknoloji Merkezi Yönetim Kurulu Baﬂkanl›¤›
görevini yürütüyor.

4

Ahmet Dördüncü - Üye (Görev süresi: 22 Aral›k 2004 - 28 Mart 2006)

6

*

5 May›s 1953'te ‹stanbul’da do¤du. Almanya'da Mannheim ve Hannover üniversitelerinde iﬂletme e¤itimini tamamlad›ktan sonra,
1980 y›l›nda, Almanya'da ziraat makineleri ﬂirketi CLAAS OHG'de çal›ﬂma hayat›na baﬂlad›. 1987 y›l›nda Sabanc› Grubu'na kat›lan
Ahmet Dördüncü, 2004 y›l›nda Hac› Ömer Sabanc› Holding Strateji ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Grup Baﬂkanl›¤›'na atand›.
Emir Ad›güzel - Üye (Görev süresi: 13 Eylül 2004 - 28 Mart 2006)

7

*

1960 y›l›nda ‹zmir’de do¤du. Harvard Business School ve Bo¤aziçi Üniversitesi ‹ﬂletme Bölümü’nü bitirdi. Kariyerine Suudi
Arabistan’da üç y›l çal›ﬂarak baﬂlayan Ad›güzel, 1996 y›l›ndan beri HeidelbergCement Trading’in Genel Müdürlü¤ü’nü yap›yor.
2004 y›l›ndan bu yana da, Türkiye’nin de içinde bulundu¤u Akdeniz, Orta Do¤u ve Orta Asya bölgesi baﬂkanl›¤› görevini de sürdürüyor.
Engin Tuncay - Üye (Görev süresi: 28 Mart 2004 - 28 Mart 2006)

8

1952 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. Ankara ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi'ni bitirdi. 1977 y›l›nda Ziraat Bankas›'nda çal›ﬂma
hayat›na baﬂlad›. 1994 y›l›nda Sabanc› Toplulu¤u'na D›ﬂ Ticaret Grubu Baﬂkan Yard›mc›s› ve Universal Trading ile Exsa UK ﬂirketlerinin
genel müdürü olarak kat›ld›. 1996 y›l›nda Sabanc› Holding D›ﬂ ‹liﬂkiler Grup Baﬂkanl›¤› görevine atand›. 2004 y›l› Ekim ay›ndan
beri Kimya ve D›ﬂ Ticaret Grubu Baﬂkan› olarak görevini sürdürüyor.

*23 Mart 2005 tarihinde genel kurul onay›na sunulacakt›r.
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Üst Yönetim
1 Mehmet Göçmen
Genel Müdür
2 Hakan Gürdal
Genel Müdür Yard›mc›s› (Haz›r Beton ve Sat›n Alma)
3 Christian Leclercq
Genel Müdür Yard›mc›s› (Finans)
4 Ahmet Vasfi Pekin
Genel Müdür Yard›mc›s› (‹ﬂletmeler)
5 Ali Özer Erman
Genel Müdür Yard›mc›s› (‹nsan Kaynaklar›)
6 Tayfun Öneﬂ
Genel Müdür Yard›mc›s› (Çimento Sat›ﬂ ve Pazarlama)
7 Hasan ‹mer
Fabrika Müdürü (Çanakkale)
8 Nevra Özhatay
Strateji ve ‹ﬂ Geliﬂtirme Müdürü
9 ﬁahap Sar›er
ﬁirket Müdürü (Karçimsa)
10 Yavuz Ünal
‹ç Denetim Müdürü
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Paydaﬂlar›m›za
de¤er yaratarak
büyüyoruz

Sürdürülebilir büyüme
Sürdürülebilir büyüme, modern iﬂ dünyas›n›n son zamanlarda özellikle üzerinde durdu¤u konulardan biri.
Kaynaklar›n ve zaman›n do¤ru kullan›m›, önemli hamlelerin zamanlanmas›, kurum enerjisinin do¤ru yerlere
yönlendirilmesi gibi kurumun istikrarl› ﬂekilde yol almas›n› sa¤layan prensipleri ifade etmek için kullan›lan
bir kavram. Akçansa'y› incelerken bu kavram›n somutlaﬂm›ﬂ örneklerini en iyi ﬂekilde görebiliyorsunuz.
Türk çimento sektörünün lideri Akçansa, dünya kalite standartlar›na uygun ürünleri, ‹stanbul Sanayi Odas›
taraf›ndan ödüllendirilen do¤a dostlu¤u, üstün hizmet anlay›ﬂ› ve yüksek teknoloji donan›ml› tesisleriyle,
Türkiye çimento ihtiyac›n›n %8'ini karﬂ›l›yor. Kurumsal yönetim ilkelerinin dikkatle uyguland›¤› ve kurumsal
itibara önem veren bir ﬂirket olarak ortaklar›na, çal›ﬂanlar›na, müﬂterilerine ve toplumuna de¤er yaratarak
büyüyor. Kültürel de¤erlerimize ve çevreye karﬂ› olan duyarl›l›¤› ile hem ülke ekonomisine hem de paydaﬂlar›na
önemli ölçüde katma de¤er sa¤l›yor. Y›llard›r çevreye yapt›¤› yat›r›mlar sonucunda, fabrikalar›n›n emisyon
de¤erleri Avrupa standartlar›n›n oldukça alt›na indi, üretime hemen hemen tüm Avrupa'da devam edebilecek
duruma yani AB standartlar›nda üretim yapabilecek düzeye ulaﬂt›.
Kuruluﬂundan bugüne ilkler ﬂirketi olan Akçansa, yine bir yenili¤e imza atarak, BSI'dan ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Yönetim Sistemi OHSAS 18001, Kalite Yönetim Sistemi BS EN ISO 9001:2000 ve Çevre Yönetim
Sistemi BS EN ISO 14001 sertifikalar›n› alarak Entegre Yönetim Sistemi'ni (IMS) kurmaya hak kazanan
ilk çimento üreticisi oldu.
Capital Dergisi'nin, 2004 y›l›nda 25 sektörden 492 farkl› ﬂirkette çal›ﬂan 1390 üst düzey yöneticinin görüﬂleri
do¤rultusunda gerçekleﬂtirdi¤i araﬂt›rmas›nda, Türk çimento sektörünün lideri Akçansa, 4. kez en be¤enilen
çimento ﬂirketi olarak seçildi. Sektörler baz›nda önemli kriterleri gözler önüne seren araﬂt›rmaya göre
müﬂteri memnuniyeti, hizmet/ürün kalitesi ve yönetim kalitesi gibi kriterler, ﬂirketi sayg›n k›lan özelliklerin
baﬂ›nda geliyor. Bunun yan› s›ra finansal sa¤laml›k, yenilikçilik, pazarlama ve sat›ﬂ stratejileri ile üstlenilen
toplumsal sorumluluk ve uygulama biçimleri de ﬂirketlerin be¤eni toplamas›n› sa¤l›yor.
Prensiplerinden ve sosyal sorumluluk anlay›ﬂ›ndan ödün vermeyen Akçansa, önümüzdeki y›llar›n da en
be¤enilen çimento ﬂirketi aday› olarak sürdürülebilir büyümesine devam ediyor ve mükemmele eriﬂebilmek
için organizasyonun her kademesinde uygulanan Performans Geliﬂtirme Program›’n› da en etkin ﬂekilde
sürdürmeyi hedefliyor.
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De¤erlerimize sahip ç›karak büyüme
Ekonomi, çevre ve toplum için de¤er yaratarak büyümeyi ilke edinen ve sektörde baﬂar›l› ilklerin öncüsü
olan Akçansa, imzas›n› att›¤› projelerle kültürel ve tarihi dokumuza da sahip ç›k›yor.
Bu anlay›ﬂ çerçevesinde bir y›l önce yanan Burgazada Orman›'n›n yeniden yeﬂile dönüﬂtürülmesi, korunmas›
ve geliﬂtirilmesi amac›yla 6 Aral›k 2004 gecesi Sabanc› Center'da özel bir konser düzenledi. Cem Mansur
ﬂefli¤indeki Akbank Oda Orkestras› ve ‹dil Biret'in de solist olarak kat›ld›¤› konserin tüm geliri, Burgazada
Orman›'n›n korunmas› için gerekli olan yang›n söndürme sisteminin tesisinde kullan›lmak üzere Ada Dostlar›
Derne¤i'ne aktar›ld›.
Bu ba¤lamda kültür hayat›m›za kazand›r›lan önemli bir hizmet de "Gelibolu Belgeseli" oldu. Akçansa; Atatürk,
Nemrut ve Hititler belgesellerinin yönetmeni Tolga Örnek'in yeni projesi olan "Gelibolu Belgeseli" sponsorlar›
aras›nda yer al›yor. Tarihi ve kültürel de¤erlerimize sahip ç›kman›n yan› s›ra bu çal›ﬂman›n daha geniﬂ kitlelerle
buluﬂmas› için gereken çal›ﬂmalara da büyük bir özveri ile devam ediyor. Bu amaçla, Çanakkale ﬁehitlerini
Anma Haftas› etkinlikleri çerçevesinde filmin Çanakkale Galas›'n› düzenliyor. ‹stanbul ve Çanakkale'de,
çeﬂitli üniversitelerde paneller, Milli E¤itim Bakanl›¤› il müdürlükleri ile ortaklaﬂa ortaö¤retim ö¤rencilerine
özel gösterimler ve çeﬂitli kültürel etkinlikler düzenleyerek projeye deste¤ini maddi sponsorlu¤un da ötesinde
bir noktaya taﬂ›yor.
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Çevreye sayg›l› büyüme
Akçansa, sektöründeki baﬂar›lar›n›n yan› s›ra sosyal sorumlulu¤unun da fark›nda olarak çevreye karﬂ› olan
duyarl›l›¤›n› somut ad›mlarla göstermeye devam ediyor. Alternatif yak›t kullan›m›yla hem çevreye hem de
ekonomiye de¤er kat›yor.
Akçansa Büyükçekmece ve Akçansa Çanakkale çimento fabrikalar›, T.C. Çevre ve Orman Bakanl›¤›'n›n
R134 - 001 ve R1 17-001 alternatif yak›t kullan›m lisanslar›n› alan ilk fabrikalar olma özelli¤ini taﬂ›yor.
Alternatif yak›t kullan›m›yla do¤al kaynaklar›n korunmas› ve çevreye yay›lan karbondioksit miktar›n›n önemli
ölçüde azalt›lmas› sa¤lan›yor.
Akçansa fabrikalar›nda üretim faaliyetleri, 2003 y›l›nda BSI taraf›ndan verilen ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistem Belgesi'ne uyumlu bir ﬂekilde gerçekleﬂtiriliyor. Uygulamalar›n denetlenmesi amac› ile BSI taraf›ndan
2004 y›l› boyunca 2 defa yap›lan denetimler baﬂar› ile sonuçland›. Ayr›ca, ISO 14001'de temel ilke olan
sürekli geliﬂmeyi teﬂvik etmek ve desteklemek amac›yla ÇYS denetlemeleri gerçekleﬂtirildi.
ISO 14001 Sistemi prensiplerine uygun olarak hava, su, toprak, do¤a ve do¤al kaynaklar›m›za karﬂ› duyarl›
çevresel faaliyetler, geçmiﬂte oldu¤u gibi 2004 y›l›nda da sürdürüldü.
Büyükçekmece fabrikas› d›ﬂ görüntüsünün iyileﬂtirme çal›ﬂmalar›na 2004 y›l› içinde baﬂland›. Toplam
4 aﬂamadan oluﬂan projeye 2005 y›l›nda da devam edilecek. Büyükçekmece fabrikas› etraf›ndaki ve dahili
yollar›n iyileﬂtirme çal›ﬂmalar› 2004 y›l› boyunca devam etti, 2005 y›l›nda da ihtiyaç halinde devam edecek.
Fabrika içerisinde bulunan kömür, hammadde ve klinker stokholleri kapat›ld›. Böylelikle bu malzemelerin
fabrika d›ﬂ›nda depolanmas›na son verilerek, hem taﬂ›ma maliyetlerinde tasarruf sa¤land›, hem de fabrika
çevre koﬂullar› iyileﬂtirildi.
Akçansa Dünya Çevre Günü Kutlamalar›'n›n 5.sini çevre dostlar›yla birlikte gerçekleﬂtirdi. Çanakkale
fabrikas› haziran ay›nda geleneksel olarak Dünya Çevre Günü'nü kutlad›. Bu y›l da yeni a¤açlar›n dikildi¤i
kutlamalara daha önceki y›llarda oldu¤u gibi Çanakkale Valisi ve mahalli yöneticiler, yöredeki askeri
birlikler, okullar, çevrede yer alan di¤er kuruluﬂlar›n temsilcileri, fabrika personeli, tedarikçiler, aileleri
ile birlikte kat›ld›lar. Büyükçekmece fabrikam›zdaki etkinliklerde ise ‹stanbul genelindeki sivil toplum
kuruluﬂlar› ve ö¤rencilerin kat›ld›¤› yürüyüﬂ ve tan›t›m gezisinin ard›ndan Büyükçekmece sahili, ö¤renciler,
bal›kadamlar ve gönüllüler taraf›ndan temizlendi.
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Her y›l Büyükçekmece fabrika sahas›nda düzenlenen a¤aç dikme etkinli¤i de aileleri ile birlikte çal›ﬂanlar›m›z
ve çevre okullar davet edilerek gerçekleﬂtirildi. Mimarsinan, Mimaroba ve Sinanoba izcilerinin de kat›ld›¤›
a¤aç dikme etkinli¤i, izci gruplar›n›n gösterileri ve davetlilere kumanya da¤›t›lmas›n›n ard›ndan sona erdi.
Haz›r beton tesislerimizde de çevreye uyum çal›ﬂmalar›na ara verilmeden devam ediliyor. Gürültü kontrolünü
sa¤lamak için haz›r beton tesislerinde gürültü oluﬂturan kaynaklar kapal› mekânlara al›nd›. Gürültü emisyonu
kontrolü her y›l oldu¤u gibi tüm tesislerimizde yap›lan ölçümlerle devam ediyor. Tesislerdeki tozuman›n ana
kayna¤› olan stok sahalar›n›n düzenleme iﬂlemleri de titiz bir ﬂekilde sürdürülüyor.
Bahçeﬂehir ve Alia¤a tesislerinde saha betonlamalar› ve stok sahas› düzenlemeleri yap›ld›. Böylelikle stok
sahas›nda bulunan malzemelerin kar›ﬂmas› ve görüntü kirlili¤i önlendi. Toz emisyonu, her y›l oldu¤u gibi
bu y›l da, tesislerin içinde yap›lan ölçümlerle takip edildi.
Tesislerin d›ﬂ görünümlerinin çevreye uyumlu olmas› ve görüntü kirlili¤ine yol açmamas› için silolar› boyat›ld›.
Ayr›ca tüm araç filosunun boya durumlar› iyileﬂtirildi ve kurumsal kimli¤imize uygun hale getirildi.
Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerinin kontrolü, düzenli aral›klarla sorumlu denetçileri taraf›ndan haberli
ve habersiz olarak yap›ld› ve gereken düzeltici faaliyetler bölüm yöneticilerinden talep edildi.
Çal›ﬂanlara verilen periyodik çevre e¤itimleri ve her y›l geleneksel olarak kutlanan "5 Haziran Çevre Günü"
etkinlikleri ile çevre duyarl›l›¤›n›n sürekli olmas› ve geliﬂtirilmesi için çal›ﬂmalara devam ediliyor.
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‹ﬂ sa¤l›¤›na ve güvenli¤ine önem vererek büyüme
Akçansa Çanakkale ve Büyükçekmece fabrikalar›, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi'nden sonra, OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi belgelendirme
süreci çal›ﬂmalar›n› tamamlad› ve BSI'dan belge almaya hak kazand›.
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi kapsam›nda, faaliyetler ve çal›ﬂma ortamlar›ndaki sa¤l›k ve güvenlik
ile ilgili tehlikeler ve meydana gelme potansiyelleri tan›mlan›yor. Bu kapsamda riskler de¤erlendiriliyor
ve yasal gereklilikler dikkate al›narak, risk kontrol yöntemleri belirlenip uygulamaya koyuluyor. Her iki
fabrikada da belgelendirme çal›ﬂmalar›n› yürütmek, sistemin kurularak sürekli geliﬂmesini ve sa¤l›kl› bir
ﬂekilde yürümesini sa¤lamak amac› ile fabrikalar›n her biriminin birer kiﬂi ile temsil edildi¤i "OHSAS 18001
Proje Ekibi", 2003 y›l›n›n May›s ay›nda çal›ﬂmalara baﬂlad›. Bu süreç zarf›nda tüm çal›ﬂanlar›m›za acil
eylem plan› ve yönetim sistemleri dahilinde sistem ve uygulama e¤itimleri verildi. Çevre, ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve ‹ﬂ
Güvenli¤i yönetim sistemlerinin sürekli iyileﬂtirilmesi için çal›ﬂanlar›n kat›l›m›n› sa¤layan öneri sistemi
baﬂar›l› bir ﬂekilde uygulan›yor ve oluﬂturulan eylem planlar› çerçevesinde iyileﬂtirme faaliyetleri yürütülüyor.
Yönetim sistemlerinin önemli bir parças› olan periyodik denetimler ile tüm faaliyetlerin
mükemmel olmas› hedefleniyor.
Ortak sa¤l›k kurumu sayesinde çal›ﬂanlar ve müteahhit elemanlar›n›n sa¤l›k kontrolleri daha verimli
gerçekleﬂtiriliyor ve takibi kolayl›kla yap›l›yor. ‹ﬂ Kanunu ve mevzuat› gereklerine uygun olarak tüm alanlarda
iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤inin en üst seviyede gerçekleﬂtirilmesi sa¤lan›yor.
‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Yönetim Sistemi'ni kuran ve baﬂar›yla sürdüren Betonsa da, 2004 y›l›nda bu alandaki
çal›ﬂmalar›na devam etti. Her tesiste ‹SG e¤itimleri tekrar verildi ve "Önce ‹ﬂ Güvenli¤i" bilinci yerleﬂtirilmeye
çal›ﬂ›ld›.
Sistem performans› haberli ve habersiz tesis denetimleriyle ölçülerek gerekli düzeltici/önleyici faaliyetler
sorumlulardan istendi ve yap›lanlar denetimlerle takip edildi. Sistemin uygulanmaya baﬂlanmas›ndan
itibaren iﬂ kazalar›nda belirgin düﬂüﬂler gerçekleﬂti.
Tesislerimizde bulunan paratonerlerin y›ll›k periyodik ölçümleri yetkili firmalara yapt›r›ld› ve sertifikalar›
al›nd›.
Acil durum e¤itimlerine devam edildi. Her tesisten en az bir personelimiz ilkyard›m e¤itimine gönderilerek,
"‹lkyard›mc› Sertifikas›" almalar› sa¤land›.

12

Performans kültürümüzü geliﬂtirerek büyüme
‹ﬂ verimlili¤i ve müﬂteri memnuniyetinin yan›nda çal›ﬂan›n›n memnuniyetine de önem veren Akçansa,
çal›ﬂanlar› için de de¤er yarat›yor.
Akçansa'da 2004 y›l› içinde insan kaynaklar› faaliyetleri, ﬂirket politikalar› ve etkin yönetim sistemleri
ile tüm ﬂirkete mal edilen "Sürdürülebilir Büyüme" anlay›ﬂ›n›n, tüm çal›ﬂanlar›m›z taraf›ndan günlük
çal›ﬂmalar›n›n bir parças› olarak benimsenmesi ve hayata geçirilmesi için gerekli deste¤in sa¤lanmas›
yönünde yo¤unlaﬂt›.
Bu kapsamda, tüm Akçansa çal›ﬂanlar›n›n kiﬂisel ve mesleki geliﬂimlerine katk›da bulunmak ve her
çal›ﬂan›n yapt›¤› iﬂte "en iyi" olmak için çaba sarfedece¤i bir "Performans Kültürü"nü oluﬂturmak ve
geliﬂtirmek için çal›ﬂmalar gerçekleﬂtirildi.
Bu amaca katk›da bulunmak ve tüm çal›ﬂanlar aras›nda bir hedef ve yön birli¤i sa¤lamak amac›yla,
Performans Yönetim Sistemi'nin kapsam›, tüm kapsam d›ﬂ› çal›ﬂanlar› içine alacak ﬂekilde geniﬂletildi.
Performans iyileﬂtirme f›rsatlar›n›n de¤erlendirilmesi ve sürekli iyileﬂtirme yaklaﬂ›m›n›n yerleﬂtirilmesine
katk›da bulunmak amac›yla düzenlenen Problem Çözme ve Karar Alma E¤itimleri, tüm fonksiyonlar
ve seviyelerden 255 çal›ﬂan›n kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi.
2003 Yönetim Toplant›s›'nda yap›lan "Performans›m›z› nas›l iyileﬂtirebiliriz?" konulu grup
çal›ﬂmalar›n›n sonucunda oluﬂturulan 6 proje grubu, Akçansa'n›n rekabet gücünü,
süreçlerin verimlili¤i ve üretkenli¤ini art›rmak ve çal›ﬂan memnuniyetine katk›da
bulunmak amac›yla 2004 y›l› boyunca çal›ﬂmalar›n› sürdürdüler. Bu gruplar›n birço¤u
projelerini tamamlad›lar. Çal›ﬂanlar›n yarat›c›l›klar›n› ortaya ç›karmak ve ﬂirkette
motivasyonun, üretkenli¤in ve kalitenin art›r›lmas›na katk›da bulunmak için Öneri Sistemi kuruldu.
Üstün performans›n teﬂvik edilerek tekrarlanmas›n› cesaretlendirmeyi ve di¤er çal›ﬂanlara bir örnek
teﬂkil etmesine olanak yaratmay› hedefleyen Ödüllendirme Sistemi oluﬂturuldu.
Akçansa'n›n çal›ﬂanlar›na sundu¤u çal›ﬂma hayat› konusunda mevcut durumun belirlenmesi, gözden
geçirilmesi ve varsa iyileﬂtirme alanlar›n›n saptanarak, bu alanlarda iyileﬂtirme planlar›n›n yap›lmas›
amac›yla yap›lan "Çal›ﬂma Hayat›n› De¤erlendirme Araﬂt›rmas›"n›n üçüncüsü gerçekleﬂtirildi.
Akçansa, 2004 y›l›n› 381'i kapsam d›ﬂ›, 460'› kapsam içi olmak üzere toplam 841 çal›ﬂan ile tamamlad›.
Kapsam içi personel için, Türkiye Çimse-‹ﬂ ‹ﬂçi Sendikas› ile üyesi bulundu¤umuz Çimento Müstahsilleri
‹ﬂverenleri Sendikas› aras›nda 2004 y›l› baﬂ›nda, 2004 ve 2005 y›llar›n› kapsayacak toplu iﬂ sözleﬂmesi
yap›ld›.
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Müﬂteri memnuniyetine önem vererek büyüme
Akçansa, yurtiçi ve yurtd›ﬂ›ndaki müﬂterilerinin taleplerini karﬂ›lamak ve farkl›l›klar›n zor alg›land›¤› sektörde
rekabet avantaj› sa¤layabilmek için üretim ve hizmette her zaman “en kaliteli” olmay› hedefliyor.
Bu hedef do¤rultusunda, müﬂteri memnuniyetini geliﬂtirmeye yönelik faaliyetlerine aral›ks›z devam ediyor.
Y›l içerisinde, müﬂteri memnuniyetini ölçümlemek, müﬂterilerimizin gözünde güçlü ve geliﬂtirilmesi gereken
yönlerimizi belirleyebilmek için hem çimento, hem de haz›r beton faaliyet kollar›nda, d›ﬂ müﬂteri memnuniyeti
anketleri yap›ld›. Geliﬂtirme ihtiyac› duyulan konulara öncelik verilerek, çeﬂitli çal›ﬂmalar planland›. Çimento
ve haz›r beton teknikleri hakk›nda bayi ve müﬂterilerimize yönelik olarak yap›lan seminerlere 2004 y›l›nda
da devam edildi. Betonsa ve betondaki yenilikler hakk›nda müﬂterilerimize SMS yoluyla da düzenli olarak
bilgi verildi.
Müﬂteri memnuniyetini ilke edinen ve müﬂteri ihtiyaçlar›na yönelik özel çözümler üreten haz›r beton
birimimiz Betonsa, araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetlerini Betonsa Teknoloji Merkezi'nde ‹.T.Ü. ‹nﬂaat
Fakültesi iﬂbirli¤i ile gerçekleﬂtirerek, ürün yelpazesine yeni özel ürünler ekledi. Ayr›ca, müﬂteri ihtiyaçlar›na
paralel çözümler üretilerek, yeni tesisler devreye al›nd›. Haz›r beton sevkiyat filosu yenilendi ve haz›r beton
sektöründe ilk Filo Yönetim Sistemi pilot uygulama olarak Samand›ra tesisimizde baﬂlat›ld›.
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Tüm paydaﬂlar›m›za
tüm faaliyetlerimizde
de¤er yaratarak
büyüyoruz

Çimento Faaliyetleri

Türkiye’de çimento
Türkiye'de ekonomik ve siyasi istikrar›n sa¤lanmas›na paralel olarak, 2004 y›l› Türk çimento
sektörü için oldukça olumlu geçti. 2003 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan itibaren gözlemlenmeye baﬂlanan
talep art›ﬂ›, 2004 y›l›nda devam etti. Arz-talep dengelerinin kriz sonras› dönemde ilk kez
oluﬂmas›yla iç sat›ﬂ fiyatlar› art›ﬂ trendine girdi. Yerel seçimler, konut art›ﬂ› ve sanayi yat›r›mlar›n›n
yan› s›ra Irak'›n yeniden yap›lanmas› süreci içerisinde Irak'a yap›lan ek ihracat miktarlar› tüketimi
olumlu yönde etkiledi.
Çimento sektörünün alt›n y›l› olarak de¤erlendirilen 1998 y›l›ndaki 34 milyon ton tüketim rakam›na
ulaﬂ›lamasa da, çimento tüketimi %9 büyüdü ve 30.7 milyon tona ulaﬂt›.
At›l üretim kapasitesi, Irak'a yap›lan yüksek miktarl› ihracat ve iç talep art›ﬂ› ile birlikte telafi
edildi. 2004 y›l› sonunda yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar› 10.7 milyon tona ulaﬂt›. Ancak ilerleyen y›llarda iç
talebin göreceli olarak artmas›yla birlikte, yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar›n›n yurtiçine yönelece¤i tahmin ediliyor.
Ekonomik ve siyasi istikrar›n devam etmesi ile önümüzdeki y›llarda çimento sektörünün gayrisafi
milli has›ladan daha fazla büyümesi bekleniyor. Ayr›ca, Avrupa Birli¤i'ne entegrasyon süreci
içerisinde Türkiye için müzakere baﬂlang›ç tarihinin belirlenmesi ile birlikte ileriye dönük olumlu
beklentiler artt›. 10-15 y›ll›k entegrasyon sürecinde do¤rudan d›ﬂ yat›r›mla ve altyap› yat›r›mlar›n›n
artmas› ile çimento sektöründe önemli bir iç talep potansiyeli oluﬂabilecektir.

Türkiye’de çimento üretim ve tüketimi (milyon ton)
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Çimento ve klinker ihracat› (milyon ton)
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Sat›ﬂlar
2004 y›l›nda Akçansa'n›n yurtiçi çimento ve klinker sat›ﬂlar› %13 artarak 2.8 milyon ton seviyesine
ulaﬂt›. Yurtd›ﬂ› sat›ﬂlar ise yaklaﬂ›k 1.3 milyon ton oldu.
Toplam sat›ﬂlar 4.1 milyon tonun üzerinde gerçekleﬂti. Kâr marj› daha yüksek olan yurtiçi sat›ﬂlar›n
pay›, Akçansa'n›n faaliyet gösterdi¤i Marmara ve Ege bölgelerindeki tüketim art›ﬂ›n›n, Türkiye
genelinden daha yüksek olmas› ile birlikte artt›. Buna paralel olarak, yurtiçinde tüketimin düﬂük
oldu¤u y›llarda art›r›lan ihracat sat›ﬂlar›, 2004 y›l›nda iç pazara yönlendirilerek sat›ﬂlar›m›zda
kârl›l›k aç›s›ndan da olumlu bir ivme elde edildi.
%51 Akçansa ve %49 Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. ortakl›¤›nda, Karabük'te
kurulan Karçimsa ö¤ütme tesisimizde üretilen cüruflu çimento sat›ﬂlar› da 2003 y›l›na göre %8
artt›.
Yurtiçi sat›ﬂlar (milyon ton)
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4.6
4.2

4.0

3.9

4.1*
3.8

3.7

3.2

3.1

0.9

0.7

0.5

0.3

0.2
2000

Toplam sat›ﬂ

2001

Çimento

2002

Klinker

2003

2004

(*) Haz›r betona sevkedilen çimento yaklaﬂ›k 433.092 tondur.
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Üretim ve ürünler
Performans kültürü program›n› baﬂar›yla uygulayan Akçansa, de¤er yaratan yönetim anlay›ﬂ› ile
y›l içerisinde önemli tasarruf ve iyileﬂtirmeler gerçekleﬂtirdi.
2004 y›l›nda Akçansa'n›n toplam klinker üretimi 3.6 milyon ton, çimento üretimi ise 3.9 milyon
ton oldu. Türkiye'nin toplam klinker üretiminin %11'i, çimento üretiminin %10'u gerçekleﬂtirildi.
Büyükçekmece ve Çanakkale fabrikalar›nda, hammadde homojenizasyonu ve yanma ﬂartlar›n›n
iyileﬂtirilmesi yoluyla klinker ve çimento üretim kalitesini daha da yükseltmeye yönelik çabalara
devam edildi.
Büyükçekmece fabrikas›nda 1. döner f›r›n alev borusu yenilendi ve 2. döner f›r›n kalsinatör
modifikasyonu gerçekleﬂtirildi. Ayr›ca, on-line analizör projesinin ikinci ad›m› gerçekleﬂtirilerek
elde edilen hammadde kar›ﬂ›m›ndaki kimyasal sapmalar minimize edildi.
Üretim (milyon ton)
4.3

3.9
3.7

3.6

3.5

3.1

2000

3.7

3.6

3.7

3.1

2001

2002

2004

2003

Kapasite kullan›m oran›
%100

%98

%97

%95

%93

%69
%59

%50

2000

%62

%48

2001

Çimento

2002

2003

2004

Klinker

Her iki fabrikada da alternatif yak›t kullanma lisans› al›nd›. Bu sayede ülke at›klar›n›n bertaraf›
yolunda büyük bir ad›m at›lm›ﬂ oldu. ISO 9001 Kalite Sistemi güncellendi ve yenilendi. Entegre
Yönetim Sistemi’nin (IMS) elektronik ortamda takibinin yap›lmas› için ENVOY sistemi devreye
al›nd›.
Yap›lan yat›r›mlarla fabrikalarda yak›t kar›ﬂ›m›nda azami esneklik sa¤land›. Çeﬂitli proje ekipleri
oluﬂturularak deneyim ve bilgi transferleri sa¤land›. Bu sayede de operasyon maliyetlerinde
tasarruf sa¤lanmas› gerçekleﬂtirilerek, 2005 y›l›nda da devam edecek olan maliyet azaltma
çal›ﬂmalar› uygulanm›ﬂ oldu.
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‹Ç PAZAR
Müﬂteri tatmini ve sürekli iyileﬂtirme

ESK‹ STANDART

‹S‹M

prensipleri do¤rultusunda ilgili

YEN‹ STANDART *

Portland Çimento

TS 19/Mart 1996

EN 197-1 CEM I 52.5 N

Portland Çimento

TS 19/Mart 1996

EN 197-1 CEM I 42.5 R

Portland Kompoze
Çimento

TS 12143/Mart 1997

CEM II/A-M 42.5 R

önemli iyileﬂmeler sa¤lanarak

Portland Kompoze
Çimento

TS 12143/Mart 1997

CEM II/B-M 32.5 R

uluslararas› sapma de¤erlerinin alt›nda

Kompoze Çimento

TS 12142/Mart 1997

CEM V/A 32.5 N

Sülfatlara Dayan›kl›
Çimento

TS 10157/Mart 1996

departmanlar aras›nda sa¤lanan kalite
mutabakat›, ayr›ca üretim ve kalite
bölümleri aras›nda gerçekleﬂtirilen
optimizasyon çal›ﬂmalar› ile kalitede

oranlar elde edildi.
D›ﬂar›dan sa¤lanan hizmetlerin daha
profesyonel firmalara verilmesi ile

DIﬁ PAZAR

hizmet kalitesi ve maliyet avantaj›
sa¤land›. Ocaklarda tek müteahhit ile

T‹P

‹S‹M

çal›ﬂ›lmaya baﬂland›. Bu sayede,

STANDART

CEM I 52.5N CE PM "NF"

Portland Çimento

Avrupa Standart›na Uygun
EN 197-1, NF EN 197-1

oluﬂan hammadde kalitesindeki

CEM I 52.5N

Portland Çimento

Avrupa Standart›na Uygun
EN 197-1

dalgalanmalar minimum seviye

CEM I 42.5 R

Portland Çimento

Avrupa Standart›na Uygun
EN 197-1

Type I/L.A

Portland Çimento/Düﬂük Alkalili

Amerikan Standart›na Uygun
ASTM C 150

Type II/L.A

Portland Çimento/Düﬂük Alkalili

Type I-II/L.A

Portland Çimento/Düﬂük Alkalili

Klinker

Portland Çimentosu Klinkeri

Amerikan Standart›na Uygun
ASTM C 150
Amerikan Standart›na Uygun
ASTM C 150
Avrupa Standart›na Uygun
EN 197-1

maliyetlerde azalt›lmaya gidilmesi ile

indirildi.
Yedek parça stok minimummaksimum seviyelerinin azalt›lmas›
ve hareket görmeyen malzemelerin
sat›ﬂa ç›kar›lmas› ile stok
miktarlar›nda düﬂüﬂ
gerçekleﬂtirildi.

*2005 y›l›ndan itibaren yeni standartlar uygulamaya al›nd›.
ÜRÜN BELGELER‹

Ürün Sertifikas›:

TSE'den yukar›da ad› geçen her bir ürün için TS belgesi

Ürün Sertifikas›:

New York State Department (NYSDOT)'dan AASHTO M 85 Type II/LA ürün belgesi

Ürün Sertifikas›:

AFNOR Fransa'dan CEM I 52.5N CE PM "NF" ürün belgesi

Kitemark Ürün Belgesi:

British Standards Institue (BSI)'dan 52.5 N için ürün belgesi

Kitemark Ürün Belgesi:

British Standards Institue (BSI)'dan 42.5 R için ürün belgesi

CE Ürün Belgesi:

British Standards Institue (BSI)'dan 52.5 N için CE Uygunluk belgesi

CE Ürün Belgesi:

British Standards Institue (BSI)'dan 42.5 R için

ASTM Amerikan Standartlar›na uygun laboratuarlar›m›z, American Cement&Concrete Reference Laboratory,
Proficiency Sample program›na kat›larak deneylerin uygunluk denetimini yapmaktad›r.
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Yat›r›mlar
2004 y›l›nda Büyükçekmece Fabrikas›’nda 8.3 milyon YTL, Çanakkale
Fabrikas›’nda 4.3 milyon YTL olmak üzere toplam 12.6 milyon YTL
yat›r›m gerçekleﬂtirildi
Büyükçekmece Fabrikas›
2004 y›l›nda, geliﬂtirme, çevre koruma, güvenlik, altyap› ve yenileme projelerine a¤›rl›k verildi.
2. döner f›r›n kalsinatör ve kalsinatör alev borular› modifikasyonu, 1. döner f›r›n alev borusu
de¤iﬂimi ve primer fan yerine blower konulmas› ile gerçekleﬂtirildi. Böylece üretim ve kalite
iyileﬂtirilmesi sa¤land› ve kalori tasarrufu elde edildi.
3. farin de¤irmeninde yap›lan tadilat ile enerji tasarrufu sa¤land›. At›klar›n f›r›nlarda alternatif
yak›t olarak kullan›lmas› konusunda, Türkiye’de ilk defa Çevre ve Orman Bakanl›¤›’ndan lisans
al›narak uygulamaya geçildi. Kömür, hammadde ve klinker için kapal› stokholler inﬂa edildi.
Böylelikle bu malzemelerin fabrika d›ﬂ›nda depolanmas›na son verilerek, hem taﬂ›ma ve
kurutma maliyetlerinde tasarruf sa¤land›, hem de fabrika çevre koﬂullar› iyileﬂtirildi.
Demir cevheri besleme sistemi yap›larak online analizör verimli kullan›lmaya baﬂland›.
‹ﬂ ve iﬂletme güvenli¤ini sa¤lamaya yönelik olarak 6 kv ve 0.4 kv da¤›t›m panelleri modernize
edildi.

Çanakkale Fabrikas›
Yat›r›mlar ve proje haz›rl›klar› genelde klinker tesisinin elektrik enerjisi ve ›s› tüketiminin
azalt›lmas› ve üretim verimlili¤inin art›r›lmas›na yönelik olarak yürütüldü. En önemli yat›r›mlar
aras›nda kalsinatörlerin ön yakma odal› kalsinatörlerle de¤iﬂtirilmesi projesi yer ald› ve 2005
y›l› birinci çeyre¤i içerisinde tamamlanmas› planland›.
Bacagaz› fanlar›n›n daha yüksek verimli bir fan ile de¤iﬂtirmesi ile hem enerji tasarruf hedefi
yakaland›, üretim kay›plar› azalt›ld›.
Loesche kömür de¤irmeni separatörü daha verimli bir separatör ile de¤iﬂtirildi. Online analizörün
verimli çal›ﬂmas› sa¤lanarak farin homojenizasyon ihtiyac› ortadan kald›r›ld›. Böylece enerji
tasarrufu sa¤land› ve klinkerin süreklili¤i art›r›ld›.
Fabrika özel liman›n›n 1 no’lu gemi yanaﬂma iskelesi tarama yap›larak 50,000 Dwton gemilerin
yanaﬂmas› sa¤land›. Klinker ve çimento üretiminde, elektrik enerjisi ve ›s› enerjisi tasarrufuna
yönelik ek projelerin planlamas› tamamland› ve 2005 y›l›n›n ilk yar›s›nda hayata geçirilmesi
için gerekli uygulama çal›ﬂmalar› baﬂlat›ld›.
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Haz›r Beton Faaliyetleri

Türkiye’de haz›r beton
Haz›r beton sektörü, ard› ard›na yaﬂanan krizlerin sonras›nda 2004 y›l›nda bir toparlanma süreci
yaﬂad›. Hükümetin toplu konut projelerine önem vermesi ve beklemede olan projelerin hayata
geçirilmesiyle sektör yeniden hareketlendi.
Yaﬂanan geliﬂmeler ›ﬂ›¤›nda sektör 2004 y›l›nda %19 büyüdü. 2003 y›l›nda yaklaﬂ›k 26 milyon
metreküp üretim gerçekleﬂtiren sektör, bu y›l sonunda üretim miktar›n›, THBB'ye üye olmayan
üreticiler dahil, 31 milyon metreküp seviyesine ç›kard›. Her ne kadar kamu ve özel sektör
yat›r›mlar›nda son dönemde art›ﬂ gözükse de, geliﬂmekte olan ve geliﬂmiﬂ ülkelerle k›yasland›¤›nda
haz›r beton sektörünün ulaﬂmas› gereken y›ll›k üretim miktar› 50 milyon metreküp. Sektörün
bu büyüme trendini sürdürmesi halinde, yat›r›mlar›n artmas›na paralel olarak 10 y›l içerisinde
bu rakam› yakalayaca¤› düﬂünülüyor.
THBB verilerine göre ülkemizde sat›lan haz›r beton miktar› ve tesis say›lar› aﬂa¤›da veriliyor.
Üye ﬂirketlerdeki büyüme %17 oran›nda, tesis kullan›m verimlikleri ise %16 oran›nda art›ﬂ
gösteriyor.
Türkiye’de haz›r beton üretimi
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Önümüzdeki y›llarda beton yollar›n tercih edilmesi ve sektörde canlanma yaratmas› bekleniyor.
Ülkemizde bu y›l ilk kez ‹stanbul Mahmutbey'de ve Afyon'da beton yol yap›m› gerçekleﬂtirildi.
Bu geliﬂmeler do¤rultusunda, ilk olarak 2005 y›l›nda Habur'daki 50 kilometrelik karayolunun
beton yol olarak inﬂa edilmesine karar verildi.
ﬁubat 2003 tarihli resmi gazetede yay›nlanan TS EN 206-1 "Beton-Bölüm 1: Özellik, performans,
imalat ve uygunluk" standart› 8 Aral›k 2004 tarihinde yürürlü¤e girdi.
Ekonominin iyiye gitmesi, ipote¤e dayal› uzun vadeli konut finansman› sistemi (mortgage)
altyap›s›n›n kurulmas›n›n etkisiyle, 2005 y›l›nda inﬂaat ve haz›r beton sektöründe büyüme oran›n›n
daha da artmas› bekleniyor.
Tüm sektörlerde oldu¤u gibi inﬂaat ve haz›r beton sektöründe de AB süreci ülkemize güveni
art›racak, ekonomik performansa ve ülkemizin imaj›na katk› sa¤layacakt›r. Yabanc› yat›r›mc›n›n
ülkemize ilgisinin artmas› ile yeni yat›r›mlar›n inﬂaat sektörünü hareketlendirmesi ve buna ba¤l›
olarak da haz›r beton üretiminde art›ﬂ yaﬂanmas› söz konusudur.
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Sat›ﬂlar
Akçansa'n›n haz›r beton faaliyetlerini, Ege ve Marmara bölgelerinde baﬂar›yla sürdüren Betonsa,
2004 y›l›nda 24 tesis ile 2 milyon m3 sat›ﬂ gerçekleﬂtirdi. 2001 y›l›ndan bu yana büyüme kaydeden
Betonsa, bu y›l da sat›ﬂlar›n› %18.5 art›rarak baﬂar›l› bir y›l geçirdi.
Sektörel müﬂteri bilinçlenmesine de paralel olarak Betonsa, ürün baz›nda sat›ﬂlar›n›n hemen
hemen tamam›n› C 20 mukavemet s›n›f› ve üzerinde gerçekleﬂtirdi. Müﬂteri ihtiyaçlar›na yönelik
uygulama alanlar› olan özel betonlar, hem kâr marjlar›n›n yüksek olmas› hem de marka yaratma
anlam›nda haz›r beton sektöründe oldukça prestijli bir iﬂ kolu haline geldi. 2004 y›l›nda, özel
ürün sat›ﬂlar›na a¤›rl›k verilerek bu ürünlerin toplam sat›ﬂlar içerisindeki pay›n›n %4 oran›na
ulaﬂmas› sa¤land›.

Sat›ﬂlar ve tesisler
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Üretim ve Ürünler
Betonsa, betonun optimum tasar›m›nda, bileﬂen malzeme kalitesinde, üretimde ve ürünün yerine ulaﬂt›r›lmas›nda
son geliﬂmeler ›ﬂ›¤›ndaki bilgileri kullan›yor. Araﬂt›rma ve geliﬂtirme faaliyetlerini ara vermeden sürdürüyor.
Genel olarak dayan›m, durabilite, ekonomi, estetik, çevre ile uyum ve iﬂlevsellik gibi beklentileri karﬂ›lamas›
istenen beton için Betonsa Teknoloji Merkezi’nde ‹.T.Ü. ‹nﬂaat Fakültesi iﬂbirli¤i ile çeﬂitli etkinlikler
gerçekleﬂtiriliyor.
Beton al›c›lar›na, inﬂaat firmalar›na, beton bileﬂenlerinin üreticilerine, inﬂaat mühendislerine, denetim
firmalar›na, yerel ve merkezi otoritelerden kat›lan mühendis ve teknik elemanlara e¤itimler düzenleniyor.
Betonun performans›n›n sadece bileﬂenlerine, tasar›m›na, üretimine ve sevkiyat›na ba¤l› olmad›¤›,
yerleﬂtirilmesinin, korunmas›n›n ve özellikle kürünün de dayan›m› ve durabiliteyi önemli ölçüde etkiledi¤i
anlat›l›yor.
Yeni ürün geliﬂtirmeye büyük önem veren Betonsa Teknoloji Merkezi, ‹.T.Ü. ile iﬂbirli¤i yaparak kendili¤inden
yerleﬂen normal ve hafif betonlar, kendili¤inden yerleﬂen çelik tel donat›l› normal ve hafif betonlar, yüksek
performansl› çelik tel donat›l› betonlar, geleneksel çelik tel donat›l› betonlar ve yang›na veya plastik rötreye
karﬂ› polipropilen lifli betonlar, stiropor betonu
gibi yeni ürünler geliﬂtirdi.
TSE Standartlar›'na uygun laboratuarlar›m›zda,
hammadde ve ürünlerimizle ilgili, standartlarda
belirtilen tüm deney ve kontroller yap›labiliyor.
Tesislerimizde Türkiye Haz›r Beton Birli¤i (THBB)
taraf›ndan verilen Kalite Güvence Sistem belgeleri
(KGS) de bulunuyor. THBB ve TSE taraf›ndan
periyodik olarak denetleniyor.
2004 y›l›nda Betonsa Teknoloji Merkezi ‹TÜ ile
iﬂbirli¤i çerçevesinde toplam 8 adet bilimsel
çal›ﬂman›n bildiri haline getirilerek sunulmas›na
katk› sa¤lad›. Beton 2004 Kongresi'ne 6 adet,
Uluslararas› Beton Yollar Sempozyumu'na 1 adet
ve Avrupa Haz›r Beton Birli¤i Kongresi'ne (ERMCO)
1 adet bildiri ile kat›l›mda bulunuldu.
Y›l içinde müﬂterilerimize, yap› denetim firmalar›
temsilcilerine ve üniversite ö¤rencilerine toplam
13 adet e¤itim, seminer ve teknik gezi düzenlendi.
1996'dan beri Betonsa Teknoloji Merkezi ‹TÜ
ile birlikte 11 adet uluslararas› konferans
ve 6 adet ulusal konferans bildirisi yay›nlad›.
4 adet yay›n ise yaz›m aﬂamas›nda bulunuyor.
Bu yay›nlar, özellikle mekanik özelikler,
durabilite ve fiyat bak›m›ndan optimum
tasar›mlar› yans›t›yor ve sektörde ilgi ile
karﬂ›lan›yor.

HAZIR BETON ÜRÜN YELPAZES‹

C8 - C100 Normal ve Yüksek Dayan›ml› Beton
Grobetonlar
Zemin ﬁaplar›
Taﬂ›y›c› Hafif Betonlar
Is› ve Ses Yal›t›m Betonu (‹zobeton)
Çelik Lifli Beton (Drabeton)
Polipropilen Lifli Beton (Fiberbeton)
Karma Lifli Betonlar
Kendili¤inden Yerleﬂen Beton (Viskobeton)
Kendili¤inden Yerleﬂen ﬁap (Viskoﬂap)
Dekoratif Bask›l› Beton (Dekobeton)
Görünür Agregal› Dekoratif Beton
Haz›r Yaﬂ S›va ve Harç
Renkli Betonlar
Sualt› Betonu
Ak›c› Dolgu Betonlar›
Yüksek Performansl› Betonlar
Çevresel Etki S›n›flar›na Uygun Beton Tipleri
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Yat›r›mlar
Haz›r beton birimimiz Betonsa, ekipman park›n›n verdi¤i avantajlar› en iyi ﬂekilde de¤erlendirerek
müﬂteri ihtiyaçlar›na paralel çözümler üretiyor ve pazardaki geliﬂmeleri takip ederek büyüyor.
Bu paralelde, 2004 y›l› içinde Yenibosna, Büyükçekmece, Kilyos, Ataköy ve Silivri'de 5 yeni tesis
devreye girdi ve toplam 4.8 milyon YTL yat›r›m gerçekleﬂtirildi.
Haz›r beton sevkiyat filosunun yenilenmesi ve müﬂteri memnuniyetinin geliﬂtirilmesine yönelik
olarak 12 adet transmikser ve 2 adet pompa daha müﬂteri hizmetine sunuldu. Ekolojik kapa¤›
ve düﬂük gaz emisyonu yayan yeni çevreci motoruyla çal›ﬂan yeni transmikserler, Betonsa'n›n
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerine de uygun olarak sevkiyat sürecini gerçekleﬂtiriyor.
250'ye yak›n mikser ve pompadan oluﬂan filomuzun yönetimi ve verimli kullan›lmas› amac›yla
Türkiye'de ilk örne¤i olan Filo Yönetim Modülü için Samand›ra tesisimizde pilot çal›ﬂma baﬂlat›ld›.
Samand›ra'dan sonra tüm di¤er tesislere yay›lan ve ortak filo yönetim mant›¤›yla çal›ﬂmas›
planlanan sistemin ekipman verimlili¤i ve tesis verimliliklerini art›rmas› bekleniyor. Sevkiyat
mükemmelli¤ini hedefleyen sistemde müﬂteri memnuniyeti ve müteahhit ekipman kullan›m
verimlilikleri de di¤er önemli beklentileri oluﬂturuyor.
Betonsa, 2004 y›l› içinde tüm tesislerde kamyon kantar› modülünü devreye ald›. Sistem,
gelen ve ç›kan malzemelerin otomatik tart›larak sisteme otomatik olarak al›nmas›n› sa¤l›yor.
Sistemle operasyonel kolayl›k sa¤lanmas› ve müﬂteri memnuniyetinin art›r›lmas› hedefleniyor.
Samand›ra ve Ayaza¤a tesislerimize GSM ruhsat› al›nd›. Ayr›ca tesislerimizde, y›l içinde çevre
düzenlemeleri ve ekipmanlar›n›n revizyonlar› için yat›r›mlar gerçekleﬂtirildi.

Kurumsal Yönetim ‹lkeleri
Uyum Raporu

1. KURUMSAL YÖNET‹M ‹LKELER‹NE UYUM BEYANI
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (Bundan böyle ﬁirket diye an›lacakt›r) 01 Ocak 2004-31 Aral›k 2004
döneminde Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK) taraf›ndan yay›nlanan "Kurumsal Yönetim ‹lkeleri"ne uymaktad›r ve
büyük oranda uygulamaktad›r. Baz› konularda geliﬂtirmeye yönelik çal›ﬂmalara devam edilmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAH‹PLER‹
2. PAY SAH‹PLER‹ ‹LE ‹L‹ﬁK‹LER B‹R‹M‹
ﬁirketimizde pay sahipleri ile iletiﬂim ve irtibat› gerçekleﬂtirmek ve hizmet vermek amac›yla kurulan bir birim
mevcuttur. Bu birim Christian Leclercq yönetiminde (Genel Müdür Yrd. Finans, 0216 571 30 20,
christian.leclercq@akcansa.com.tr) Hüsnü Dabak (Muhasebe Müdürü, 0216 571 30 25,
husnu.dabak@akcansa.com.tr), Ayﬂen Özgürel (Muhasebe Uzman›, 0216 571 30 30, aysen.ozgurel@akcansa.com.tr),
Banu Üçer (‹letiﬂim Uzman›, 0216 571 30 13, banu.ucer@akcansa.com.tr) ve Kerem Onur Günel'den (Hukuk
Müﬂaviri, 0216 571 30 24, onur.gunel@akcansa.com.tr) oluﬂmaktad›r. Pay sahipleri ile iliﬂkiler birimi, pay
sahiplerinin sermaye art›r›m›, kâr pay› ödemeleri, hisse senedi de¤iﬂim iﬂlemlerinin güncel duruma getirilmesi,
özel durum aç›klamalar›n›n kamuyu ayd›nlatma projesi kapsam›nda yap›lmas› iﬂlemlerini gerçekleﬂtirmiﬂtir. Pay
sahipleri, sermaye art›r›m› tarihi, kâr pay› ödemeleri oranlar› ve baﬂlang›ç tarihi, genel kurul toplant›lar›na kat›l›m
ile ilgili sorular› gizli ve ticari s›r kapsam›na giren bilgiler hariç olmak üzere do¤ru, eksiksiz, anlaﬂ›labilir,
yorumlanabilir bilgiyle eﬂzamanl› olarak almaktad›rlar. ﬁirket yat›r›mc› memnuniyetini sa¤lamaya yönelik her
türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 2004 y›l› mali dönemi içinde 31 kiﬂinin de¤iﬂim iﬂlemleri, 1046 kiﬂinin
sermaye art›r›m hakk›, 1649 kiﬂiye kâr pay› haklar› ödemesi yap›lm›ﬂt›r. ﬁirket, faaliyet sonuçlar›n› üç ayda bir
halka aç›klamaktad›r. Hissedarlar›n ﬂirket faaliyetleri ile ilgili daha ayr›nt›l›, düzenli bilgi alabilmeleri, ﬁirket ile
ilgili her türlü veriye ulaﬂabilmeleri için www.akcansa.com.tr adresi yenilenerek hizmete aç›lm›ﬂt›r. Y›l içerisinde
tüm yat›r›mc›larla talep do¤rultusunda düzenli toplant›lar yap›lm›ﬂt›r. Toplam 45 kurumsal pay sahibi ile toplant›
yap›lm›ﬂ, 1 yat›r›mc› konferans›na kat›l›mda bulunulmuﬂ, 2 analist toplant›s›, 1 bas›n toplant›s› düzenlenmiﬂtir.
Hedef halka aç›k, kamuyu ayd›nlatma ve ﬂeffafl›k sorumlulu¤unu yerine getirmektir. ﬁirketin pay sahipleri ile
iliﬂkilerden sorumlu biriminde, yat›r›mc›lar› ﬂirket mali bilgileri konusunda ayd›nlatacak uzmanlar görev yapmaktad›r.
ﬁirket hissedarlar›n›n genel kurula kat›lmalar›n› sa¤lamak için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas›
mevzuatlar›na sad›k kal›narak, azami çaba gösterilmektedir.
3. PAY SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹ ED‹NME HAKLARININ KULLANIMI
Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, pay sahiplerinin taleplerine paralel olarak sözlü ya da yaz›l› olarak cevap
verilmektedir. Pay sahiplerinin haklar›n›n kullan›m› ile ilgili duyurular Sermaye Piyasas› mevzuat› gere¤i ‹stanbul
Menkul K›ymetler Borsas› arac›l›¤›yla, Ticaret Sicil gazetesinde, ortakl›k merkezinin bulundu¤u yerde ç›kan en
yüksek tirajl› gazetenin Türkiye bask›s›nda ve www.akcansa.com.tr adresinde de ilan olunmaktad›r. Sermaye
Piyasas› tebli¤leri gere¤i ba¤›ms›z denetleme ﬂirketi taraf›ndan denetlenece¤ine dair hüküm bulunmaktad›r.
Esas sözleﬂmede özel denetçi atanmas› bir hak olarak düzenlenmemiﬂtir. 2004 y›l› içerisinde özel denetçi tayini
konusunda talep mevcut de¤ildir. Ba¤›ms›z denetim raporlar› denetim komitesi taraf›ndan yönetim kurulunun
onay›na sunulur. Yönetim kurulu taraf›ndan kabul edilen raporlar ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› arac›l›¤› ile
kamuya duyurulur. Y›ll›k denetimden geçmiﬂ rapor ise genel kurulun onay›ndan geçirilerek Ticaret Sicil gazetesinde,
Türkiye tirajl› bir gazetede ve www.akcansa.com.tr adresinde ilan olunur. Yönetim kurulu taraf›ndan genel kurulun
tasviplerine sunulup onaylan›r. Sermaye Piyasas› mevzuat› gere¤i, ﬁirket yönetim kurulu üyelerinin seçmiﬂ oldu¤u
denetim komitesi iﬂlevlerini prosedürlere uygun olarak sürdürmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasas›
Kanunu çerçevesinde belirlenmiﬂ temel ortakl›k haklar›n›n yan› s›ra kurumsal yönetim ilkelerinin öngördü¤ü,
aﬂa¤›da yer alan haklar›n kullan›m›na azami özen gösterilmektedir.
Pay sahipleri dönem içerisinde ﬂirketin geçmiﬂ dönem sermaye art›r›mlar›, temettü da¤›t›m› bilgileri ve ilgili
dönem faaliyet sonuçlar› hakk›nda bilgi talebinde bulunmuﬂlard›r. Pay sahiplerinin talebine uygun olarak sözlü
ya da yaz›l› olarak talep edilen bilgiler pay sahiplerine iletilmiﬂtir. Pay sahipleri ﬂirket hakk›ndaki bilgileri
www.akcansa.com.tr adresinden, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› taraf›ndan yay›nlanan özel durum
aç›klamalar›ndan ve gazete ilanlar›ndan güncel olarak takip edebilirler.
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2004 y›l›nda pay sahipleri birimi taraf›ndan pay sahiplerinden gelen 850'ye yak›n telefon, e-posta ve yüz yüze yap›lan
görüﬂmelerde, gelen 400 adet talep cevapland›r›lm›ﬂt›r. Bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler
www.akcansa.com.tr web sayfas›nda zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmuﬂtur.
4. GENEL KURUL B‹LG‹LER‹
ﬁirket genel kurul davetini, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasas› Kurulu mevzuatlar› ve esas mukavelename hükümlerine
uygun olarak yapar. Davet iﬂlemleri genel kurul tarihi ve ilan›n yay›nlanmas›ndan iki hafta önce Ticaret Sicil Gazetesi
ile Türkiye tirajl› bir gazetede ilan edilir ve ﬁirket internet adresinde duyurulur. ﬁirket hisse senetleri hamiline iﬂlem
görmektedir. Gündem oylamas›nda Ticaret Kanunu nisap oran› esas al›nmaktad›r. Esas mukavelename de¤iﬂiklikleri,
birleﬂme, bölünme, yönetim kurulu denetçi seçimi, kâr da¤›t›m›, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin faaliyetlerinden
dolay› ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onay› gibi önemli hususlar genel kurulun tasviplerine sunulmaktad›r. Genel
kurul tutanaklar›, haz›run cetveli gibi bilgiler internet sitemizde bulunmaktad›r. Genel kurul toplant›s›ndan en az
iki hafta önce genel kurula iliﬂkin y›ll›k faaliyet raporu, mali tablolar, kâr da¤›t›m önerisi, genel kurul gündemi,
vekâletname formu ve gündeme iliﬂkin doküman ﬂirket merkezinde, en yüksek tirajl› bir gazetede ve web sitemizde
ilan edilir. 2004 y›l› içerisinde 31.03.2004 tarihinde Sabanc› Center Hac› Ömer Sabanc› Salonu 4. Levent/‹STANBUL
adresinde %82.44 nisap ve 137.250.844.976 adet hisseyi temsil eden orta¤›n kat›l›m› ile genel kurul gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
Toplant›ya davet ilan› Milliyet gazetesinin 15 Mart 2004 tarihli say›s›nda ve T. Ticaret Sicil gazetesinin 11 Mart 20046005 say›l› nüshas›nda ilan olunmuﬂtur. Toplant›da söz almak isteyen tüm ortaklara konuﬂma ve soru sorma imkân›
verilmiﬂ, tüm sorular genel kurul divan baﬂkan› taraf›ndan süre s›n›rlamas› olmadan cevapland›r›lm›ﬂt›r.
Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar genel kurulda pay sahiplerinin onay›na sunulmaktad›r.
Kurumsal yönetim ilkelerinin yasal uyumu sa¤land›¤›nda de¤iﬂen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki
kararlar da genel kurulda pay sahiplerinin onay›na sunulacakt›r.
5. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI
Esas sözleﬂmede imtiyazl› ve birikimli oy hakk› bulunmamaktad›r. Esas sözleﬂmede, mevcut ortakl›k yüzdelerinde
ve ortakl›k yap›s›nda birikimli oy hakk› tan›nmas›n›n ﬁirketin ahenkli yönetim yap›s›n› bozaca¤› düﬂüncesiyle bir
düzenleme yap›lmam›ﬂt›r.
6. KÂR DA⁄ITIM POL‹T‹KASI VE KÂR DA⁄ITIM ZAMANI
ﬁirketin kamuya aç›klad›¤› bir kâr da¤›t›m politikas› vard›r. Kâr da¤›t›m politikam›z› ﬂöyle aç›klayabiliriz:
"Akçansa Çimento San. ve Tic. A.ﬁ. kâr da¤›t›m politikas›, mevcut SPK kurallar›na uygun olarak da¤›t›lmas› gereken
zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi ﬂeklinde verilmesi yönündedir.
Kâr da¤›t›m politikas›, ulusal ve global ekonomik ﬂartlarda herhangi bir olumsuzluk olmamas› halinde; gündemdeki
projelere ve fonlar›n durumuna göre Akçansa Yönetim Kurulu taraf›ndan her y›l gözden geçirilebilir."
Bu bilgi 2003 y›l› faaliyet raporunda ayr› bir bölüm olarak yer alm›ﬂ ve genel kurul öncesi pay sahiplerinin bilgisine
sunulmuﬂtur. Ayr›ca söz konusu faaliyet raporu www.akcansa.com.tr sayfas›nda kamunun kullan›m›na sunulmuﬂtur.
ﬁirketimizin kâr da¤›t›m› yasal süreler içinde gerçekleﬂtirilmektedir. Kâr da¤›t›m›nda imtiyazl› orta¤›m›z bulunmamaktad›r.
7. PAYLARIN DEVR‹
ﬁirket esas sözleﬂmesinde pay devrini k›s›tlayan hüküm yoktur.
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BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ﬁEFFAFLIK
8. ﬁ‹RKET B‹LG‹LEND‹RME POL‹T‹KASI
ﬁirkette SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde belirtildi¤i ﬂekli ile bilgilendirme politikas› yer almaktad›r. Bu politika
gere¤i, d›ﬂ denetimden geçmiﬂ 3, 6, 9 ve 12. ay mali tablolar› kamuya duyurulmaktad›r. Uluslararas› Finansal
Raporlama Standartlar› (UFRS) do¤rultusunda haz›rlanan raporlar›n duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde
kamuya yap›lm›ﬂt›r. 2004 y›l›nda 9 ayl›k mali tablolar›n kamuya duyurulmas› ve sonuçlar›n genel de¤erlendirmesi
için 01.12.2004 tarihinde bas›n toplant›s› yap›lm›ﬂt›r.
Bilgilendirme politikas›n›n yürütülmesinden Genel Müdür Mehmet Göçmen sorumludur.
9. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
ﬁirketimizde y›l içinde Sermaye Piyasas› ve ‹MKB tebli¤leri gere¤i 32 özel durum aç›klamas› yap›lm›ﬂt›r. ﬁirket,
özel durum aç›klamalar›n› ‹MKB yoluyla ve kamuyu ayd›nlatma projesi kapsam›nda pay sahiplerinin bilgisine
sunmuﬂtur. Söz konusu aç›klamalar zaman›nda yap›lm›ﬂ olup SPK veya ‹MKB taraf›ndan yapt›r›m uygulanmam›ﬂt›r.
ﬁirket hisseleri yurtd›ﬂ› borsalarda kote de¤ildir.
10. ﬁ‹RKET ‹NTERNET S‹TES‹ VE ‹ÇERI⁄‹
ﬁirket kurumsal yönetim ilkeleri kapsam›nda internet sitesini, pay sahiplerinin ve yat›r›mc›lar›n bilgisine
www.akcansa.com.tr adresinde sunmaktad›r. ‹nternet sitemizde kurumsal tan›t›m, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim
sistemlerimiz, finansal göstergelerimiz, faaliyet raporlar›m›z, mali tablolar›m›z, çevre faaliyetlerimiz, sosyal
sorumluluk bilinci ile yürüttü¤ümüz faaliyetlerimiz, insan kaynaklar›m›z› içeren politikalar›m›z gibi bilgilere
yer verilmiﬂtir.
ﬁirketimiz internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te say›lan bilgilere yer
verilmektedir. Eksik olan bilgilerin 2005 y›l› baﬂ›nda tamamlan›p internet sitesinde yer almas› sa¤lanm›ﬂt›r. Bilgi
eksikli¤i internet sitemizin söz konusu SPK duyuru tarihinden önce yap›lmas›ndan kaynaklanm›ﬂt›r.
11. GERÇEK K‹ﬁ‹ N‹HA‹ HÂK‹M PAY SAH‹B‹/SAH‹PLER‹N‹N AÇIKLANMASI
Gerçek kiﬂi nihai hakim pay sahibi yoktur.
12. ‹ÇER‹DEN Ö⁄RENEB‹LECEK DURUMDA OLAN K‹ﬁ‹LER‹N KAMUYA DUYURULMASI
‹çeriden bilgi ö¤renebilecek kiﬂiler listesi faaliyet raporunda yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu komite
üyeleri ve üst yönetim baﬂl›¤› alt›nda yer almaktad›r ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmuﬂtur.
BÖLÜM III - MENFAAT SAH‹PLER‹
13. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N B‹LG‹LEND‹R‹LMES‹

Menfaat Sahipleri
Ortaklar
ﬁirket, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› tebli¤leri ve Ticaret Kanunu Hükümleri gere¤i menfaat sahiplerine
genel kurul ve ola¤anüstü genel kurul toplant›lar›, sermaye art›r›m›, kâr da¤›t›m› gibi hususlar› yasal çerçeve
süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve yüksek tirajl› bir gazetede duyurmaktad›r. Ortaklar›m›z, gizli ve ticari
s›r kapsam›na giren bilgiler hariç olmak üzere do¤ru, eksiksiz, anlaﬂ›labilir, yorumlanabilir bilgiyle eﬂzamanl›
olarak bilgilendirilmektedirler.
Müﬂteriler
Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, ﬁirket müﬂteri memnuniyetini geliﬂtirmeye yönelik faaliyetlerini
aral›ks›z sürdürmektedir. Müﬂteri memnuniyeti düzenli olarak yap›lan anketlerle ölçümlenmektedir. Müﬂterilere
yönelik e¤itim ve seminerler planlanarak, düzenli aral›klarla yap›lmaktad›r. Bunun yan› s›ra, araﬂt›rma ve geliﬂtirme
faaliyetleri de sürdürülmektedir.
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Çal›ﬂanlar
Çal›ﬂanlarla ilgili her türlü uygulama, çal›ﬂma hayat›n› düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleﬂtirilmektedir.
Çal›ﬂanlara yönelik iﬂe al›m, terfi, e¤itim ve performans geliﬂtirme politikalar› ve çeﬂitli uygulamalar yaz›l› olarak
belirlenmiﬂtir. Çal›ﬂanlar›n performanslar› her sene baﬂ›nda belirlenen hedefler ve bunlar›n performans ölçütleri göz
önünde bulundurularak karﬂ›l›kl› görüﬂmelerle de¤erlendirilmektedir. ﬁirketimizde mevcut iﬂlerin tan›mlar›n›n esas
al›nd›¤› uluslararas› bir "iﬂ de¤erlendirme sistemi" kullan›larak iﬂler sistematik olarak de¤erlendirilmekte ve sonuçlar›
insan kaynaklar›m›z ile ilgili çeﬂitli uygulama ve kararlar›m›zda esas al›nmaktad›r.
Çal›ﬂanlar için bir portal mevcut olup kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye (ﬂirket hedefleri, politikalar,
iﬂ tan›mlar›, uygulamalar vb.) bu portal kanal› ile ulaﬂmalar› sa¤lanm›ﬂt›r. ﬁirket taraflarla, hissedarlarla, çal›ﬂanlarla
iﬂ sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili konularda aç›k olarak iletiﬂimde bulunur. Fabrikalar›m›zda OHSAS 18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
‹ﬂ Güvenli¤i sistemi kurulmuﬂtur ve baﬂar› ile uygulanmaktad›r. Menfaat sahipleri, ﬁirket hakk›ndaki geliﬂmeleri ilgili
mevzuat gere¤i kamuya yap›lan aç›klamalar arac›l›¤› ile ö¤renmektedirler. ﬁirket çal›ﬂanlar› ayr›ca uzmanl›k alanlar›nda
ve genel ilgili olduklar› konularda yap›lan toplant›lar, düzenlenen seminerler, e¤itimler ve internet gönderileri ile
bilgilendirilmektedir.
14. MENFAAT SAH‹PLER‹N‹N YÖNET‹ME KATILIMI
ﬁirket içinde yap›lan periyodik toplant›lar (‹letiﬂim Toplant›lar›, Yönetim Toplant›lar›, Fonksiyonel Toplant›lar, Genel Müdür
ile Sohbet toplant›lar› vb.), y›ll›k hedef belirleme, performans de¤erlendirme, geliﬂim planlamas› toplant›lar› ve öneri
sistemi ile çal›ﬂanlar›n yönetime kat›l›m› sa¤lanmaktad›r. Çal›ﬂanlar›n memnuniyetini ölçmek ve geri bildirim almak
amac›yla düzenli aral›klarla anketler yap›lmaktad›r.
15. ‹NSAN KAYNAKLARI POL‹T‹KASI
ﬁirket, insan kaynaklar› stratejilerini ve öncelikli hedeflerini belirlerken, iﬂ hedeflerinin yan› s›ra, ulusal ve küresel
ekonominin oluﬂturdu¤u ortam› ve faaliyet gösterdi¤i çimento, haz›r beton ve agrega sektörlerine özgü ﬂartlar› da ayr›
ayr› göz önünde bulundurmaktad›r. Baﬂar›ya ulaﬂ›lmas›nda önemli rol oynayan insan kayna¤›na verilen önem çerçevesinde;
insan kaynaklar› süreçlerinde e¤itim, performans de¤erlendirmesi, kariyer geliﬂimi, organizasyon ve insan kayna¤›
baﬂar› plan›, ücret sistemi ve sosyal haklar uygulamalar› ile çal›ﬂanlar›na bireysel geliﬂim, yüksek performans ve baﬂar›
için her türlü olana¤› sa¤lamaktad›r.
ﬁirketin uzun vadeli baﬂar›s›n› garanti alt›na almak amac›yla yürüttü¤ümüz insan kaynaklar› politikam›z›n amaçlar›:
• Ortaklar›m›z Sabanc› Holding ve HeidelbergCement ile iﬂbirli¤i içinde yürütülen ça¤daﬂ insan kaynaklar› uygulamalar›n›
sürdürmek
• Çal›ﬂanlar›m›z›n memnuniyetine ve verimli çal›ﬂabilmesine imkân verecek bir ortam yaratmak
• ‹nsan kayna¤›m›z›n niteli¤ini art›rmak ve yaratt›¤›m›z olumlu imaj ile tercih edilen iﬂveren olma yönündeki çabalar›m›z›
sürdürmek
• ‹nsan kaynaklar› alan›nda en iyi uygulamalarla örnek ﬂirket olmak, sa¤lad›¤› ça¤daﬂ çal›ﬂma koﬂullar› ile sektördeki
en nitelikli insan gücüne sahip olmak ve bu insan gücünün kal›c›l›¤›n› sürdürmek
• Çal›ﬂanlar›na, bireysel ve mesleki alanda e¤itim ve geliﬂim f›rsatlar› yaratmak
• Çal›ﬂanlar› için adil, yüksek performans› ödüllendirici, ülke genel ücret seviyeleri ile iliﬂki içinde bulunan ücretlendirme
sistemini esas almak
• Çal›ﬂanlar›n›, karﬂ›l›kl› güven ve sayg›ya dayal›, analitik düﬂünen, müﬂteri odakl›, ekip çal›ﬂmas› ve iﬂbirli¤ine
yatk›n, etkin iletiﬂime aç›k, baﬂar›lar› paylaﬂan, baﬂarma arzusu yüksek ortak bir "Akçansa'l› olmak" kimli¤inde
buluﬂturmak
• ﬁirket vizyonumuzun gerçekleﬂtirilebilmesi için "kültür" boyutunun yönetilmesine katk›da bulunmak
• Çal›ﬂanlar›n›n beklentilerini ve organizasyonun geliﬂim ihtiyac› duydu¤u alanlar› belirlemek, bu konularda eylem planlar›
oluﬂturmak, sürekli geliﬂimi mümkün k›lmak ve böylece ﬂirket hedeflerini ve performans›n› desteklemektir.
ﬁirket bünyesinde çal›ﬂanlar ile iliﬂkileri yürütmek üzere temsilci atanmam›ﬂt›r. 2004 y›l› içinde ve öncesinde
çal›ﬂanlardan ayr›mc›l›k konusunda gelen bir ﬂikayet olmam›ﬂt›r.
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16. MÜﬁTER‹ VE TEDAR‹KÇ‹LERLE ‹L‹ﬁK‹LER HAKKINDA B‹LG‹LER
ﬁirket kalite politikas› kapsam›nda müﬂteri ve tedarikçilerinin karﬂ›l›kl› memnuniyet prensibini benimsemektedir.
Müﬂteri yükümlülüklerine ve konuyla ilgili harici taleplere uyar. Kalite kontrol yönetim sistemini sürekli ve düzenli
olarak gözden geçirerek denetler. Ürünlerinin kalitesinin geliﬂtirilmesini teﬂvik eder. Faaliyetleri, kaliteyi
etkileyebilecek olan müteahhit ve tedarikçilerin kalite taahhütlerine uymalar›n› sa¤lar. Müteahhitlerin ve
tedarikçilerin kalite bilincini geliﬂtirmesi amac›yla bilgilendirme toplant›lar› düzenlenerek kat›l›mc›lar›n sorunlar›n›n
giderilmesi için ortak çal›ﬂma gruplar› oluﬂturulur, taraflar aras›nda etkin iletiﬂim ortam›n›n yarat›lmas›na azami
gayret gösterilir. Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, ﬁirket müﬂteri memnuniyetini geliﬂtirmeye
yönelik faaliyetlerini aral›ks›z sürdürür. Müﬂteri memnuniyeti düzenli olarak yap›lan anketlerle ölçümlenir.
Müﬂterilere yönelik e¤itim ve seminerler planlanarak, düzenli aral›klarla yap›l›r. Bunun yan› s›ra, araﬂt›rma ve
geliﬂtirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.
17. SOSYAL SORUMLULUK
ﬁirket, daha temiz bir çevre ve uluslaras› standartlara uyum için her türlü çabay› göstermektedir. 2002 y›l›n›n
May›s ay›nda Büyükçekmece ve Çanakkale fabrikalar›m›zda baﬂlat›lan IS0 14001 Çevre Yönetim Sistemi çal›ﬂmalar›,
2003 y›l›nda ‹ngiliz BSI firmas›n›n belgelendirmesiyle sonuçland›. Bu baﬂar›, uzun y›llard›r uygulanan kapsaml›
çevresel iyileﬂtirmelerin, haz›rl›k sürecinde yürütülen yo¤un çal›ﬂmalar›n bir sonucu oldu.
Kaliteli, çevreye zarar vermeyen, yasalar ile uyum içerisinde iﬂleyen, riskleri azalt›lm›ﬂ ve daha verimli üretim
için standardizasyon oluﬂturmak; belirlenen çevre boyutlar›, çal›ﬂma ortam›nda yap›lan iﬂ ve tehlikeli malzemelerden
kaynaklanan riskleri azaltacak tedbirleri almak; müﬂterinin beklentisi olan pazarlanabilir ürünleri üretmek,
kaynaklar›n sürekli iyileﬂtirmesi ile mümkündür.
Akçansa'da Kalite, Çevre ve ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i yönetim sistemleri entegre edilerek Entegre Yönetim Sistemi
kurulma çal›ﬂmalar› da devam etmektedir. Bu amaç için sat›n al›nm›ﬂ olan ENVOY bilgisayar program›na tüm
yönetim sistemlerinin verilerinin iﬂlenmesi sürüyor. Çevre politikam›zda belirtildi¤i üzere amac›m›z, at›k yönetimi
uygulamak, bunun için at›klar› s›n›fland›rarak ay›rmak, geriye dönüﬂtürülebilecek olanlar›n geri dönüﬂümünü
sa¤lamak, yok edilmesi gerekenleri lisansl› bertaraf tesislerinde yok etmektir. Bu ﬂekilde at›k miktar›n› azaltmak,
yakabilecek oldu¤umuz kendi at›klar›m›z› tesisimizde lisans veya izin alarak yakmak, at›klar›n havaya, suya ve
topra¤a olan zararlar›n› de¤erlendirerek gerekli tedbirleri almak ve bu ﬂekilde bu zararlar› minimize etmek, yasal
gerekliliklere uymak ve bunun için gerekli altyap›y› ve kaynaklar› sa¤lamak, birlikte çal›ﬂt›¤›m›z müteahhitlere
de gerekli yapt›r›mlar uygulatmak, bu konuda e¤itim vermektir. Çevre bilinci ve çevre ile uyum içerisinde
kalk›nman›n sürdürülebilmesi, ﬁirketin temel hedeflerinden biridir. ﬁirket çevre faktörünü bütün tesislerinde
sadece kurumsal de¤il, uygulamal› olarak da göz önüne almaktad›r.
Ekonomi, çevre ve toplum için de¤er yaratarak büyümeyi ilke edinen ve sektörde baﬂar›l› ilklerin öncüsü olan
ﬁirket, y›l içerisinde çeﬂitli kurumsal sosyal sorumluluk projelerine destek vermiﬂtir. Burgazada Orman›'n›n
yeﬂillendirilmesi, korunmas› ve geliﬂtirilmesi amac›yla 6 Aral›k 2004 tarihinde Sabanc› Center'da Cem Mansur
ﬂefli¤indeki Akbank Oda Orkestras› ile ‹dil Biret'in solist olarak kat›ld›¤› bir konser düzenlemiﬂtir ve konserin
tüm geliri Ada Dostlar› Derne¤i'ne ba¤›ﬂlanm›ﬂt›r. Bir di¤er proje ise, tarihi Çanakkale Savaﬂlar›n› konu alan
"Gelibolu Belgeseli"dir. ﬁirket, tüm dünya için önem arz eden bu filmin sponsorlar› aras›nda yer almaktad›r.
Fabrikalar›m›z, çevre belediyelerin, okullar›n ve kamu kuruluﬂlar›n›n topluma hizmet kalitesini art›rmak amac›
ile çal›ﬂmakta ve maddi katk›da bulunmaktad›r. Bu konuda faaliyet raporumuzda sosyal faaliyetlerimizle ilgili
detayl› bilgi verilmektedir.
Ayr›ca, yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde Sabanc› Vakf› (VAKSA) arac›l›¤›yla yapt›¤› ba¤›ﬂlarla yak›n
çevresinin ötesinde, ülkenin sosyal ve kültürel geliﬂimine katk›da bulunmaktad›r.
Çevre konusu ile ilgili aleyhimize aç›lm›ﬂ olan bir dava yoktur.
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BÖLÜM IV - YÖNET‹M KURULU
18. YÖNET‹M KURULUNUN YAPISI, OLUﬁUMU VE BA⁄IMSIZ ÜYELER
Yönetim kurulu üyelerinin tamam› icrac› de¤ildir. Yönetim kurulu görev da¤›l›m› aﬂa¤›daki gibidir. Yönetim Kurulu üyeleri
hakk›ndaki tan›t›c› bilgiler faaliyet raporunda yer almaktad›r.
Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Erhan Kam›ﬂl›
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›
Daniel H.J. Gauthier
Yönetim Kurulu Üyesi
Ziya Engin Tuncay
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Emir Ad›güzel
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Cemal Dördüncü
Yönetim Kurulu Üyesi
Stefan Dreher
Yönetim Kurulu Üyesi
Albert Scheuer
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Civelek
Yönetim kurulu üyeleri, ﬂirket d›ﬂ›nda baﬂka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara ba¤lanmam›ﬂ ve
s›n›rland›r›lmam›ﬂlard›r. Yönetim kurulu üyelerimize genel kurul karar› ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri
do¤rultusunda iﬂlem yapma hakk› tan›nm›ﬂt›r.
19. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹N‹N N‹TEL‹KLER‹
ﬁirketin yönetim kurulu üyelerinin sahip olmas› gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri'nde yer alan ilgili
maddeler ile örtüﬂmektedir. Yönetim kurulu üyelerinde aranacak asgari niteliklere esas sözleﬂmede yer verilmemiﬂtir.
Yönetim kurulu üyeleri için ihtiyaç duyulmas› halinde üniversiteler ve di¤er bilimsel kurumlar ile yönetim bilimi alan›nda
ça¤daﬂ ve modern de¤iﬂimleri daha iyi takip edebilmek için geliﬂtirme programlar› tasarlanm›ﬂ ve uygulanm›ﬂt›r.
20. ﬁ‹RKET‹N M‹SYON VE V‹ZYONU ‹LE STRATEJ‹K HEDEFLER‹
Türk çimento sektörünün lideri olan ﬁirket, dünya kalite standartlar›na uygun ürünleri, ‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan
ödüllendirilen do¤a dostlu¤u, üstün hizmet anlay›ﬂ› ve yüksek teknoloji donan›ml› tesisleriyle, kurumsal yönetim ilkelerinin
dikkatle uyguland›¤› ve kurumsal itibara önem veren bir ﬂirket olarak ortaklar›na, çal›ﬂanlar›na, müﬂterilerine ve toplumuna
de¤er yaratarak büyümektedir. Kuruldu¤u y›ldan bugüne att›¤› her ad›mda ilkler ﬂirketi olma özelli¤i ile ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve
Güvenli¤i Yönetim Sistemi OHSAS 18001, Kalite Yönetim Sistemi BS EN ISO 9001:2000, Çevre yönetim Sistemi BS
EN ISO 14001 ile birlikte BSI'dan her üç yönetim sistemi sertifikas›n› alarak Entegre Yönetim Sistemini (IMS) kurmaya
hak kazanan ilk çimento üreticisi oldu. Türk Çimento sektörünün 4 y›l arka arkaya en be¤enilen ﬂirketi seçilen Akçansa,
önümüzdeki y›llar›n da en be¤enilen çimento ﬂirketi aday› olarak sürdürülebilir büyümesine devam etmekte ve mükemmele
ulaﬂabilmek için organizasyonun her kademesinde uygulanan Performans Geliﬂtirme Program›'n› da en etkin ﬂekilde
sürdürmeyi hedeflemektedir.
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ﬁirketin stratejik hedefleri yönetim kurulu taraf›ndan, ortaklar›yla birlikte tart›ﬂ›larak 3 y›l› kapsayacak ﬂekilde belirlenir.
Ayr›ca bu stratejik hedefler çerçevesinde haz›rlanan y›ll›k bütçeler de yönetim kurulu taraf›ndan onaylan›r.
Yönetim kurulu, toplant›lar›nda ﬁirket yetkililerinden ald›¤› karﬂ›laﬂt›rmal› sunumlar paralelinde al›nan kararlar›n uygulama
süreci hakk›nda bire bir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari y›l›n bütçe ve fiili olarak karﬂ›laﬂt›r›lmas›n›n yan› s›ra geçmiﬂ
y›llar›n ayn› dönemleri de karﬂ›laﬂt›rmal› olarak yönetim kurulunun bilgisine sunulmaktad›r. Yönetim kurulu bu süreci
en az y›lda dört kez tekrarlamaktad›r.
21. R‹SK YÖNET‹M VE ‹Ç KONTROL MEKAN‹ZMASI
ﬁirket uhdesinde iç denetim müdürü ve iç denetim uzman› görev yapmaktad›r. Faaliyet amaçlar› ve prensipleri aç›kça
tan›mlanm›ﬂt›r. Denetim komitesinin ihdas› ile beraber etkin bir ﬂekilde yönetim kurulu taraf›ndan kendilerine verilen
görevleri mevcut Denetim Komitesi ‹ç Tüzü¤ü çerçevesinde yerine getirmektedirler.
ﬁirketimizin karﬂ› karﬂ›ya kalabilece¤i muhtemel bütün risklerin tan›mlanmas› ve izlenmesi risk yönetiminin temelini
oluﬂturmaktad›r. ﬁirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri s›n›fland›rm›ﬂ olup, gerekli önlemler al›nm›ﬂt›r.
Her türlü mali risk; aktif-pasif riski, kredibilite, sermaye-borçluluk iliﬂkisi, kur riski ve ﬂirketin mali durumunu do¤rudan
etkileyebilecek olan risk faktörlerini, do¤al risk; yang›n, deprem gibi afetlerle ilgi performans›m›z› etkileyebilecek riskleri
tüm tesislerimiz için minimize etmek do¤rultusunda sigortalamakta, herhangi bir ola¤anüstü durumda sistemlerin
etkilenmemesi ve veri kayb›na u¤ramamas› için SAP sistemini kullanarak faaliyet sonuçlar›n› anl›k bazda takip ederek,
ölçümleme ve iﬂleme imkân› sa¤layarak karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullan›m olan SAP
ile beﬂeri hatalar ortadan kald›r›larak iç kontrol sisteminin etkinli¤i art›r›lm›ﬂ ve ayr›ca ﬂirket yedekleme sistemi gibi
yat›r›mlara a¤›rl›k verilmiﬂtir.
Ortaklar›m›zdan Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ. ve HeidelbergCement Grup ﬂirketlerinin uygulamakta oldu¤u risk
yönetimi ve uygulamalar› prosedürüne paralel olarak, etkin risk yönetimi uygulanacak prosesler geliﬂtirilmiﬂ ve uygulamaya
al›nm›ﬂt›r.
22. YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ ‹LE YÖNET‹C‹LER‹N YETK‹ VE SORUMLULUKLARI
ﬁirket yönetim kurulunun yönetim hakk› ve temsil yetkileri esas sözleﬂmede tan›mlanm›ﬂt›r. Yöneticilerin yetki ve
sorumluluklar›na ise ﬁirket esas sözleﬂmesinde yer verilmemiﬂtir. Ancak söz konusu yetki ve sorumluluklar ﬁirket
yönetim kurulu taraf›ndan belirlenmiﬂtir.
23. YÖNET‹M KURULUNUN FAAL‹YET ESASLARI
ﬁirket yönetim kurulu 2004 y›l› içinde 4 adet yüz yüze, 36 adet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleﬂme hükümleri
paralelinde yaz›l› onay al›nmak sureti ile toplam 40 toplant› yapm›ﬂt›r. ﬁirket yönetim kurulu toplant›lar›n›n gündemi
ﬁirket yönetim kurulu baﬂkan›n›n mevcut yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürle görüﬂmesi sonucu oluﬂturulmaktad›r.
Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular›n içerikleri yönetim kurulu üyelerine gerekli inceleme ve çal›ﬂmalar›
yapmalar›n› teminen ön bilgilendirme komitesi taraf›ndan 1 hafta önceden dosya halinde yaz›l› olarak iletilmektedir.
2004 y›l›nda yap›lan toplant›larda yönetim kurulu üyeleri taraf›ndan al›nan kararlar aleyhinde farkl› görüﬂ aç›klanmam›ﬂt›r.
SPK Kurumsal Yönetim ‹lkeleri IV. bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan konular, karara ba¤lan›rken yönetim kurulu
toplant›lar›na mazereti olmayan üyelerin fiili kat›l›m› sa¤lanm›ﬂt›r. Bu konularda yönetim kurulu üyelerinin sorular›
olmad›¤› için zapta geçirilmemiﬂtir. Yönetim kurulu üyelerine söz konusu kararlarla ilgili a¤›rl›kl› oy hakk› ve/veya
veto hakk› tan›nmam›ﬂt›r.
24. ﬁ‹RKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASA⁄I
ﬁirket yönetim kurulu üyeleri, 2004 y›l› içinde ﬂirket ile iﬂlem yapmam›ﬂ ve ayn› faaliyet konular›nda rekabet edecek
giriﬂimlerde bulunmam›ﬂt›r.
25. ET‹K KURALLAR
Ortaklar›m›zdan Sabanc› Holding ve HeidelbergCement ﬂirketlerinin kabul etti¤i etik prensipler ﬂirketimizce de
benimsenmiﬂtir ve uygulanmaktad›r. ﬁirket etik kurallar›n›n oluﬂturulmas›na yönelik çal›ﬂmalara devam edilmektedir.
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26. YÖNET‹M KURULUNDA OLUﬁTURULAN KOM‹TELER‹N SAYI, YAPI VE BA⁄IMSIZLI⁄I
Yönetim kuruluna ba¤l› olarak denetim komitesi mevcuttur. ﬁirket yönetim kurulu, kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara
uyum konusu ile bizzat ilgilendi¤inden ayr› bir komite kurulmas›na gerek görülmemiﬂtir.
Denetim komitesinde mevcut üye yap›lar›ndan dolay› 2004 y›l› içinde hiçbir ç›kar çat›ﬂmas› meydana gelmemiﬂtir.
ﬁirket iç denetim müdürü kurumsal yönetim ilkeleri konular› ile ilgili raporlar›n› denetim komitesi üyelerine sunmaktad›r.
27. YÖNET‹M KURULUNA SA⁄LANAN MAL‹ HAKLAR
‹dare meclisi azalar›na, aksi umumi heyet taraf›ndan kararlaﬂt›r›lmad›kça, herhangi bir mali menfaat sa¤lanmamaktad›r.
2004 y›l› içinde ﬁirket, hiçbir yönetim kurulu üyesine borç vermemiﬂ; kredi kulland›rmam›ﬂ; verilmiﬂ olan borçlar›n ve
kredilerin süresini uzatmam›ﬂ; ﬂartlar›n› iyileﬂtirmemiﬂ; üçüncü bir kiﬂi arac›l›¤›yla ﬂahsi kredi ad› alt›nda kredi
kulland›rmam›ﬂ veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiﬂtir.
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Konsolide Mali Tablolar ve
Ba¤›ms›z Denetim Raporu

KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Birim: Aksi belirtilmedikçe 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücüyle ifade edilmiﬂ Yeni Türk Liras›)

VARLIKLAR
Notlar

2004

2003

Dönen varl›klar
Nakit ve nakit eﬂde¤erleri

3

48,865,902

30,129,839

Ticari ve di¤er alacaklar

4

58,967,241

47,934,628

Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

5

54,456,644

21,302,359

Stoklar

6

40,922,303

42,174,251

Peﬂin ödenen giderler ve di¤er dönen varl›klar

7

2,416,033

1,694,880

205,628,123

143,235,957

Dönen varl›klar toplam›
Duran varl›klar
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar

8

127,005,610

117,440,200

Maddi duran varl›klar, net

9

380,967,663

397,386,415

Maddi olmayan duran varl›klar, net

10

13,594,288

13,507,701

Peﬂin ödenen giderler ve di¤er duran varl›klar

11

1,666,823

2,559,740

Ertelenmiﬂ vergi alaca¤›

15

2,877,328

17,320

526,111,712

530,911,376

731,739,835

674,147,333

Duran varl›klar toplam›
Varl›klar toplam›
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KONSOL‹DE B‹LANÇO
(Birim: Aksi belirtilmedikçe 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücüyle ifade edilmiﬂ Yeni Türk Liras›)

YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR
Notlar

2004

2003

K›sa vadeli borçlar
Ticari ve di¤er borçlar

12

35,664,243

25,862,390

K›sa vadeli krediler

13

8,959,725

12,221,892

Ödenecek gelir vergisi

15

3,375,480

2,663,154

Karﬂ›l›klar

14

6,428,090

1,752,353

Finansal kiralama borçlar›

24

95,956

91,730

54,523,494

42,591,519

K›sa vadeli borçlar toplam›
Uzun vadeli borçlar
Karﬂ›l›klar

14

7,101,896

7,073,204

Ertelenmiﬂ vergi yükümlülü¤ü

15

41,173,964

50,023,785

Finansal kiralama borçlar›

24

1,210,815

1,542,801

Uzun vadeli borçlar toplam›

49,486,675

58,639,790

Yükümlülükler toplam›

104,010,169

101,231,309

16

8,867,638

5,872,379

17

401,893,840

401,893,840

35,589

126,110

Az›nl›k paylar›
Özkaynaklar
Ödenmiﬂ sermaye
Yat›r›m teﬂvikleri
Sat›lmaya haz›r varl›klar üzerindeki gerçekleﬂmemiﬂ net gelir

8

44,741,120

34,810,510

Yasal yedekler ve birikmiﬂ kârlar

18

172,191,479

130,213,185

618,862,028

567,043,645

731,739,835

674,147,333

Toplam özkaynaklar
Yükümlülükler ve özkaynaklar toplam›
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KONSOL‹DE GEL‹R TABLOSU
(Birim: Aksi belirtilmedikçe 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücüyle ifade edilmiﬂ Yeni Türk Liras›)

Notlar

2004

2003

Net sat›ﬂlar

22

371,316,988

322,302,029

Sat›lan mal maliyeti

22

(272,583,521)

(279,088,414)

98,733,467

43,213,615

Brüt kâr
Di¤er faaliyet gelirleri

22

4,216,806

3,198,046

Sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri

22

(4,270,951)

(4,227,093)

Genel yönetim giderleri

22

(17,086,509)

(15,843,605)

Di¤er faaliyet giderleri

22

(13,007,404)

(9,158,131)

68,585,409

17,182,832

Faaliyet kâr›
Finansman gelirleri

22

12,299,876

7,353,077

Temettü gelirleri

23

6,257,103

7,347,793

Parasal kay›p

(9,194,605)

(4,094,978)

Vergi (karﬂ›l›¤›) avantaj› ve az›nl›k paylar› öncesi kâr

77,947,783

27,788,724

(11,620,723)

13,578,524

66,327,060

41,367,248

(2,995,259)

(671,640)

63,331,801

40,695,608

Vergi (karﬂ›l›¤›) avantaj›

15

Az›nl›k paylar› öncesi kâr
Az›nl›k paylar›

16

Net kâr
Nominal de¤eri 0.1 Yeni Kuruﬂ'tan ortalama hisse adedi (000)

19

166,475,712

166,475,712

Hisse baﬂ›na kâr (Yeni Kuruﬂ)

19

0.0380

0.0244
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KONSOL‹DE ÖZKAYNAK DE⁄‹ﬁ‹M TABLOSU
(Birim: Aksi belirtilmedikçe 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücüyle ifade edilmiﬂ Yeni Türk Liras›)

1 Ocak 2003 tarihi itibariyle bakiye

Ödenmiﬂ
Sermaye

Yat›r›m
Teﬂvikleri

Sat›lmaya Haz›r
Varl›klar Üzerindeki
Gerçekleﬂmemiﬂ
Net Gelir

401,893,840

216,630

20,730,767

108,451,098

531,292,335

Yasal
Yedekler ve
Birikmiﬂ Kârlar

Toplam

Da¤›t›mlar
Ödenen Temettüler

-

-

-

(18,933,521)

(18,933,521)

Gelir kaydedilen yat›r›m teﬂvikleri

-

(90,520)

-

-

(90,520)

gerçekleﬂmemiﬂ net gelir

-

-

14,079,743

-

14,079,743

Net dönem kâr›

-

-

-

40,695,608

40,695,608

401,893,840

126,110

34,810,510

130,213,185

567,043,645

Sat›lmaya haz›r varl›klar üzerindeki

31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle bakiye

Da¤›t›mlar
Ödenen Temettüler

-

-

-

(21,353,507)

(21,353,507)

Gelir kaydedilen yat›r›m teﬂvikleri

-

(90,521)

-

-

(90,521)

gerçekleﬂmemiﬂ net gelir

-

-

9,930,610

-

9,930,610

Net dönem kâr›

-

-

-

63,331,801

63,331,801

401,893,840

35,589

44,741,120

172,191,479

618,862,028

Sat›lmaya haz›r varl›klar üzerindeki

31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle bakiye
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KONSOL‹DE NAK‹T AKIM TABLOSU
(Birim: Aksi belirtilmedikçe 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücüyle ifade edilmiﬂ Yeni Türk Liras›)

‹ﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan nakit giriﬂleri

2004

2003

Vergi karﬂ›l›¤›, az›nl›k paylar› ve parasal kay›p öncesi kâr
Vergi karﬂ›l›¤›, az›nl›k paylar› ve parasal kay›p öncesi kâr ile iﬂletme faaliyetlerinden
sa¤lanan nakit aras›ndaki mutabakat
Gerçekleﬂmemiﬂ kur fark› giderleri
Amortisman ve itfa paylar›
K›dem tazminat› karﬂ›l›¤›
Maddi duran varl›k sat›ﬂ kâr›
Faiz gideri
Yat›r›m teﬂvik tükenme pay›
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› (duran varl›klar)
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›

87,142,388

31,883,702

(1,626,096)
34,497,474
2,484,800
(1,043,326)
341,023
(90,521)
115,943

(936,123)
34,613,193
2,299,954
(198,091)
423,505
(90,520)
1,003
1,564,122

‹ﬂletme sermayesindeki de¤iﬂikliklerden önceki faaliyet kâr›

121,821,685

69,560,745

(17,782,086)
1,251,948
(842,141)
814,611
13,564,872
4,884,183
(347,491)
(22,225,263)
(1,960,639)

(11,011,325)
9,197,184
1,829,327
(470,374)
7,360,468
604,005
(408,737)
(7,903,743)
(1,827,981)

99,179,679

66,929,569

Yat›r›m faaliyetleri ile ilgili nakit ak›mlar›
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardaki de¤iﬂim
Maddi duran varl›k al›mlar›
Maddi olmayan duran varl›k al›mlar›
Maddi duran varl›k sat›ﬂ has›lat›

(37,087,469)
(18,106,263)
(954,253)
1,938,533

(18,913,419)
(13,212,374)
(608,734)
395,143

Yat›r›m faaliyetlerinde kullan›lan net nakit

(54,209,452)

(32,339,384)

Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit ak›mlar›
Al›nan k›sa vadeli kredilerden sa¤lanan nakit
Ödenen k›sa vadeli krediler
Ödenen temettü
Ödenen finansal kiralama borçlar›

12,825,361
(14,431,965)
(21,353,507)
(135,211)

13,432,281
(14,681,972)
(18,933,521)
-

Finansman faaliyetlerinde kullan›lan net nakit

(23,095,322)

(20,183,212)

Nakit ve nakit eﬂde¤erlerinden do¤an parasal kay›p

(3,138,842)

(2,999,526)

Nakit ve nakit eﬂde¤erlerindeki net art›ﬂ

18,736,063

11,407,447

Dönem baﬂ› itibariyle nakit ve nakit eﬂde¤erleri

30,129,839

18,722,392

Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit eﬂde¤erleri

48,865,902

30,129,839

9,293,604

2,402,654

Net iﬂletme sermayesindeki de¤iﬂim
Ticari ve di¤er alacaklar
Stoklar
Peﬂin ödenen giderler ve di¤er dönen varl›klar
Peﬂin ödenen giderler ve di¤er duran varl›klar
Ticari ve di¤er borçlar
Karﬂ›l›klar (k›sa vadeli borçlar)
Ödenen faiz
Ödenen vergi
Ödenen k›dem tazminat›
‹ﬂletme faaliyetlerinden sa¤lanan net nakit giriﬂi

Nakit ak›ﬂlar› için ek bilgi
Faiz gelirlerinden elde edilen nakit
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MAL‹ TABLOLARA ‹L‹ﬁK‹N D‹PNOTLAR
(Birim: Aksi belirtilmedikçe 31 Aral›k 2004 tarihindeki al›m gücüyle ifade edilmiﬂ Yeni Türk Liras›)

1. ﬁ‹RKET B‹LG‹LER‹
Genel
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim ﬁirketi (Akçansa) 1967 y›l›nda kurulmuﬂ olan Akçimento Ticaret Anonim
ﬁirketi (Akçimento) ile 1974 y›l›nda kurulmuﬂ olan Çanakkale Çimento Sanayi Anonim ﬁirketi’nin (Çanakkale) birleﬂmesi
ile 30 Eylül 1996 tarihinde kurulmuﬂtur. 12 Ocak 1996 tarihinde tamam› Cimenteries CBR S.A. (CBR)'a ait olan
Mortelmaattschappij Eindhoven B.V. (Mortel), Çanakkale’nin %97.7 pay›n› sat›n alm›ﬂt›r. 24 Nisan 1996 tarihinde de,
CBR grup, Çanakkale'deki hisselerini, ço¤unlukla Hac› Ömer Sabanc› Holding Anonim ﬁirketi’ne ba¤l› ﬂirketlerin elinde
tuttu¤u Akçimento hisselerinin %30’u ile takas etmiﬂtir. 1 Ekim 1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Akçimento,
Çanakkale ile birleﬂmiﬂ ve varl›¤›n› sona erdirmiﬂ olup, Çanakkale’nin ismi Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim
ﬁirketi olarak de¤iﬂtirilmiﬂtir. Akçansa’n›n hisseleri 1986 y›l›ndan itibaren ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda iﬂlem
görmektedir.
Akçansa’n›n genel merkezi ve kay›tl› ofisinin adresi Kozyata¤› Mahallesi, Kaya Sultan Sokak, Hüseyin Ba¤datl›o¤lu ‹ﬂ
Merkezi, No: 97, Kat: 5 - 8, Kozyata¤›, ‹stanbul’dur.
Konsolide mali tablolar yay›nlanmak üzere 4 ﬁubat 2005 tarihinde Akçansa yönetimi taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r. Genel
Kurul’un ve ilgili yasal kuruluﬂlar›n yasal mevzuata göre düzenlenmiﬂ mali tablolar› tashih etme hakk› vard›r. 17 no’lu
dipnotta detaylar›yla anlat›ld›¤› üzere Akçansa’n›n nihai sahipleri Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ. ve CBR International
Holding B.V.’dir.
Konsolide mali tablolar›n sunumu amac›yla, Akçansa ve Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (Karçimsa, merkezi
Karabük'te olan %50.99’u Akçansa’ya ait olan ba¤l› ortakl›k) bundan böyle Akçansa ve ba¤l› ortakl›¤› veya ﬁirket olarak
adland›r›lacakt›r.
Faaliyet Konusu
ﬁirket çimento, klinker, haz›r beton ve agrega üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.
2. UYGULANAN BELL‹ BAﬁLI MUHASEBE PRENS‹PLER‹N‹N ÖZET‹
Mali Tablolar›n Sunum Esaslar›
ﬁirket’in konsolide mali tablolar›, Uluslararas› Muhasebe Standartlar› Komitesi taraf›ndan onaylanan Uluslararas›
Muhasebe Standartlar› ve yorumlar›n› içeren Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›’na (UFRS) uygun olarak
haz›rlanm›ﬂt›r. Konsolide mali tablolar, sat›lmaya haz›r finansal varl›klar›n rayiç bedeliyle de¤erlenmesi haricinde, tarihi
maliyet esas›na göre haz›rlanm›ﬂt›r.
ﬁirket, UFRS’nin 1 Ocak 2005 tarihinde yürürlü¤ü girecek olan de¤iﬂikliklerini, 31 Aral›k 2004 tarihi itibari ile henüz
uygulamaya baﬂlamam›ﬂt›r.
Akçansa ve konsolide olan ba¤l› ortakl›¤›, muhasebe kay›tlar›n› ve yasal mali tablolar›n› Sermaye Piyasas› Kurulu (Akçansa
için), Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye Bakanl›¤›’nca yay›mlanan Tek Düzen Hesap Plan›
(THP) gereklerine göre Yeni Türk Liras› (YTL) olarak tutmaktad›r. Konsolide mali tablolar Akçansa'n›n ve ba¤l› ortakl›¤›n›n
yasal kay›tlar›na dayand›r›lm›ﬂ ve YTL cinsinden ifade edilmiﬂ olup UFRS’ye göre ﬁirket’in durumunu lay›k›yla arz
edebilmesi için, bir tak›m tashihlere ve s›n›fland›rma de¤iﬂikliklerine tabi tutularak haz›rlanm›ﬂt›r.
2003 Mali Tablolar›nda Yap›lan S›n›flamalar
Cari y›l konsolide mali tablolar› ile tutarl› olabilmesi aç›s›ndan 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle haz›rlanm›ﬂ konsolide mali
tablolarda baz› s›n›flamalar yap›lm›ﬂt›r. Yap›lan s›n›flamalar, 3.207.291 YTL tutar›ndaki çal›ﬂ›lmayan k›s›m giderinin ve
1.003 YTL tutar›ndaki iﬂtirak de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›k giderinin "Faaliyet D›ﬂ› - Di¤er Giderler" kaleminden "Di¤er Faaliyet
Giderleri" kalemine s›n›fland›r›lmas›ndan ibarettir.
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2. UYGULANAN BELL‹ BAﬁLI MUHASEBE PRENS‹PLER‹N‹N ÖZET‹ (devam›)
Ölçüm Birimi
Türkiye’de süregelen yüksek enflasyon dönemi sonucunda, Türk Liras›’nda (TL) artan say› haneleri ile birlikte, iﬂlemlerin
ifade ve kay›t edilmesi s›ras›nda güçlükler ortaya ç›km›ﬂt›r. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlü¤e giren yeni bir yasa ile
Yeni Türk Liras› (YTL), Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para birimi olarak belirlenmiﬂ ve 1.000.000 TL, 1 YTL’ye eﬂit olmak
üzere TL’nin dolaﬂ›mdan tamamen kalkmas›na kadar geçecek süre için sabitlenmiﬂtir. Bu nedenle, 31 Aral›k 2004
itibariyle ﬁirket’in iﬂlevsel ve raporlama para birimi ve geçmiﬂ y›l karﬂ›laﬂt›rmal› figürleri 1.000.000 TL / YTL = 1,00 oran›
kullan›larak YTL olarak sunulmuﬂtur.
ﬁirket’in iﬂlevsel para birimi Yeni Türk Liras›’d›r. 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Yeni Türk Liras›n›n genel al›m gücündeki
de¤iﬂikliklerin yeniden ifade edilmesi UMS 29’a (“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”) uygun olarak
yap›lm›ﬂt›r. UMS 29 yüksek enflasyonist bir ekonominin para biriminde haz›rlanan mali tablolar›n bilanço tarihindeki
cari olan ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmesini öngörür. UMS 29’un uygulanmas›n› gerektiren bir özellik, 3 y›ll›k
kümülatif enflasyon oran›n›n %100’e yaklaﬂmas› veya aﬂmas›d›r. 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle Devlet ‹statistik Enstitüsü
taraf›ndan toptan eﬂya fiyat endeksi baz al›narak yay›nlanan 3 y›ll›k kümülatif enflasyon oran› %70’tir (2003: %181).
31 Aral›k tarihleri itibariyle, endeks ve katsay›lar aﬂa¤›da sunulmuﬂtur.

Tarih

Endeks

Katsay›

31 Aral›k 2001
31 Aral›k 2002
31 Aral›k 2003
31 Aral›k 2004

4,951.7
6,478.8
7,382.1
8,403.8

1.6972
1.2971
1.1384
1.0000

Yukar›da belirtilen yeniden ifade etme iﬂleminin esaslar› aﬂa¤›daki gibidir:
- Daha önce 31 Aral›k 2003 tarihinde raporlanan ölçüm birimiyle ifade edilmiﬂ olan geçmiﬂ y›l mali tablolar› parasal
aktif ve pasif kalemler de dahil olmak üzere, 31 Aral›k 2004 tarihinde geçerli ölçüm birimi ile yeniden ifade edilmiﬂtir.
- 31 Aral›k 2004 tarihindeki bilançoda yer alan parasal aktif ve pasif kalemleri bilanço tarihinde geçerli ölçüm birimi
ile ifade edildi¤inden yeniden ifade edilmemiﬂtir.
- Yeniden ifade edilen sermaye, yeniden de¤erleme fonundan transferler sebebiyle ç›kar›lan bedelsiz hisseler d›ﬂ›nda,
gerçekleﬂen art›ﬂlar sermayeye eklendi¤i tarihten itibaren ilgili katsay›lar kullan›larak de¤erlenmiﬂtir.
- Bilanço tarihinde cari ölçüm biriminde taﬂ›nmayan parasal olmayan aktif ve pasifler ve di¤er özkaynak kalemleri
(elimine olan yeniden de¤erleme fonu hariç) ilgili katsay›lar kullan›larak yeniden ifade edilmiﬂtir.
- Genel enflasyonun net parasal pozisyona etkisi gelir tablosunda net parasal kâr ya da zarar olarak yans›t›lm›ﬂt›r.
- Gelir-gider tablosunda amortisman ve sabit k›ymet sat›ﬂ kâr/zararlar› (yeniden de¤erlenmiﬂ brüt defter de¤erleri ve
birikmiﬂ amortisman üzerinden de¤erlenmesi sebebiyle) d›ﬂ›nda bütün di¤er kalemler ilgili katsay›lar kullan›larak
endekslenmiﬂtir.
Bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin genel fiyat endeksi ve katsay›lar kullan›larak yeniden ifade edilmesi ﬁirket’in
bilançolarda belirtilen tutarlarda varl›klar› gerçekleﬂtirebilece¤i ve yükümlülükleri yerine getirece¤i anlam›na gelmemektedir.
Ayn› ﬂekilde, ﬁirket’in mali tablolarda belirtilen tutarlarda özkaynaklar› hissedarlar›na sa¤layaca¤› anlam›na da
gelmemektedir.
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2. UYGULANAN BELL‹ BAﬁLI MUHASEBE PRENS‹PLER‹N‹N ÖZET‹ (devam›)
Uygulanan Konsolidasyon Esaslar›
Konsolide mali tablolar Akçansa’n›n ve %50.99'una sahip oldu¤u Karçimsa'n›n mali tablolar›n› kapsamaktad›r.
Ba¤l› ortakl›k, kontrolün Akçansa’ya geçti¤i tarihten itibaren konsolide edilmeye baﬂlan›r ve kontrolün Akçansa’dan
ç›kmas› ile konsolide edilme iﬂlemi son bulur.
Yukar›da da belirtildi¤i üzere konsolide mali tablolar Akçansa ve onun kontrol etti¤i ba¤l› ortakl›¤›n mali tablolar›ndan
oluﬂur. Akçansa direkt veya indirekt olarak bir ﬂirketteki oy haklar›n›n %50’sinden fazlas›na sahip oldu¤unda ve
o ﬂirketin faaliyetlerinden yarar sa¤lamak amac›yla finansal ve faaliyet politikalar›n› yönlendirme hakk› elde etti¤inde
kontrolü ele geçirmiﬂ say›l›r. Ba¤l› ortakl›¤›n kâr›n›n (zarar›n›n) ve özkayna¤›n›n az›nl›k pay›na düﬂen k›sm› gelir tablosunda
ve bilançoda ayr› bir kalem olarak gösterilmektedir.
Akçansa ve ba¤l› ortakl›¤› aras›ndaki iﬂlemler ve bakiyeler ile bu iﬂlemlerle ilgili olarak oluﬂan kâr marjlar› elimine
edilmiﬂtir. Konsolide mali tablolar benzer iﬂlemler için ayn› muhasebe prensipleri kullan›larak haz›rlanm›ﬂt›r.
Nakit ve Nakit Eﬂde¤erleri
Konsolide nakit ak›m tablosunun sunumu aç›s›ndan, nakit ve nakit eﬂde¤erleri, kasadaki nakit varl›¤›, bankalardaki
nakit para, çekler ve vadesi 3 aydan k›sa vadeli mevduatlar› içermektedir. Ters repo iﬂlemleri de nakit ve nakit eﬂde¤erleri
kaleminin içerisine dahil edilmiﬂtir.
Nakit ve nakit benzeri de¤erler elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiﬂ faizlerinin toplam› ile gösterilmiﬂtir.
Geri sat›m taahhüdü ile al›nm›ﬂ menkul k›ymetler, ﬁirket'in bu varl›klar üzerinde herhangi bir kontrol gücü bulunmad›¤›ndan
bilançoda gösterilmemiﬂtir. Bu tür anlaﬂmalar çerçevesinde yap›lan ödemeler nakit ve nakit eﬂde¤erleri kalemine dahil
edilmiﬂtir. Al›ﬂ ve geri sat›ﬂ aras›ndaki fiyat farklar› faiz gelirleri olarak kabul edilmiﬂ ve ters repo anlaﬂmas›n›n vadesi
boyunca tahakkuk ettirilmiﬂtir.
Ticari ve Di¤er Alacaklar
Ticari alacaklar fatura edilmiﬂ tutarlar› ile kay›tlara al›nmakta ve varsa efektif faiz oran› (YTL için %24, USD için %2.35
ve Euro için %2.13) ile ﬂüpheli alacak karﬂ›l›¤› düﬂüldükten sonra indirgenmiﬂ net de¤eri ile taﬂ›nmaktad›r.
Ticari alacaklar›n tahsil süresi ürün niteli¤ine ve müﬂteri ile yap›lan sözleﬂmelere ba¤l› olarak de¤iﬂmekte olup, çimento
için 1 - 60 gün, haz›r beton için 1 - 90 gün aras›ndad›r.
Ticari alacaklar içine s›n›fland›r›lan senetler ve vadeli çekler reeskonta tabi tutularak efektif faiz oran› metoduyla
indirgenmiﬂ de¤erleri ile taﬂ›n›r.
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤› gider olarak kay›tlara yans›t›lmaktad›r. Karﬂ›l›k, ﬁirket yönetimi taraf›ndan tahmin edilen ve
ekonomik koﬂullardan ya da hesab›n do¤as› gere¤i taﬂ›d›¤› riskten kaynaklanabilecek olas› zararlar› karﬂ›lad›¤› düﬂünülen
tutard›r.
Stoklar
Stoklar maliyet de¤eri veya net gerçekleﬂebilir de¤erden düﬂük olan› ile de¤erlenmiﬂtir. Stoklar› bulunduklar› duruma
getirmek için yap›lan harcamalar aﬂa¤›daki gibi muhasebeleﬂtirilmiﬂtir:
‹lk madde ve malzemeler - Ayl›k a¤›rl›kl› ortalama metodu ile belirlenmektedir.
Mamul ve yar› mamuller - Direkt malzeme ve iﬂçilik giderleri, de¤iﬂken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda
(normal faaliyet kapasitesi göz önünde tutularak) dahil edilmiﬂtir. Envanter de¤erleme yöntemi ayl›k a¤›rl›kl› ortalama
yöntemidir.
Net gerçekleﬂebilir de¤er, tahmini sat›ﬂ fiyat›ndan sat›ﬂ esnas›na kadar oluﬂacak ek maliyetler düﬂülerek tahmin edilen
tutard›r.

48

2. UYGULANAN BELL‹ BAﬁLI MUHASEBE PRENS‹PLER‹N‹N ÖZET‹ (devam›)
Sat›lmaya Haz›r Finansal Varl›klar
Tüm sat›lmaya haz›r finansal varl›klar ilk al›m an›ndaki rayiç de¤eri ifade etti¤i düﬂünülen ve iﬂlem maliyetlerini de
içeren maliyet bedeli ile kay›tlara al›n›r.
‹lk kayda al›mdan sonra sat›lmaya haz›r varl›klar rayiç de¤erleri ile de¤erlenir. Sat›ﬂa haz›r finansal yat›r›mlardan elde
edilen faiz, faiz geliri olarak gösterilmiﬂtir. Sat›ﬂa haz›r finansal yat›r›mlardan, rayiç de¤erdeki de¤iﬂikliklerden
kaynaklanan kazanç veya kay›plar, ilgili varl›klar sat›lana, nakde dönüﬂene veya baﬂka bir ﬂekilde elden ç›kar›lana veya
herhangi bir ﬂekilde de¤er düﬂüklü¤üne maruz kalana kadar özkaynaklar içinde ayr› bir kalemde gösterilir, bu tarihten
sonra ise gelir ve gider hesaplar› ile iliﬂkilendirilir.
‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda iﬂlem gören finansal varl›klar, bilanço tarihindeki iﬂgünü sonunda borsada oluﬂan
piyasa fiyatlar› esas al›narak de¤erlenmiﬂtir. Borsada iﬂlem görmeyen finansal yat›r›mlar› de¤erlemek için uygulanabilir
bir de¤erleme metodu olmad›¤› zaman, ilgili finansal varl›klar tarihi maliyetleri ile de¤erlenmiﬂtir.
Netleﬂtirme
Finansal varl›k ve yükümlülükler, netleﬂtirmeye yönelik yasal bir hakka ve yapt›r›m gücüne sahip olunmas› ve söz konusu
varl›k ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eﬂzamanl› sonuçland›rma niyetinin olmas› durumunda
bilançoda netleﬂtirilerek gösterilmektedir.
Maddi Duran Varl›klar
Maddi duran varl›klar, maliyet de¤erinden birikmiﬂ amortisman ve var ise de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤› ç›kar›ld›ktan sonraki
net de¤erleri ile gösterilmiﬂtir. Arazi amortismana tabi tutulmam›ﬂt›r.
Amortismana tabi tutulan varl›klar, maliyet tutarlar› üzerinden aﬂa¤›da belirtilen tahmini ekonomik ömürlerine dayanan
oranlarla do¤rusal amortismana tabi tutulmuﬂtur.

Yerüstü/yeralt› düzenleri ve binalar

20-50 y›l

Makine, tesis ve cihazlar

5-20 y›l

Döﬂeme ve demirbaﬂlar

5-10 y›l

Taﬂ›t araç ve gereçleri
Özel maliyetler

5 y›l
5-47 y›l

Maddi duran varl›klar›n taﬂ›nan de¤erlerinin gerçekleﬂemeyece¤ine yönelik olay veya de¤iﬂikliklerin meydana gelmesi
durumunda herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ünün olup olmad›¤› incelenmektedir. Söz konusu uyar›lar›n olmas› veya taﬂ›nan
de¤erlerin gerçekleﬂebilir de¤eri aﬂmas› durumunda varl›klar gerçekleﬂebilir de¤erlerine indirgenmektedir. Maddi duran
varl›klar›n gerçekleﬂebilir de¤eri net sat›ﬂ fiyat› veya kullan›mdaki de¤erinden büyük olan›d›r. Kullan›m de¤eri bulunurken,
gelecekteki nakit ak›ﬂlar›, cari piyasa koﬂullar›ndaki paran›n zaman de¤eri ve bu varl›¤a özel riskleri yans›tan vergi
öncesi iskonto oran› kullan›larak iskonto edilmektedir. Ba¤›ms›z olarak büyük bir nakit giriﬂi sa¤lamayan bir varl›¤›n
geçekleﬂebilir de¤eri, varl›¤›n ait oldu¤u nakit giriﬂi sa¤layan birim için belirlenmektedir. De¤er düﬂüklükleri gelir
tablosuna yans›t›lmaktad›r.
Maddi Olmayan Duran Varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar maliyet bedeli üzerinden aktifleﬂtirilir. Maddi olmayan duran varl›klar do¤rusal amortisman
yöntemine göre ilgili k›ymetin tahmini ekonomik ömrü (5 y›l) üzerinden itfa edilmektedir.
Maddi olmayan duran varl›klar›n taﬂ›d›klar› de¤erler, ﬂartlarda de¤iﬂiklik oldu¤u takdirde herhangi bir de¤er düﬂüklü¤ü
olup olmad›¤›n› tespit etmek için incelenmektedir.
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Yabanc› Para Cinsinden ‹ﬂlemler
Yabanc› para cinsinden yap›lan iﬂlemler, iﬂlemin yap›ld›¤› tarihteki kurlarla YTL’ye çevrilmiﬂtir. Yabanc› para cinsinden
aktif ve pasifler ise bilanço tarihindeki kurlardan de¤erlenmiﬂ olup, ortaya ç›kan kur farklar› ilgili gelir ve gider hesaplar›na
yans›t›lm›ﬂt›r.
Y›l sonlar›nda kullan›lan kurlar aﬂa¤›daki gibidir:
Tarih
Al›ﬂ kuru
31 Aral›k 2002
31 Aral›k 2003
31 Aral›k 2004
Sat›ﬂ kuru
31 Aral›k 2002
31 Aral›k 2003
31 Aral›k 2004

YTL/USD

YTL/EURO

1.634501
1.395835
1.342100

1.703477
1.745072
1.826800

1.642384
1.402567
1.348600

1.711693
1.753489
1.835600

Banka Kredileri
Bütün banka kredileri, ilk kay›t an›nda rayiç de¤erlerini de yans›tt›¤› düﬂünülen ve ihraç maliyetini içeren maliyet bedeli
ile kaydedilir.
‹lk kayda al›mdan sonra krediler, etkin faiz oran› yöntemiyle indirgenmiﬂ net de¤erleri ile gösterilir. ‹ndirgenmiﬂ de¤er
hesaplan›rken ilk ihraç an›ndaki maliyetler ve geri ödeme s›ras›ndaki indirimler ile primler göz önünde bulundurulur.
Yükümlülük, kay›ttan ç›kar›ld›¤›nda ya da iskonto yoluyla gelir tablosuna yans›t›l›r.
Ticari ve Di¤er Borçlar
Normalde ödeme süresi 30 gün olan ticari ve di¤er borçlar, mal ve hizmet al›m› ile ilgili ileride do¤acak faturalanm›ﬂ
ya da faturalanmam›ﬂ tutar›n rayiç de¤erini temsil eden indirgenmiﬂ maliyet bedeliyle kay›tlarda yer almaktad›r.
‹ndirgenmiﬂ maliyet bedeli bulunurken kullan›lan faiz oranlar› YTL için %24, USD için %2.35 ve Euro için %2.13'tür.
Karﬂ›l›klar
Karﬂ›l›klar ancak ﬁirket’in geçmiﬂten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülü¤ü (yasal ya da yap›sal) varsa,
bu yükümlülük sebebiyle iﬂletmeye ekonomik ç›kar sa¤layan kaynaklar›n elden ç›kar›lma olas›l›¤› mevcut ise ve
yükümlülü¤ün tutar› güvenilir bir ﬂekilde belirlenebiliyorsa kay›tlara al›n›r. Paran›n zaman içindeki de¤er kayb› önem
kazand›¤›nda karﬂ›l›klar ileride oluﬂmas› muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiﬂ de¤eriyle yans›t›l›r.
‹ndirgenmiﬂ de¤er kullan›ld›¤›nda, zaman›n ilerlemesinden dolay› karﬂ›l›klarda meydana gelecek art›ﬂlar faiz gideri
olarak kaydedilir.
Vergi Karﬂ›l›klar›
Vergi karﬂ›l›¤›, dönem kâr› veya zarar› hesaplanmas›nda dikkate al›nan cari dönem ve ertelenmiﬂ vergi karﬂ›l›klar›n›n
tamam›d›r.
Ertelenmiﬂ vergi, yükümlülük metodu dikkate al›narak hesaplanm›ﬂt›r. Ertelenmiﬂ vergi, aktif ve pasiflerin finansal
raporlamada yans›t›lan de¤erleri ile yasal vergi hesab›ndaki bazlar› aras›ndaki geçici farklardan oluﬂan vergi etkisini
yans›tmaktad›r. Ertelenmiﬂ vergi pasifleri vergilendirilecek tüm geçici farklar için hesaplan›r.
Ertelenmiﬂ vergi alaca¤›, her türlü indirilebilir geçici farklar ve taﬂ›nan ve kullan›lmayan birikmiﬂ zararlar üzerinden
hesaplan›r ve ancak ﬁirket taraf›ndan öngörülebilen gelecekte indirilebilir geçici farklar› ortadan kald›racak ve birikmiﬂ
zararlar›n kullan›lmas›n› sa¤layacak tutarda vergiye tabi kâr yarat›lma olas›l›¤› var ise kaydedilir.
Her bilanço döneminde ﬁirket, ertelenmiﬂ vergi alacaklar›n› gözden geçirmekte ve ileriki y›llarda vergilendirilebilir
gelirlerden düﬂülemeyece¤i tespit edilen ertelenmiﬂ vergi alaca¤› için karﬂ›l›k ay›rmaktad›r.
Ertelenmiﬂ gelir vergisi aktif ve pasifleri ilgili aktifin gerçekleﬂti¤i veya yükümlülü¤ün ifa edilece¤i zamanlarda geçici
olaca¤› tahmin edilen etkin vergi oran› üzerinden veya bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranlar› baz al›narak hesaplan›r.
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K›dem Tazminat› Karﬂ›l›¤›
(a) Tan›mlanan Fayda Plan›:
ﬁirket, mevcut iﬂ kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iﬂten ayr›lan veya istifa
ve kötü davran›ﬂ d›ﬂ›ndaki nedenlerle iﬂine son verilen personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür.
ﬁirket, iliﬂikteki mali tablolarda yer alan K›dem Tazminat› karﬂ›l›¤›n› “Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve ﬁirket’in
personel hizmet süresini tamamlama ve k›dem tazminat›na hak kazanma konular›nda geçmiﬂ y›llarda kazand›¤›
deneyimlerini baz alarak hesaplam›ﬂ ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oran› ile iskonto etmiﬂtir. Hesaplanan
tüm kazançlar ve kay›plar kâr/zarar tablosuna yans›t›lm›ﬂt›r.
(b) Tan›mlanan Ek Planlar:
ﬁirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. ﬁirket’in, bu primleri ödedi¤i
sürece baﬂka yükümlülü¤ü kalmamaktad›r. Bu primler ödendikleri dönemde personel giderlerine yans›t›lmaktad›r.
Konsolide bilançolarda k›dem tazminat› karﬂ›l›klar›, uzun vadeli borçlar alt›nda ayr› bir kalem olarak gösterilmiﬂtir.
Yat›r›m Teﬂvikleri
Yat›r›m teﬂvikleri teﬂvikin al›naca¤›na ve beraberindeki tüm koﬂullara uyulaca¤›na dair makul güvence sa¤lanm›ﬂ ise
rayiç de¤eri üzerinden de¤erlenir. Teﬂvik bir gider kalemi ile iliﬂkilendirildi¤i zaman, telafi etmesi düﬂünülen giderleri
kapsayacak ﬂekilde sonraki dönemlerde sistematik bir ﬂekilde gelir olarak kaydedilir. E¤er teﬂvik bir varl›k kalemi ile
iliﬂkilendirilmiﬂ ise, rayiç de¤eri sermaye hesab› alt›nda tutulur (ertelenmiﬂ gelir gibi) ve yat›r›m teﬂvikinin ilgili oldu¤u
varl›¤›n tahmin edilen ekonomik ömrü üzerinden y›ll›k eﬂit taksitlere ayr›larak gelir tablosu ile iliﬂkilendirilir.
Kiralamalar
Finansal Kiralama
ﬁirket’e kiralanan varl›¤›n mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydalar›n devrini öngören finansal kiralamalar, finansal
kiralaman›n baﬂlang›ç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varl›¤›n rayiç de¤eri ile kira ödemelerinin bugünkü
de¤erinden küçük olan› esas al›narak yans›t›lmaktad›r. Finansal kira ödemeleri kira süresi boyunca, her bir dönem için
geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oran› üretecek ﬂekilde anapara ve finansman gideri olarak
ayr›lmaktad›r. Finansman giderleri dönemler itibariyle do¤rudan gelir tablosuna yans›t›lmaktad›r. Aktifleﬂtirilen kiralanm›ﬂ
varl›klar, varl›¤›n tahmin edilen ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktad›r.
Operasyonel Kiralama
Kiraya veren taraf›n kiralanan varl›¤›n tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttu¤u kiralamalar operasyonel kiralama
olarak s›n›fland›r›lmaktad›r. Operasyonel kira ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca do¤rusal olarak gider
kaydedilmektedir.
Gelirler
Gelir, ekonomik faydan›n iﬂletmeye gelece¤inin muhtemel oldu¤u ve gelir tutar›n›n güvenilir bir ﬂekilde ölçülebildi¤i
zaman kaydedilmektedir. Gelirler, indirimler, katma de¤er vergisi ve sat›ﬂ vergileri düﬂüldükten sonra net olarak
gösterilmiﬂtir. Gelirin oluﬂmas› için aﬂa¤›daki kriterlerin yerine gelmesi gerekmektedir.
Mal Sat›ﬂ›
Sat›lan mallar›n riskinin ve faydas›n›n al›c›ya transfer oldu¤u ve gelir tutar›n›n güvenilir bir ﬂekilde hesaplanabildi¤i
durumda gelir oluﬂmuﬂ say›l›r. Net sat›ﬂlar, indirimler ve komisyonlar düﬂüldükten sonraki faturalanm›ﬂ sat›ﬂ bedelinden
oluﬂmaktad›r.
Hizmet Sat›ﬂ›
Hizmet sat›ﬂ›ndan do¤an gelir ölçülebilir bir tamamlanma derecesine ulaﬂ›ld›¤› zaman oluﬂmuﬂ say›l›r. Yap›lan anlaﬂmadan
elde edilecek gelirin güvenilir bir ﬂekilde ölçülemedi¤i durumlarda, gelir, katlan›lan giderlerin geri kazan›labilecek tutar›
kadar kabul edilir.
Faiz
Tahsilat›n ﬂüpheli olmad›¤› durumlarda tahakkuk esas›na göre gelir kazan›lm›ﬂ kabul edilir.
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Temettü
Ortaklar›n kâr pay› alma hakk› do¤du¤u anda gelir kazan›lm›ﬂ kabul edilir.
Borçlanma Maliyetleri
Borçlanma maliyetleri gerçekleﬂti¤i dönemde giderleﬂtirilir.
Kullan›lan Tahminler
Mali tablolar›n UFRS’ye göre haz›rlanmas›nda ﬁirket yönetiminin, raporlanan aktif ve pasif tutarlar›n› ve bilanço tarihi
itibariyle vukuu muhtemel varl›k ve yükümlülüklere iliﬂkin aç›klamalar› etkileyecek baz› tahmin ve varsay›mlar yapmas›
gerekmektedir. Gerçekleﬂen sonuçlar, tahmin ve varsay›mlardan farkl›l›klar gösterebilir. Bu tahmin ve varsay›mlar
düzenli olarak gözden geçirilmekte, düzeltme ihtiyac› do¤du¤unda bu düzeltmeler ilgili dönemin faaliyet sonuçlar›na
yans›t›lmaktad›r.
Hisse Baﬂ›na Kâr
Mali tablolarda sunumu aç›s›ndan, hisse baﬂ›na kâr, net kâr›n y›l boyunca dolaﬂ›mda bulunan hisse adedinin a¤›rl›kl›
ortalamas›na bölünmesi ile hesaplanm›ﬂt›r. Y›l boyunca dolaﬂ›mda bulunan hisse adedinin a¤›rl›kl› ortalamas›, kaynaklarda
bir art›ﬂ yaratmadan bas›lan hisseler göz önünde bulundurularak hesaplanm›ﬂt›r. Bununla birlikte, yasal kay›tlar aç›s›ndan,
hisse baﬂ›na kâr›n hesaplanmas› yerel mevzuat ve kanunlara tabidir.
‹ﬂlem ve Teslim Tarihindeki Muhasebeleﬂtirme
Düzenlenmiﬂ finansal varl›k al›ﬂ ve sat›ﬂlar›, ﬁirket'in varl›¤› al›ﬂ› ya da sat›ﬂ› gerçekleﬂtirdi¤i tarihte, di¤er bir deyiﬂle,
ﬁirket'in söz konusu aktifin al›ﬂ›n› veya sat›ﬂ›n› taahhüt etti¤i tarihte kaydedilmektedir. Düzenlenmiﬂ al›ﬂlar ve sat›ﬂlar,
ilgili varl›¤›n teslim tarihinin yasal düzenlemeler veya piyasa teamülleri çerçevesinde belirledi¤i finansal varl›k al›ﬂlar›
veya sat›ﬂlar›d›r.
Finansal Araçlar›n Kayda Al›nmas› ve Kay›ttan Ç›kar›lmas›
ﬁirket, finansal aktif veya finansal pasifleri sadece ve sadece finansal enstrüman›n sözleﬂmesine taraf oldu¤u takdirde
bilançosuna yans›tmaktad›r. ﬁirket finansal aktifi veya finansal aktifin bir k›sm›n› sadece ve sadece söz konusu varl›klar›n
konu oldu¤u sözleﬂmeden do¤an haklar› üzerindeki kontrolünü kaybetti¤i zaman kay›ttan ç›kart›r. ﬁirket finansal pasifi
sadece ve sadece sözleﬂmede tan›mlanan yükümlülü¤ü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman aﬂ›m›na u¤rar ise kay›ttan
ç›kart›r.
Türev Finansal Araçlar (Vadeli ‹ﬂlem Anlaﬂmalar›)
ﬁirket yabanc› para piyasas›nda vadeli iﬂlem anlaﬂmalar› yapmaktad›r. ﬁirket'in risk yönetim politikalar›na göre riskten
korunma amaçl› girilen söz konusu vadeli iﬂlem anlaﬂmalar›, UMS 39'a (Finansal Araçlar›n De¤erlenmesi) göre riskten
korunma muhasebesi için yeterli ﬂartlar› sa¤lamad›¤›ndan, mali tablolarda “al›m-sat›m amaçl› türev araçlar›” aras›nda
s›n›fland›r›larak rayiç de¤erleri ile yans›t›l›r.
Türev finansal araçlar›n rayiç de¤erleri halka aç›k organize olmuﬂ piyasalardaki fiyatlar› veya bilanço tarihine indirgenmiﬂ
gelecekteki nakit getirileri olarak kabul edilmiﬂtir. Bütün türev araçlar rayiç de¤erleri pozitif oldu¤unda varl›k, negatif
oldu¤unda ise borç olarak taﬂ›n›r.
Riskten korunma muhasebesi için yeterli ﬂartlar› sa¤lamayan türev araçlar›n rayiç de¤erlerindeki art›ﬂ veya azal›ﬂtan
kaynaklanan kazanç veya kay›plar do¤rudan gelir tablosu ile iliﬂkilendirilir.
Konsolide bilançoda, henüz gerçekleﬂmemiﬂ gelir yaratan türev araçlar gelir tahakkuku kalemine (di¤er dönen varl›klar)
ve henüz gerçekleﬂmemiﬂ zarar yaratan türev araçlar gider tahakkuklar› kalemine dahil edilir.
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3. NAK‹T VE NAK‹T EﬁDE⁄ERLER‹

Banka (k›sa vadeli mevduatlar dahil)
Vadesi sene sonundan önce olan çekler
Ters repo sözleﬂmeleri
Kasa
Toplam

2004

2003

48,156,670
650,767
56,026
2,439

29,667,939
345,235
113,915
2,750

48,865,902

30,129,839

Vadeli mevduatlar›n vadeleri ﬁirket'in acil nakit ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak YTL için 1 ve 87 gün (2003: 2 ve 90 gün)
aras›nda de¤iﬂmekte olup, Amerikan Dolar› için 17 gün (2003: 5 ve 6 gün) vadesinde yap›lm›ﬂt›r. Faiz oranlar› YTL vadeli
mevduat için %21 - %23.25 aras›nda de¤iﬂmekte olup (2003: %27- %34), Amerikan Dolar› için %4.25’tir (2003: %3).
31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle ters repo sözleﬂmesi, 3 Ocak 2005 tarihinde geri satmak ﬂart›yla menkul k›ymet karﬂ›l›¤›
bankalara ödenen 56,026 YTL (2003: 100,066 YTL) tutar›ndaki fondan ibarettir. Y›ll›k faiz oran› %17 ve %17.50
(2003: %26) aras›nda de¤iﬂmektedir ve taﬂ›nan de¤er içerisindeki faiz tahakkuku 27 YTL (2003: 71 YTL)’dir.
4. T‹CAR‹ VE D‹⁄ER ALACAKLAR

Ticari alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Di¤er
Eksi: ﬁüpheli alacak karﬂ›l›¤›

2004

2003

35,895,461
24,950,658
(1,878,878)

27,544,885
23,214,318
156,506
(2,981,081)

58,967,241

47,934,628

5. SATILMAYA HAZIR F‹NANSAL VARLIKLAR (k›sa vadeli)

31 Aral›k 2004
Tutar

31 Aral›k 2003
Faiz Oran›
Minimum

Maksimum

Vade

Yeni Türk Liras› Hazine Bonolar›

44,170,679

%22.70

%28.05

23 Mart 2005-5 Ekim 2005

ABD Dolar› Hazine Bonolar›

10,285,965

%4.09

%4.65

22 Haziran 2005-7 Eylül 2005

54,456,644

Tutar

Faiz Oran›

Vade

Minimum

Maksimum

21,302,359

%29.45

%51.20

-

-

3 Mart 2004-27 Ekim 2004

-

21,302,359

53

6. STOKLAR

Hammadde stoklar›
Yar› mamul stoklar›
Mamul stoklar›
Sipariﬂ avanslar›

2004

2003

33,719,849
3,393,791
3,689,201
119,462

32,606,646
5,841,269
3,495,281
231,055

40,922,303

42,174,251

2004

2003

1,171,464
525,541
323,824
233,540
161,664

922,148
97,275
139,749
228,675
156,566
150,467

2,416,033

1,694,880

7. PEﬁ‹N ÖDENEN G‹DERLER VE D‹⁄ER DÖNEN VARLIKLAR

Peﬂin ödenen giderler
Personel ve iﬂ avanslar›
Sigorta alacaklar›
Personelden alacaklar
Vadeli iﬂlem anlaﬂmalar› gelir tahakkuklar›
Di¤er

8. SATILMAYA HAZIR F‹NANSAL VARLIKLAR (uzun vadeli)
2004

2003

Pay oran› (%)

Tutar

10.00
13.78
15.00

56,771,021
44,016,283
22,662,688

10.00
13.78
15.00

47,297,296
44,016,283
22,662,688

8.72
16.00
12.25
0.05

2,686,527
521,399
201,910
145,782

8.72
16.00
10.89
0.05

2,686,527
521,399
194,472
61,535

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.ﬁ. (Çimsa)
Enerjisa Enerji Üretim A.ﬁ. (Enerjisa)
Liman ‹ﬂletmeleri ve Nakliyecilik A.ﬁ. (Liman ‹ﬂletmeleri)
Eterpark Endüstri Ürünleri ‹malat Ticaret
‹thalat ‹hracat Pazarlama A.ﬁ. (Eterpark)
Arpaﬂ Ambarl› Römorkaj Pilotaj Ticaret A.ﬁ. (Arpaﬂ)
Altaﬂ Ambarl› Liman Tesisleri Ticaret A.ﬁ. (Altaﬂ)
Lafarge Aslan Çimento A.ﬁ. (Lafarge)

127,005,610

Pay oran› (%)

Tutar

117,440,200

Hisse senetleri ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas›’nda iﬂlem gören Çimsa ve Lafarge, 31 Aral›k 2004 ve
31 Aral›k 2003 tarihli iﬂgünleri sonunda borsada oluﬂan piyasa fiyatlar› ile de¤erlenmiﬂtir. 9.557.972 YTL
(2003: 13.719.934 YTL gelir) tutar›ndaki cari dönemde ortaya ç›kan gerçekleﬂmemiﬂ gelir özkaynaklar içinde
gösterilmiﬂtir.
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8. SATILMAYA HAZIR VARLIKLAR (uzun vadeli) (devam›)
Eterpark ve Liman ‹ﬂletmeleri borsada iﬂlem görmemektedir. Akçansa ürünlerini deniz yoluyla sevk etmek istedi¤inde
bu iki ﬂirketin sahip oldu¤u limanlardan faydalanmaktad›r. Bu iki finansal duran varl›¤›na iliﬂkin de¤er düﬂüklü¤ü olup
olmad›¤›, kara taﬂ›mac›l›¤› ile k›yasland›¤›nda deniz taﬂ›mac›l›¤›n›n kullan›lmas› durumunda gelecekte bu ﬂirketlerden
sa¤lanacak faydan›n bilanço tarihine indirgenmesi yolu ile hesaplanmaktad›r. Her dönem sonunda ﬁirket, söz konusu
finansal duran varl›klardan gelecekte elde edilecek faydan›n bilanço tarihine indirgenmiﬂ tutar›n›n söz konusu varl›klar›n
enflasyona göre düzeltilmiﬂ maliyet de¤erlerinden yüksek oldu¤undan emin olduktan sonra, bu finansal duran varl›klar›
enflasyona göre düzeltilmiﬂ maliyet bedelleri ile bilançoda taﬂ›maktad›r.
Enerjisa’n›n hisseleri borsada iﬂlem görmemektedir. Akçansa’ya ve di¤er Sabanc› grubu ﬂirketlerine enerji sa¤layan
Enerjisa halen büyüme devresindedir. Söz konusu finansal duran varl›¤a iliﬂkin de¤er düﬂüklü¤ü olup olmad›¤›, bu
finansal duran varl›ktan gelecekte elde edilecek getirinin bugünkü de¤eri ve indirgenmiﬂ nakit ak›m› de¤eri ile
hesaplanmaktad›r. ﬁirket bu finansal varl›¤›n rayiç de¤erinin yeniden de¤erlenmiﬂ maliyet de¤erinden yüksek oldu¤undan
emin olduktan sonra enflasyona göre düzeltilmiﬂ maliyet bedeli ile bilançoda yans›tmaktad›r.
Arpaﬂ ve Altaﬂ’›n rayiç bedellerini makul bir ﬂekilde hesaplamak mümkün olmad›¤› için söz konusu finansal duran
varl›klar enflasyona göre düzeltilmiﬂ maliyet bedelleri üzerinden bilançoda taﬂ›nmaktad›r.

9. MADD‹ DURAN VARLIKLAR
(***) 31 Aral›k 2004

1 Ocak 2004

Giriﬂler

Transferler (*)

Ç›k›ﬂlar

102,370,354
166,544,337
810,368,192
56,959,853

82,933
44,743
213,293

460,662
1,856,383
6,648,471
4,568,186

(574,949)
(1,819,543)
(5,873,668)

2,073,708
-

102,339,000
168,400,720
817,315,571
55,867,664

6,190,522
36,785,721
3,148,825

7,836
18,707,191

1,144,616
(15,628,051)

-

-

6,190,522
37,938,173
6,227,965

1,182,367,804

19,055,996

(949,733)

(8,268,160)

2,073,708

1,194,279,615

45,113,798
59,228,630
613,779,412
47,229,742

3,068,595
3,046,658
21,217,869
3,673,761

-

(1,663,965)
(5,708,988)

2,073,708
-

48,182,393
62,275,288
635,407,024
45,194,515

1,102,098
18,527,709

2,622,925

-

-

-

1,102,098
21,150,634

Toplam

784,981,389

33,629,808

-

(7,372,953)

2,073,708

813,311,952

Maddi Duran Varl›klar, net

397,386,415

-

-

-

380,967,663

Maliyet
Arazi, yerüstü ve yeralt› düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Döﬂeme, demirbaﬂ ve taﬂ›t araçlar›
Finansal kiralama yoluyla al›nan maddi duran
varl›klar (**)
Özel maliyetler
Yap›lmakta olan yat›r›mlar ve sipariﬂ avanslar›
Toplam
Eksi: Birikmiﬂ Amortisman
Arazi, yerüstü ve yeralt› düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Döﬂeme, demirbaﬂ ve taﬂ›t araçlar›
Finansal kiralama yoluyla al›nan maddi
duran varl›klar (**)
Özel maliyetler

(*) Yap›lmakta olan yat›r›mlardaki ç›k›ﬂlar›n 949,733 YTL tutar›ndaki k›sm› maddi olmayan duran varl›klara transferdir.
(**) Esasen arsadan oluﬂmaktad›r (5,088,424 YTL).
(***) Ekonomik ömrünü tamamlam›ﬂ ama bilanço tarihi itibariyle kullan›mda olan sabit k›ymetler.
31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle yap›lmakta olan yat›r›mlar ve verilen avanslar esasen on-line analizörü, hammadde ve
klinker f›r›nlar›n›n otomasyonu için yap›lan yat›r›mlardan oluﬂmaktad›r.
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10. MADD‹ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maliyet
Haklar ve di¤er maddi olmayan duran varl›klar
Eksi: Birikmiﬂ itfa paylar›
Haklar ve di¤er maddi olmayan duran varl›klar
Maddi olmayan duran varl›klar, net

1 Ocak
2004

Giriﬂler /
‹tfa Gideri

Yap›lmakta olan
Yat›r›mlardan
transfer

Ç›k›ﬂlar

31 Aral›k
2004

19,829,975

4,520

949,733

-

20,784,228

6,322,274

867,666

-

-

7,189,940
13,594,288

13,507,701

11. PEﬁ‹N ÖDENEN G‹DERLER VE D‹⁄ER DURAN VARLIKLAR

Peﬂin ödenen kiralar
Tahsil edilemeyen alacaklara karﬂ›l›k müﬂterilerden al›nan varl›klar
Di¤er

2004

2003

1,414,628
236,171
16,024

1,727,286
236,171
596,283

1,666,823

2,559,740

2004

2003

29,595,185
3,740,145
1,901,669
325,215
102,029

21,434,245
2,518,247
1,191,693
313,230
404,975

35,664,243

25,862,390

12. T‹CAR‹ VE D‹⁄ER BORÇLAR

Ticari borçlar, net
Vergi ve di¤er yükümlülükler
Müﬂterilerden al›nan sipariﬂ avanslar›
Personel ikramiye tahakkuku
Di¤er borçlar ve gider tahakkuklar›

13. KISA VADEL‹ KRED‹LER

Para Birimi
Teminats›z Krediler
USD 6,271,013
YTL

31 Aral›k 2004
Uygulanan Faiz Oran›

Vade

Minimum

Maksimum

2.54

2.59

(*)

(*)

29 Mart 2005
3 Ocak 2005-7 Ocak 2005

Bakiye
8,457,088
502,637
8,959,725
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13. KISA VADEL‹ KRED‹LER (devam›)

Para Birimi

31 Aral›k 2003
Uygulanan Faiz Oran›
Minimum
Maksimum

Vade

Bakiye

Teminats›z Krediler
USD 7,120,969

2.33

2.54

YTL

-(*)

-

26 Mart 2004 – 27 Eylül 2004
2 Ocak 2004 – 5 Ocak 2004

11,369,925
481,725
11,851,650

Teminatl› Krediler
USD 233,000

-(**)

29 ﬁubat 2004

370,242
12,221,892

(*) Geçici amaçla kullan›lan faizsiz k›sa vadeli krediler.
(**) Müﬂteri senedinin k›rd›r›lmas› karﬂ›l›¤› al›nan faizsiz kredi.
Amerikan Dolar› cinsinden al›nan krediler ihracat kredileri olup ﬂirketin bu kredilerle ilgili 6,309,579 Amerikan Dolar›
(31 Aral›k 2003: 7,170,774 Amerikan Dolar›) ihracat taahhüdü bulunmaktad›r (Not 24).
14. KARﬁILIKLAR

K›sa vadeli

1 Ocak 2004
Cari y›l gideri
Karﬂ›l›¤›n iskonto edilmesinden kaynaklanan faiz
Parasal kazanç
31 Aral›k 2004

Rekabet Kurulu

Yasal Davalar

Cezalar› (Not 24)

(Not 24)

Toplam

1,214,702
4,660,514
44,129
(147,678)

537,651
179,540
(60,768)

1,752,353
4,840,054
44,129
(208,446)

5,771,667

656,423

6,428,090

Uzun vadeli
K›dem Tazminat›
Karﬂ›l›klar›
1 Ocak 2004
Ödenen k›dem tazminat›
Aktueryal kazanç
Y›l içerisindeki art›ﬂ
Parasal kazanç
31 Aral›k 2004

7,073,204
(1,960,639)
331,030
2,153,770
(495,469)
7,101,896

57

14. KARﬁILIKLAR (devam›)
ﬁirket, mevcut iﬂ kanunu gere¤ince, en az bir y›l hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iﬂten ayr›lan veya istifa
ve kötü hal d›ﬂ›ndaki nedenlerle iﬂine son verilen personele belirli miktarda k›dem tazminat› ödemekle yükümlüdür.
Bu tazminatlar çal›ﬂ›lan her y›l için en fazla 1.649 YTL (2003: 1.390 YTL) olmak üzere 1 ayl›k ücret üzerinden
hesaplanmaktad›r. 31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 tarihli konsolide mali tablolarda, bu yükümlülük “Projeksiyon
Metodu” kullan›larak ve ﬁirket’in personel hizmet süresini tamamlama ve k›dem tazminat›na hak kazanma konular›nda
geçmiﬂ y›llardaki deneyimleri baz al›narak hesaplanm›ﬂ ve bilanço tarihindeki devlet tahvilleri kazanç oran› ile iskonto
edilmiﬂtir.
Bilanço tarihleri itibariyle yükümlülü¤ü hesaplamak için kullan›lan temel aktueryal varsay›mlar aﬂa¤›daki gibidir:
2004

2003

‹skonto oran›

%16

%25

Tahmini maaﬂ/limit art›ﬂ›

%10

%18

Aktueryel kazançlar ve giderler oluﬂtuklar› dönemin gelir tablosunda belirtilmiﬂlerdir.
15. GEL‹R VERG‹S‹
Genel Bilgi
ﬁirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuat› ve uygulamalar›na tabidir.
Türkiye'de, 31 Aral›k 2004 tarihinde sona eren y›l için kurumlar vergisi oran› %33’tür (2003: %30). 1 Ocak 2005 tarihinden
geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oran› %30 olarak ilan edilmiﬂtir. Kurumlar vergisi, ilgili oldu¤u hesap döneminin
sonunu takip eden dördüncü ay›n on beﬂinci günü akﬂam›na kadar beyan edilmekte ve ilgili ay›n sonuna kadar tek
taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuat› uyar›nca üçer ayl›k dönemler itibariyle oluﬂan kazançlar üzerinden %33
(2003: %30) oran›nda geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu ﬂekilde ödenen tutarlar y›ll›k kazanç üzerinden
hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
2003 ve daha önceki y›llarda kurumlar vergisi enflasyona göre düzenlenmemiﬂ, yasal gelir vergi matrah›ndan hesaplanm›ﬂt›r.
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren vergiye tabi kazanç enflasyona göre düzenlenmiﬂ mali tablolar üzerinden hesaplanmaya
baﬂlanm›ﬂt›r. Bu çerçevede 31 Aral›k 2003 tarihi itibariyle haz›rlanan bilançonun ilk defa enflasyon muhasebesine göre
düzenlemesi çerçevesinde ortaya ç›kan geçmiﬂ y›l kâr› vergiye tabi tutulmayacak, benzer ﬂekilde geçmiﬂ y›l zararlar›
ise vergisel aç›dan indirime tabi zarar olarak kabul edilmeyecektir. Ayr›ca, yine 2003 ve önceki hesap dönemlerine
ait beyannamelerde yer alan indirilemeyen geçmiﬂ y›l mali zararlar› 2004 ve daha sonraki hesap dönemlerinde mukayyet
(kay›tl›) de¤erleri ile dikkate al›nacakt›r.
Mali zararlar oluﬂtuklar› y›l› takip eden en fazla 5 y›l boyunca taﬂ›nabilirler. Vergi beyanlar› ve ilgili muhasebe kay›tlar›
vergi dairesince beﬂ y›l içerisinde incelenebilmektedir. 2003 y›l›nda yürürlü¤e giren vergi bar›ﬂ› kanunu ile bu imkân›
kullanan mükelleflere vergi incelemeleri ve ilave matrahlarda muafiyet hakk› tan›nm›ﬂt›r. Bu kanuna göre, bu opsiyonu
kullanmay› seçen ﬂirketler ayn› zamanda ayn› y›l gerçekleﬂen mali zararlar›nda %50 oran›nda bir indirim yapmay› da
kabul etmiﬂlerdir.
24 Nisan 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mal ve hizmetlerin üretimi ile do¤rudan iliﬂkili olup bir ekonomik
ömrü bulunan ve de¤eri 6,000 YTL’yi aﬂan yeni maddi duran varl›k al›mlar›, bedelinin %40’› oran›nda kurumlar vergisi
matrah›ndan yat›r›m indirimi sa¤lamaktad›r. 24 Nisan 2003 tarihinden önce oluﬂan yat›r›m indirimleri ise ﬂirketlerin
kendi tercihleri do¤rultusunda yeni uygulamaya dönüﬂtürülmedikleri takdirde, %19.8 oran›nda stopaja tabi tutulmaktad›r.
Tüm yat›r›m indirimleri süresiz olarak taﬂ›nabilir.
Türkiye'de vergi mevzuat›, ana ve ba¤l› ortakl›¤›n›n konsolide vergi beyannamesi doldurmas›n› izin vermez. Bu yüzden
mali tablolara yans›t›lan vergi karﬂ›l›¤›, ayr› ﬂirketler üstünden hesaplanm›ﬂt›r.
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15. GEL‹R VERG‹S‹ (devam›)
Türkiye’de mukim anonim ﬂirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf tutulanlar
haricindekilere yap›lanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kiﬂilere ve Türkiye’de mukim olmayan tüzel
kiﬂilere yap›lan temettü ödemeleri %10 gelir vergisine tabidir. Türkiye’de mukim anonim ﬂirketlerden yine Türkiye’de
mukim anonim ﬂirketlere yap›lan temettü ödemeleri gelir vergisine tabi de¤ildir. Ayr›ca kâr›n da¤›t›lmamas› veya
sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktad›r.
En az 2 y›l boyunca elde tutulmuﬂ olan iﬂtirak hisselerinin nakit olarak sat›lmas›ndan do¤an kazançlar, söz konusu
kazançlar sermayeye ilave edildi¤i takdirde kurumlar vergisinden muaf tutulmaktad›r. Ayr›ca temettü al›mlar›ndan
do¤an kâr, da¤›t›lmam›ﬂ veya sermayeye ilave edilmemiﬂ ise, stopaja tabi tutulmamaktad›r.
Akçansa ve ba¤l› ortakl›¤›n›n, meydana geldi¤i y›ldan itibaren 5 y›l içerisinde, takip eden y›llarda ortaya ç›kabilecek
vergilendirilebilir kârdan mahsup etme hakk›na sahip oldu¤u 267,559 TL (yasal kay›tlara göre) tutar›nda mali zarar›
vard›r. Ertelenmiﬂ vergi alacaklar› hesaplan›rken bu mali zarar ertelenmiﬂ vergi aktifi yarat›lmas›na konu edilmemiﬂtir.
Zira söz konusu zarar, Karçimsa'ya aittir.
31 Aral›k sonu itibariyle ödenecek gelir vergisi aﬂa¤›da özetlenmiﬂtir:
2004

2003

22,247,457
(18,871,977)

7,277,731
(4,614,577)

3,375,480

2,663,154

2004

2003

Konsolide gelir tablosu
Cari y›l kurumlar vergisi
Ertelenmiﬂ vergi

(23,330,547)
11,709,824

(7,467,684)
21,046,208

Konsolide gelir tablosuna yans›t›lan vergi (gideri) avantaj›

(11,620,723)

13,578,524

Cari y›l kurumlar vergisi
Dönem içinde peﬂin ödenen vergi
Ödenecek gelir vergisi
31 Aral›k sonu itibariyle vergi giderlerinin ana bileﬂenleri aﬂa¤›daki gibidir:

Vergi öncesi kâra yasal vergi oran› uygulan›p bulunan kurumlar vergisi gideri ile 31 Aral›k tarihi itibariyle konsolide
gelir tablosunda gösterilen kurumlar vergisi gideri aras›ndaki mutabakat:

Vergi ve az›nl›k paylar› öncesi kâr
Geçerli olan yasal kurumlar vergisi oran› %33 (2003 – %30)
Yat›r›m indiriminin net etkisi
Vergiden istisna gelirlerin etkisi
Vergi matrah›ndan indirilemeyen giderlerin etkisi
Vergi oran› de¤iﬂmesinin etkisi
Vergi matrah› de¤iﬂiminin etkisi
Vergiye tabi olmayan yeniden de¤erleme farklar›

2004

2003

77,947,783

27,788,724

(25,722,768)
1,864,433
2,064,848
(189,540)
2,199,177
8,163,127
-

(8,336,617)
656,572
2,350,745
(496,471)
19,404,295

(11,620,723)

13,578,524
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15. GEL‹R VERG‹S‹ (devam›)
Ertelenmiﬂ Vergi
31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003'teki ertelenmiﬂ verginin analizi aﬂa¤›daki gibidir:
Ertelenmiﬂ Vergi Varl›klar›
2004
Maddi duran varl›k üzerindeki geçici farklar
Stoklar
K›dem tazminat› karﬂ›l›klar›
Alacak ve borç reeskontu
Di¤er geçici farklar, net

Ertelenmiﬂ Vergi
Yükümlülükleri

Ertelenmiﬂ Vergi Geliri
(Gideri)

2003

2004

2003

2004

2003

3,157,932
2,123,393 2,114,864
237,257
128,244
192,244
-

(44,007,462)
-

(52,159,767)
(89,806)

8,152,305
3,157,932
8,529
109,013
282,050

16,339,172
4,665,701
(136,171)
19,173
168,465

5,710,826 2,243,108

(44,007,462) (52,249,573)

11,709,829

21,056,340

Net ertelenmiﬂ vergi yükümlülükleri hareket tablosu aﬂa¤›daki gibidir:
2004

2003

1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosuna kaydedilen ertelenmiﬂ vergi
Di¤er de¤iﬂiklikler

50,006,465
(11,709,824)
(5)

71,062,805
(21,046,208)
(10,132)

31 Aral›k 2004 ve 2003 net bakiyeleri

38,296,636

50,006,465

16. AZINLIK PAYLARI
31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 tarihleri itibariyle az›nl›k paylar›n›n hareketi aﬂa¤›daki gibidir:
2004

2003

1 Ocak bakiyesi
Ba¤l› ortakl›¤›n kâr/zarar pay›

5,872,379
2,995,259

5,200,739
671,640

31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 bakiyeleri

8,867,638

5,872,379

2004

2003

166,475,712,000

166,475,712,000

17. SERMAYE

Adi hisse adedi (onaylanm›ﬂ, bas›lm›ﬂ ve dolaﬂ›mda olan)
0.1 Yeni Kuruﬂ hisse de¤eri

31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 tarihleri itibariyle ﬂirketin ödenmiﬂ yasal sermayesi, 166.475.712 YTL’dir (tarihi maliyet esas›na göre).
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17. SERMAYE (devam›)
Ödenmiﬂ sermayenin 2004 ve 2003 y›llar› boyunca hareketi (hisse adedi ve tarihi maliyet esas›na göre YTL olarak) aﬂa¤›daki gibidir:
2004

2003

Adet

YTL

Adet

YTL

1 Ocak
Bedelsiz hisse senedi:
Maddi duran varl›k yeniden de¤erleme fonundan
‹ﬂtirakler yeniden de¤erleme fonundan

166,475,712,000

166,475,712

95,128,978,000

95,128,978

-

- 68,402,202,000
2,944,532,000

68,402,202
2,944,532

Bakiye

166,475,712,000

166,475,712 166,475,712,000

166,475,712

31 Aral›k 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle ﬂirketin ortakl›k yap›s› ve ortaklar›n paylar› aﬂa¤›daki gibidir:
2004

2003

Tutar

%

Tutar

%

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ.
Ak Sigorta A.ﬁ.
CBR International Holding B.V.
Halka aç›k k›s›m

53,671,632
12,445,877
66,117,509
34,240,694

32.24
7.48
39.72
20.56

53,671,632
12,445,877
66,117,509
34,240,694

32.24
7.48
39.72
20.56

Nominal sermaye toplam›

166,475,712

100.00

166,475,712

100.00

Enflasyon muhasebesi uygulama etkisi

235,418,128

235,418,128

Mali tablolardaki toplam

401,893,840

401,893,840

18. YASAL YEDEKLER VE B‹R‹KM‹ﬁ KÂRLAR
Yasal Yedekler
Birinci tertip yedek akçe, toplam› yeniden de¤erlenmiﬂ ödenmiﬂ sermayenin %20’sine ulaﬂana kadar, yasal mali tablolardaki net
kâr›n %5’i oran›nda ayr›lmaktad›r. ‹kinci yasal yedekler, yeniden de¤erlenmiﬂ sermayenin %5’ini geçen temettü da¤›t›mlar›n›n toplam›
üzerinden %10 olarak ayr›l›r.
Sermaye Piyasas› Kurulu'nun Seri XI, No: 25 say›l› "Sermaye Piyasas›nda Muhasebe Standartlar› Hakk›nda Tebli¤i" uyar›nca 2003
y›l› kâr›ndan baﬂlamak üzere kâr da¤›t›m›nda Uluslararas› Finansal Raporlama Standartlar›na uygun olarak haz›rlanan mali tablolardaki
net kâr baz al›nacakt›r.
Halka aç›k ﬂirketler, temettü da¤›t›mlar›n› SPK’n›n öngördü¤ü ﬂekilde aﬂa¤›daki gibi yaparlar:
Seri: XI, No: 25 say›l› Tebli¤ K›s›m 15 madde 399 uyar›nca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo denkleﬂtirme iﬂleminde ortaya
ç›kan ve “geçmiﬂ y›llar zarar›”nda izlenen tutar›n, SPK’n›n kâr da¤›t›m›na iliﬂkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre
düzeltilmiﬂ mali tablolara göre da¤›t›labilecek kâr rakam› bulunurken indirim kalemi olarak dikkate al›nmas› esast›r. Bununla birlikte,
“geçmiﬂ y›llar zarar›”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem kâr› ve da¤›t›lmam›ﬂ geçmiﬂ y›l kârlar›, kalan zarar miktar›n›n ise
s›ras›yla ola¤anüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden
kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktad›r.
Seri: XI No: 25 say›l› tebli¤ veya UFRS’ye uygun olarak haz›rlanan mali tablolar esas al›narak hesaplanan 2003 y›l› faaliyetlerinden
elde edilen kârlar dikkate al›nmak üzere, da¤›t›labilir kâr›n en az %30’u (2003: %20) oran›nda kâr da¤›t›m› zorunlulu¤u getirilmiﬂtir.
Bu da¤›t›m ﬂirketlerin genel kurullar›n›n alaca¤› karara ba¤l› olarak nakit olarak ya da da¤›t›labilir kâr›n %30’undan aﬂa¤› olmamak
üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi da¤›t›lmas› suretiyle gerçekleﬂtirilebilecektir.
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18. YASAL YEDEKLER VE B‹R‹KM‹ﬁ KÂRLAR (devam›)
31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003 tarihleri itibariyle, ﬁirket'in yasal kay›tlar›ndaki konsolide yasal yedekler, birikmiﬂ kârlar (zararlar),
maliyet art›ﬂ fonu ve di¤er yedekler aﬂa¤›daki gibidir:
2004
Enflasyon
Enflasyon
Düzeltmesi Öncesi Düzeltme Etkisi
Yasal yedekler
Ola¤anüstü yedekler
Birikmiﬂ kârlar (zararlar)
Maliyet art›ﬂ fonu
Di¤er yedekler

8,584,815
595,380
(1,781,207)
1,359,507

8,549
132,220
6,876,250
-

2003
Toplam

Toplam

8,593,364
727,600
5,095,043
1,359,507

7,191,531
(252,863)
1,399,975
1,574,431

Kâr paylar›
2003 y›l›na iliﬂkin aç›klanan ve onaylanan kâr pay› aﬂa¤›daki gibidir:
2003
Adi hisselere
Hisse baﬂ›na nominal de¤eri ile, brüt

0.012 Yeni Kuruﬂ

ﬁirket, 15 Mart 2005 tarihinde yap›lacak yönetim kurulu toplant›s›nda, 2004 y›l›na iliﬂkin da¤›t›lacak kâr pay› tutar›n› belirlemeyi
planlamaktad›r.

19. H‹SSE BAﬁINA KÂR
Hisse baﬂ›na kâr cari y›l net kâr›n›n y›l içerisinde dolaﬂ›mda olan hisse adetlerinin a¤›rl›kl› ortalamas›na bölünmesiyle
bulunur.
Türkiye’de ﬂirketler birikmiﬂ kârlar›ndan veya yeniden de¤erleme fonlar›ndan transfer yapmak yoluyla sermayelerini
art›rabilir ve bu sermaye art›ﬂ› sebebiyle ortaklara paylar› nispetinde bedelsiz hisse verebilirler. Hisse baﬂ›na kâr
hesaplan›rken bedelsiz hisseler temettü olarak da¤›t›lan hisseler olarak kabul edilmiﬂtir. Da¤›t›ld›klar› anda ﬂirket
sermayesine eklenen temettülerde ayn› ﬂekilde temettü olarak da¤›t›lan hisseler olarak kabul edilmiﬂtir. Bu nedenle
ortalama hisse senedi adedi hesaplan›rken bu tür hisselerin tüm y›l boyunca dolaﬂ›mda oldu¤u kabul edilmiﬂtir.
Bunlar d›ﬂ›nda rapor tarihi itibariyle ve finansal tablolar haz›rlanana kadar adi hisseleri veya ç›kar›lmas› düﬂünülen adi
hisseleri ilgilendiren bir iﬂlem olmam›ﬂt›r.
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20. ‹L‹ﬁK‹L‹ KURULUﬁLARLA ‹ﬁLEMLER VE BAK‹YELER
Bir ﬂirketin di¤er ﬂirket üzerinde yapt›r›m gücü varsa veya bir ﬂirket di¤erinin finansal ve operasyonel kararlar›n›
etkileyebiliyorsa bu iki ﬂirket iliﬂkili kuruluﬂ say›l›r. ﬁirket hisselerin %32.24’üne (2003: %32.24) sahip olan Hac› Ömer
Sabanc› Holding A.ﬁ. ve %39.72’sine (2003: %39.72) sahip olan CBR International Holding B.V taraf›ndan yönetilmektedir.
Konsolide mali tablolar haz›rlan›rken, sat›lmaya haz›r varl›klar içinde yer alan ﬂirketler, ortaklar ve bu ortaklar›n iliﬂkili
oldu¤u ﬂirketler iliﬂkili kuruluﬂ olarak kabul edilmiﬂtir. ﬁirket sahipleri, yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri ve bunlar›n
aileleri de iliﬂkili kuruluﬂ olarak kabul edilmiﬂtir. 31 Aral›k 2004 ve 2003 tarihleri itibariyle iliﬂkili kuruluﬂlar›n bakiyeleri
ve bu kuruluﬂlarla yap›lan toplam iﬂlem tutarlar› ana hatlar›yla ﬂöyledir:
‹liﬂkili Kuruluﬂlara Sat›ﬂlar
2004
‹liﬂkili Kuruluﬂ

2003

Mamul

Hizmet

Di¤er (*)

Mamul

Hizmet

Di¤er (*)

Enerjisa
Çimsa
Arpaﬂ
Lafarge
Altaﬂ

1,814,984
1,125

91,087
-

740
213,061
-

484,669
24,693

95,146
-

54,474
35,256
974
-

Toplam

1,816,109

91,087

213,801

509,362

95,146

90,704

HC Trading B.V. - Turkey Branch
60,878,687
Heidelberger Zement A.G.
Kardemir Demir Çelik San. ve Tic. A.ﬁ.
Dönkasan Dönüﬂen Ka¤›t Hammaddeleri
Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Akçansa Taﬂ›mac›l›k
Oysa Ni¤de Çimento A.ﬁ.
Olmuksa
Akhayat Sigorta A.ﬁ.
-

-

734,792
94,121
27,172

77,078,499
-

-

3,382
71,024
16,214

Sat›lmaya haz›r finansal duran varl›klar

Di¤er

Toplam

-

60,878,687

462
207,792
33,515
1,617
-

1,393,034
-

1,099,471

78,471,533

-

402
4,508
95,530

‹liﬂkili Kuruluﬂlardan Al›mlar
2004
‹liﬂkili Kuruluﬂ

2003

Mamul

Hizmet

Di¤er (*)

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ.
Aksigorta Sigortac›l›k A.ﬁ.

-

47,269
2,638,090

Toplam

-

2,685,359

Mamul

Hizmet

Di¤er (*)

-

- 75,963
- 232,958

-

-

- 308,921

-

Ortaklar
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20. ‹L‹ﬁK‹L‹ KURULUﬁLARLA ‹ﬁLEMLER VE BAK‹YELER (devam›)
‹liﬂkili Kuruluﬂlardan Al›mlar
2004
‹liﬂkili Kuruluﬂ

Mamul

2003
Hizmet

Di¤er (*)

Mamul

Hizmet

Di¤er (*)

Sat›lmaya haz›r finansal duran varl›klar
Enerjisa
Çimsa
Liman ‹ﬂletmeleri
Lafarge
Eterpark
Altaﬂ

1,733,407
-

- 44,628,276
8,874
680,950
177,490
125,624

53,658,356
9,558
30
- 684,420
242,203
234,298
- 110,575
17,435

Toplam

1,733,407

815,448 44,805,766

242,203 804,553

53,910,119

Di¤er
Heidelberger Zement A.G.
Brisa Bridgestone Lastik Sanayi ve
Ticaret A.ﬁ.
I-Bimsa Uluslararas› ‹ﬂ Bilgi ve Yönetim
Sistemleri A.ﬁ.
Temsa Termo Mekanik Sanayi ve
Ticaret A.ﬁ.
Beksa Çelik Kord. San. ve Tic. A.ﬁ.
Heidelberger Zement Group Technology
Center GmbH
Kardemir Demir Çelik San. ve Tic. A.ﬁ.
Akhayat Sigorta A.ﬁ.
Teknosa ‹ç ve D›ﬂ Tic. A.ﬁ.
BNP Ak Dresdner Finansal Kiralama A.ﬁ.
Akçansa Taﬂ›mac›l›k
Pilsa A.ﬁ.
Danonesa
Toplam

-

41,866

195,353

-

73,275

-

135,579

-

-

110,701

-

-

-

185,191

-

-

197,717

-

55,725
1,565,453

-

-

49,243
273,873

-

-

1,737,091
-

347,396
633,092
133,223
2,811,347
-

1,449
9,493
1,455
-

- 330,061
1,036,402
- 73,648
- 72,900
- 7,571,520
-

14,182
7,610
48

3,493,848

4,152,115

207,750

1,470,219 8,319,121

21,840

(*) Büyük bir ço¤unlu¤u, maddi duran varl›k al›m› veya sat›m›, elektrik al›m›, vade fark› ve kur fark› gelir giderlerinden
oluﬂmaktad›r.
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20. ‹L‹ﬁK‹L‹ KURULUﬁLARLA ‹ﬁLEMLER VE BAK‹YELER (devam›)
liﬂkili Kuruluﬂlardan
Alacaklar

‹liﬂkili Kuruluﬂlara
Borçlar

2004

2003

2004

2003

Hac› Ömer Sabanc› Holding A.ﬁ.
Aksigorta Sigortac›l›k A.ﬁ.
Di¤er Ortaklara Temettü Borçlar›

-

-

1,582
29,100
159,426

2,287
1,036
142,010

Toplam

-

-

190,108

145,333

4,035
7,249
5,442
-

4,152
10,478
55,504
6,195
-

4,038,387 4,143,553
43,729
38,379
1,108,656
12,481
6,114
16,307
27,607

16,726

76,329

5,219,560 4,215,653

HC Trading B.V. - Turkey Branch
Heidelberger Zement A.G.
Brisa Bridgestone Lastik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Exsa Export Sanayi Mamulleri Sat›ﬂ ve Araﬂt›rma A.ﬁ.
I-Bimsa Uluslararas› ‹ﬂ Bilgi ve Yönetim
Sistemleri A.ﬁ.
Temsa Termo Mekanik Sanayi ve Ticaret A.ﬁ.
Beksa Çelik Kord. San. ve Tic. A.ﬁ.
Oysa Ni¤de Çimento A.ﬁ.
Kardemir Demir Çelik San. ve Tic. A.ﬁ.
Akhayat Sigorta A.ﬁ.
Akçansa Taﬂ›mac›l›k
Dönkasan A.ﬁ.
Olmuksa

5,575,580
14,428
108

5,009,319
13,636
123

45,868
-

9,327
-

186
7,583
79
1,907

216
1,047
-

13,211
2,074
268,849
53,831
102,745
-

2,450
461
79,187
40,258
785,201
-

Toplam

5,599,871

5,024,341

486,578

916,884

Ortaklar

Sat›lmaya haz›r finansal duran varl›klar
Enerjisa
Çimsa
Arpaﬂ
Liman ‹ﬂletmeleri
Lafarge
Çukurova D›ﬂ Ticaret A.ﬁ.
Eterpark
Altaﬂ
Toplam
Di¤er
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20. ‹L‹ﬁK‹L‹ KURULUﬁLARLA ‹ﬁLEMLER VE BAK‹YELER (devam›)
2004

2003

11,448,312

15,971,399

54,456,644

21,302,359

56,026

113,915

-

435,293

10,047,678
5,507

3,485,184
1,272

10,053,185

3,486,456

-

110,053

91,040

107,365

36,839
700,000

35,763
717,192

736,839

752,955

Bankalar
Akbank T.A.ﬁ.
Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar (hazine bonolar›)
Akbank T.A.ﬁ.
Ters repo iﬂlemleri
Ak Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.
‹liﬂkili Kuruluﬂlara finansal giderler
Akbank T.A.ﬁ.
‹liﬂkili kuruluﬂlardan finansal gelirler
Akbank T.A.ﬁ.
Ak Yat›r›m Menkul De¤erler A.ﬁ.

Vade fark› giderleri (finansman giderleri içinde)
Akçansa Taﬂ›mac›l›k
Komisyon gelirleri (di¤er operasyonel gelirler içinde)
Arpaﬂ
Yap›lan Ba¤›ﬂlar
Sabanc› Üniversitesi
Vaksa Hac› Ömer Sabanc› Vakf›

Üst Yönetim Kadrosuna Yap›lan Ödemeler
Üst yönetim kadrosuna ödenen ücretler ve menfaatler toplam› 2,644,693 YTL’dir (2003 – 2,443,226 YTL).
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21. F‹NANSAL ARAÇLAR
Finansal Risk Yönetimi Amaçlar› ve Politikalar›
ﬁirketin kulland›¤› baﬂl›ca finansal araçlar banka kredileri, finansal kiralamalar, nakit ve k›sa vadeli banka mevduatlar›d›r.
Bu araçlar› kullanmaktaki as›l amaç ﬁirket’in operasyonlar› için finansman yaratmakt›r. ﬁirket ayr›ca direkt olarak
faaliyetlerden ortaya ç›kan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.
Kullan›lan araçlardan kaynaklanan risk, faiz riski, yabanc› para riski, likidite riski ve kredi riskidir. ﬁirket yönetimi bu
riskleri aﬂa¤›da belirtildi¤i gibi yönetmektedir. ﬁirket ayr›ca finansal araçlar›n kullan›lmas›ndan ortaya ç›kabilecek
piyasa riskini de takip etmektedir.
Yabanc› Para Riski
Yabanc› para riski ﬁirket'in elinde Amerikan Dolar› ve Euro varl›klara sahip olmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
ﬁirket'in ayr›ca yapt›¤› iﬂlemlerden do¤an yabanc› para riski vard›r. Bu riskler ﬁirket'in de¤erleme para birimi d›ﬂ›ndaki
para birimi cinsinden mal al›m› ve sat›m› yapmas› ve yabanc› para cinsinden banka kredisi kullanmas›ndan kaynaklanmaktad›r.
ﬁirket do¤al bir riskten korunma yöntemi olan yabanc› para cinsinden varl›klar›n› ve borçlar›n› dengede tutarak yabanc›
para riskini yönetmektedir. ﬁirket'in 31 Aral›k 2004 ve 31 Aral›k 2003’teki net yabanc› para pozisyonu yaklaﬂ›k olarak
s›ras›yla, 17,892,399 YTL uzun ve 4,352,339 YTL k›sa pozisyondur.
Fiyat Riski
Fiyat riski yabanc› para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, ﬁirket taraf›ndan ayn› para biriminden borç ve
alacaklar›n, faiz taﬂ›yan varl›k ve yükümlülüklerin birbirini karﬂ›lamas› yoluyla do¤al olarak yönetilmektedir. Piyasa riski,
ﬁirket taraf›ndan piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun de¤erleme metotlar› vas›tas›yla yak›ndan takip edilmektedir.
Kredi Riski
Kredi riski, karﬂ›l›kl› iliﬂki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliﬂkin olarak yükümlülü¤ünü yerine
getirememesi sonucu di¤er taraf›n finansal aç›dan zarara u¤ramas› riskidir. ﬁirket, kredi riskini belli taraflarla yap›lan
iﬂlemleri s›n›rland›rarak ve iliﬂkide bulundu¤u taraflar›n güvenilirli¤ini sürekli de¤erlendirerek yönetmeye çal›ﬂmaktad›r.
Kredi risk yo¤unlaﬂmas› belirli ﬂirketlerin benzer iﬂ alanlar›nda faaliyette bulunmas›yla, ayn› co¤rafi bölgede yer almas›yla
veya ekonomik, politik ve bunun gibi di¤er koﬂullarda meydana gelebilecek de¤iﬂikliklerin bu ﬂirketlerin sözleﬂmeden
do¤an yükümlülüklerini benzer ekonomik koﬂullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi riskinin yo¤unlaﬂmas›
ﬁirket'in performans›n›n belli bir sektörü veya co¤rafik bölgeyi etkileyen geliﬂmelere duyarl›l›¤›n› göstermektedir.
ﬁirket kredi riskini, sat›ﬂ faaliyetlerini geniﬂ bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki ﬂah›slar veya gruplar
üzerinde istenmeyen yo¤unlaﬂmalardan kaç›narak yönetmeye çal›ﬂmaktad›r. ﬁirket ayr›ca gerekli gördü¤ü durumlarda
müﬂterilerinden teminat almaktad›r.
Likidite Riski
Likidite riski bir ﬂirketin fonlanma ihtiyaçlar›n› karﬂ›layamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluﬂlar›n›n vermiﬂ
oldu¤u kredi limitlerinin de deste¤iyle nakit giriﬂleri ve ç›k›ﬂlar›n›n dengelenmesiyle düﬂürülmektedir.
Rayiç De¤er
Rayiç de¤er, bir varl›¤›n cari bir iﬂlemde istekli taraflar aras›nda al›m sat›m›na konu olan fiyat›n› ifade eder.
Yabanc› para cinsinden olan finansal varl›klar ve yükümlülükler bilanço tarihindeki piyasa fiyatlar›na yaklaﬂan döviz
kurlar›ndan çevrilmiﬂtir.
Aﬂa¤›daki metotlar ve varsay›mlar rayiç de¤eri belirlemenin mümkün oldu¤u durumlarda her bir finansal arac›n rayiç
de¤erini tahmin etmekte kullan›lm›ﬂt›r.
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21. F‹NANSAL ARAÇLAR (devam›)
Finansal Varl›klar
K›sa vadeli olmalar›ndan ve önemsiz kredi riskine tabi olmalar›ndan dolay› nakit ve nakit eﬂde¤eri varl›klar art› tahakkuk
etmiﬂ faizleri ile di¤er finansal varl›klar›n taﬂ›nan de¤erlerini rayiç de¤erlerine yak›n oldu¤u düﬂünülmektedir. Ticari
alacaklar›n ﬂüpheli alacaklar karﬂ›l›¤› düﬂüldükten sonraki taﬂ›nan de¤erlerinin rayiç de¤erlerine yak›n oldu¤u
düﬂünülmektedir.
Finansal Yükümlülükler
Ticari borçlar›n ve di¤er parasal yükümlülüklerin k›sa vadeli olmalar› nedeniyle rayiç de¤erlerinin taﬂ›d›klar› de¤ere
yaklaﬂt›¤› düﬂünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiﬂ maliyet ile ifade edilir ve iﬂlem maliyetleri kredilerin ilk
maliyetine eklenir. Üzerindeki faiz oranlar› de¤iﬂen piyasa koﬂullar› dikkate al›narak güncellendi¤i için kredilerin rayiç
de¤erlerinin taﬂ›d›klar› de¤eri ifade etti¤i düﬂünülmektedir. K›sa vadeli olmalar› sebebiyle ticari borçlar›n rayiç de¤erlerinin
taﬂ›d›klar› de¤ere yak›n oldu¤u öngörülmektedir.
22. GEL‹RLER VE G‹DERLER
2004

2003

368,835,131
2,481,857

320,619,545
1,682,484

371,316,988

322,302,029

2004

2003

26,988,113
7,797,937
2,484,800

27,316,370
9,378,146
471,973

37,270,850

37,166,489

Gelirler
Mamul sat›ﬂ›
Sunulan hizmetler

Personel giderleri ve ortalama personel say›s›
Maaﬂ ve ücretler
Di¤er sosyal giderler
K›dem tazminat› karﬂ›l›k gideri

2004 ve 2003 y›llar›ndaki ortalama personel say›s› (hepsi Türkiye’de istihdam edilmiﬂ) s›ras›yla 898 ve 863’tür.

Amortisman ve itfa pay› giderleri
2004

2003

28,377,151
4,440,900
708,352
103,405

28,740,694
4,544,118
1,126,199
111,484

33,629,808

34,522,495

Genel yönetim giderleri

867,666

841,105

Toplam itfa pay›

867,666

841,105

Maddi duran varl›klar
Üretim maliyetleri
Di¤er faaliyet giderleri
Genel yönetim giderleri
Sat›ﬂ ve da¤›t›m giderleri
Toplam amortisman giderleri

Maddi olmayan duran varl›klar
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22. GEL‹RLER VE G‹DERLER (devam›)
2004

2003

Kur fark› giderleri
Faiz giderleri
Reeskont giderleri, net

(5,432,605)
(341,023)
-

(6,094,518)
(423,505)
(103,081)

Toplam finansal giderler

(5,773,628)

(6,621,104)

Faiz gelirleri
Kur fark› gelirleri
Vadeli iﬂlem gelirleri, net
Reeskont gelirleri, net
Vade fark› gelirleri, net

13,391,748
3,797,859
472,225
243,145
168,527

5,633,313
7,563,742
156,532
620,594

Toplam finansal gelirler

18,073,504

13,974,181

Net finansal gelir

12,299,876

7,353,077

Maddi duran varl›k sat›ﬂ kâr›, net
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›klar›ndan tahsilatlar
Kira geliri
Yard›mc› malzeme sat›ﬂ kâr›
Dan›ﬂmanl›k geliri
Araç taﬂ›t vergisi geri ödemesi
Stok say›m farklar›, net
Di¤er

1,043,326
915,539
656,085
178,571
135,915
127,493
1,159,877

198,091
560,157
632,921
229,245
427,498
1,150,134

Di¤er faaliyet gelirleri

4,216,806

3,198,046

Yasal davalar için ayr›lan karﬂ›l›k gideri (Not 14)
Çal›ﬂ›lmayan k›s›m giderleri (esasen amortismandan oluﬂmaktad›r)
Kiralanan terminallerin amortisman gideri
Yard›m ve teberrular
Ba¤l› ortakl›k de¤er düﬂüklü¤ü karﬂ›l›¤›
Emlak vergisi
Kanunen kabul edilmeyen giderler
ﬁüpheli alacak karﬂ›l›k giderleri
Di¤er

(4,840,054)
(3,192,788)
(1,498,651)
(1,081,956)
(671,966)
(546,316)
(434,799)
(115,943)
(624,931)

(428,584)
(3,207,291)
(1,686,496)
(1,002,327)
(790,273)
(395,444)
(1,564,122)
(83,594)

Di¤er faaliyet giderleri

(13,007,404)

(9,158,131)

Di¤er faaliyet giderleri, net

(8,790,598)

(5,960,085)

Finansal giderler

Finansal gelirler

Di¤er faaliyet gelirleri

Di¤er faaliyet giderleri
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23. TEMETTÜ GEL‹RLER‹

Akbank
Çimsa
Arpaﬂ
Di¤er temettüler

2004

2003

2,674,776
2,652,622
863,198
66,507

1,515,396
5,007,564
824,833
-

6,257,103

7,347,793

24. TAAHHÜTLER VE VUKUU MUHTEMEL YÜKÜMLÜLÜKLER
Operasyonel kiralama taahhütleri
‹ptal edilemeyecek durumdaki operasyonel kiralamalarla ilgili gelecekte yap›lacak olan ödemeler aﬂa¤›daki gibidir:

Bir y›l içerisinde
Bir-beﬂ y›l aras›nda
Beﬂ y›ldan uzun

2004

2003

638,951
568,473
1,803,596

1,085,746
1,530,325
713,227

3,011,020

3,329,298

Finansal Kiralama Taahhütleri
ﬁirket birçok maddi duran varl›kla ilgili olarak finansal kiralama anlaﬂmalar›na girmiﬂtir. 900.000 Amerikan Dolar›
tutar›ndaki gelecekte yap›lacak net minimum ödemelerin bugünkü de¤erine yak›n olan, kiralama anlaﬂmas› kapsam›nda
gelecekte ödenecek minimum kira ödemeleri, Nisan 2007’de ayl›k 10,000 Amerikan Dolar› olarak eﬂit taksitlerle
ödenmeye baﬂlanacak ve Eylül 2014’e kadar ödenecektir.
2003 y›l›nda ﬁirket bilgisayar al›m›yla ilgili olarak yeni bir kiralama sözleﬂmesi daha imzalam›ﬂt›r. 176.536 YTL tutar›ndaki
gelecekte yap›lacak net minimum ödemelerin bugünkü de¤erine yak›n olan, kiralama anlaﬂmas› kapsam›nda gelecekte
ödenecek minimum kira ödemeleri, Ocak 2004’ten baﬂlayarak, Kas›m 2005’e kadar ayl›k taksitler halinde ödenecektir.
31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle ödenecek tutar 95.958 YTL'dir.
‹hracat Taahhütleri
31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle, kullan›lan ihracat kredileri ile ilgili olarak, ﬁirket’in 6.309.579 Amerikan Dolar›
(2003: 7.170.774 Amerikan Dolar›) tutar›nda ihracat taahhüdü vard›r.
Yat›r›m Teﬂvik Belgeleri
ﬁirket'in çeﬂitli yat›r›m teﬂvik belgeleri vas›tas›yla sahip oldu¤u haklar aﬂa¤›daki gibidir:
- Yap›lan yat›r›m harcamas›n›n %40’›n›n kurumlar vergisinden düﬂülmesi.
- ‹thal edilen makine ve teçhizat ile ilgili gümrük vergilerinden muafiyet.
- Yurtiçinden yap›lan al›mlarda KDV oran›nda teﬂvik pirimi.
ﬁirket’in alm›ﬂ oldu¤u yat›r›m teﬂvik belgeleri ile ilgili taahhütleri aﬂa¤›daki gibidir:
Akçansa için
Belge 1:
Yat›r›m indirimi tutar› %40’t›r. Akçansa yat›r›m süresi sonunda (31 Aral›k 2005) ödenmiﬂ sermayesini 2.251.254 YTL
tutar›nda art›rmay› taahhüt etmiﬂtir.
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Belge 2:
Yat›r›m indirimi tutar› %40’t›r. Akçansa yat›r›m süresi sonunda (27 Haziran 2005) ödenmiﬂ sermayesini 2.800.000 YTL
tutar›nda art›rmay› taahhüt etmiﬂtir.
Belge 3:
Yat›r›m indirimi tutar› %40’t›r. Akçansa yat›r›m süresi sonunda (20 Ekim 2005) ödenmiﬂ sermayesini 1.320.000 YTL
tutar›nda art›rmay› taahhüt etmiﬂtir.
Belge 4:
Yat›r›m indirimi tutar› %40’t›r. Akçansa yat›r›m süresi sonunda (20 Ekim 2005) ödenmiﬂ sermayesini 1.338.472 YTL
tutar›nda art›rmay› taahhüt etmiﬂtir.
Davalar
a) Rekabet Kurumu, ﬁirket’in de aralar›nda bulundu¤u baz› çimento ﬂirketlerinin Ege Bölgesi’ndeki faaliyetleri üzerinde
yapt›¤› inceleme sonucunda, söz konusu ﬂirketlerin rekabetin korunmas› hakk›nda kanunu ihlal ettiklerine karar vermiﬂ
ve ﬁirket’e 17 Haziran 1999 tarihli yaz›s›yla 251.632 YTL (yasal kay›tlarda) tutar›nda ceza tahakkuk ettirmiﬂtir. Akçansa
bu tutar için kay›tlar›nda karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r. ﬁirket’in, bu karar›n haks›z oldu¤u gerekçesiyle Dan›ﬂtay’da karar›n iptali
için açt›¤› dava 15 Ocak 2001 tarihinde ﬁirket lehine sonuçlanm›ﬂt›r. Rekabet Kurumu'nun ayn› karar› tekrar tebli¤
etmesi neticesinde aç›lan di¤er iptal davas›nda da Dan›ﬂtay iptal karar› vermiﬂtir. Rekabet Kurumu'nun bu karar aleyhine
temyiz ve karar düzeltme yollar›na baﬂvuru hakk› halen mevcuttur.
b) Rekabet Kurumu, bu kez ﬁirket’in de aralar›nda bulundu¤u baz› çimento ﬂirketlerinin Marmara Bölgesi’ndeki faaliyetleri
üzerinde yapt›¤› inceleme sonucunda, söz konusu ﬂirketlerin rekabetin korunmas› hakk›nda kanunu ihlal ettiklerine
karar vermiﬂ ve Dan›ﬂtay yolu aç›k olmak üzere ﬁirket’e 1.068.329 YTL (yasal kay›tlarda) para cezas› verildi¤ine iliﬂkin
gerekçeli karar 2 Haziran 2004 tarihinde ﬁirket'e tebli¤ edilmiﬂtir. Bu ceza ile ilgili olarak ﬁirket, gerekçeli karar›n
kendisine tebli¤ edilmesini takiben karar›n haks›z oldu¤u gerekçesiyle Dan›ﬂtay'a baﬂvurmuﬂ ve mahkeme karﬂ› taraf›n
cevab› gelinceye kadar, yürütmenin geçici olarak durdurulmas›na karar vermiﬂtir. Bu ceza ile ilgili olarak Ankara
Defterdarl›¤› Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi taraf›ndan Ocak 2005’te toplam 1.068.329 YTL tutar›nda ödeme emri
gönderilmiﬂtir. Akçansa bu ödeme emrinin iptali için dava açm›ﬂt›r. Akçansa, bu ceza ile ilgili yap›lacak ödemeleri
paran›n zaman içindeki de¤erini de dikkate alarak hesaplam›ﬂ ve 859.521 YTL’ye indirgenmiﬂ karﬂ›l›k tutar›n›, 31 Aral›k
2004 tarihi itibariyle konsolide mali tablolar›na yans›tm›ﬂt›r.
c) 2003 y›l›nda, Ege Bölgesinde faaliyet gösteren (Akçansa dahil) ﬂirketlerin operasyonlar›n›n yasalara uygunlu¤u
konusunda yapt›¤› ön araﬂt›rmalar sonucunda Kurul, Akçansa’ya karﬂ› yeni bir soruﬂturma baﬂlatm›ﬂt›r. Kurul soruﬂturmas›n›
8 Aral›k 2004 tarihinde tamamlam›ﬂ ve Akçansa’ya 5.792.720 YTL tutar›nda ceza tahakkuk ettirmiﬂtir. Akçansa gerekçeli
karar›n kendisine tebli¤ edilmesini takiben bu cezan›n iptali istemi ile Dan›ﬂtay’a baﬂvurmay› planlamaktad›r. Akçansa,
bu ceza ile ilgili yap›lacak ödemeleri paran›n zaman içindeki de¤erini de dikkate alarak hesaplam›ﬂ ve 4.660.514 YTL’ye
indirgenmiﬂ karﬂ›l›k tutar›n› 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle konsolide mali tablolar›na yans›tm›ﬂt›r.
d) Bir taﬂeron teknisyeni taraf›ndan Karçimsa’ya 550.000 Alman Mark› tutar›nda tazminat davas› aç›lm›ﬂt›r. Karçimsa
bu dava konusunda yükümlülük haline gelmesi muhtemel olan k›sm› için 220,000 Alman Mark› (205.486 YTL) tutar›nda
karﬂ›l›k ay›rm›ﬂt›r. Bununla beraber ayn› davayla ilgili olarak Karçimsa’ya karﬂ› sigorta ﬂirketi taraf›ndan 1.052.477 Alman
Mark› tutar›nda baﬂka bir dava aç›lm›ﬂt›r. Davan›n sonucu bilanço tarihi itibariyle kesin olmad›¤› için Karçimsa bu
davayla ilgili olarak herhangi bir karﬂ›l›k ay›rmam›ﬂt›r.
e) 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle ﬂirket aleyhine aç›lm›ﬂ ve sürmekte olan tamam› 1.012.830 YTL (2003: 631.328 YTL)
tutar›nda yasal davalar vard›r. Bu davalar iﬂçiler veya onlar›n aileleri taraf›ndan iﬂ kazalar›, veya üçüncü kiﬂiler taraf›ndan
ﬁirket’in çal›ﬂanlar›n›n iddia edilen dikkatsizlikleri dolay›s›yla aç›lm›ﬂ davalardan oluﬂmaktad›r. Davalar›n ﬁirket'in
aleyhine sonuçlanma riski olanlar› için 31 Aral›k 2004 tarihi itibariyle 656.423 YTL tutar›nda karﬂ›l›k ayr›lm›ﬂt›r.
25. B‹LANÇO TAR‹H‹NDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN D‹⁄ER HUSUSLAR
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere k›dem tazminat› tavan› 1.649 YTL'ye yükselmiﬂtir.
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KÂR DA⁄ITIM TABLOSU
YTL
A- Dönem Kâr›n›n Da¤›t›m›

31 Aral›k 2004

31 Aral›k 2003

Dönem Kâr›

74,694,526

23,711,186

Vergi ve Yasal Yükümlülükler

-14,480,731

15,049,937

Net Dönem Kâr›

60,213,795

38,761,123

Geçmiﬂ Dönem Zarar›

-

-

-3,505,125

-1,254,811

Da¤›t›labilir Net Dönem Kâr›

56,708,670

37,506,312

Ortaklara 1. Temettü

-17,336,974

-9,475,797

Ortaklara 2. Temettü

-34,936,400

-13,266,116

2. Tertip Yasal Yedek

-4,394,959

-1,326,612

-40,337

-13,437,787

0

0

2. Tertip Yasal Yedek

0

0

Da¤›t›lan Yedek Stopaj

0

0

Ortaklara Pay

0

0

0.362

0.132

36,17

13,24

(YTL)

0.314

0.120

(%)

31,40

12,00

1. Tertip Yasal Yedek Akçe

Ola¤anüstü Yedek
B- Yedeklerden Da¤›t›m

C- Hisse Baﬂ›na Kâr
(YTL)
(%)
D- Hisse Baﬂ›na Temettü (Brüt)

Kâr da¤›t›m tablosunda görüldü¤ü gibi, 2004 Y›l› Faaliyet Raporu ve Finansal raporlar›n, 23 Mart 2005 tarihinde toplanacak ola¤an genel
kurulumuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmas›na, 2004 y›l› bilanço kâr›m›z olan 74.694.526 YTL'nin esas mukavelenamemizin
33. maddesi gere¤i ve SPK tebli¤lerine uygun olarak 1. Tertip Yedek Akçe, vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra kalan
56.708.670 YTL da¤›t›labilir net dönem kâr›n›n aﬂa¤›daki tabloda görüldü¤ü ﬂekilde da¤›t›lmas›na;
Birinci Temettü Pay›
‹kinci Temettü Pay›
II. Tertip Yasal Yedek
Ola¤anüstü Yedek Akçe

17.336.974 YTL
34.936.400 YTL
4.394.959 YTL
40.337 YTL

olarak tefrikine, böylece 2004 y›l› kâr›ndan 166.475.711.517.500 TL sermayeyi temsil eden hisse senetleri sahiplerine %31.40 (brüt), %28,26
(net) oran›nda toplam 52.273.374 YTL temettünün 29 Mart 2005 tarihinden itibaren nakten da¤›t›lmas› ile ilgili yönetim kurulu taraf›ndan
al›nan 09 Mart 2005 tarihli karar› tasviplerine arz ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Yönetim Kurulu
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RASYOLAR
L‹K‹D‹TE ORANLARI
Cari Oran
Asit Test Oran›
Stoklar/Cari Aktif
‹ﬂletme Sermayesi

2003

2004

336
237
29
100.644

377
302
20
151.105

2003

2004

%
%
%
%

15,0
93,6
2,2
-6,9

14,2
85,0
1,4
-15,2

Defa
%
%
%
%

48
13
6
5
10

51
27
9
18
16

%
%
%
Milyar TL

MAL‹ BÜNYE ORANLARI
Finansal Kald›raç
Duran Varl›k/Özkaynak
Finansal Borç/Özkaynak
Net Finansal Pozisyon
KÂRLILIK ORANLARI
Aktif Devir H›z›
Brüt Kâr Marj›
Aktif Verimlili¤i
Faaliyet Kâr›/Sat›ﬂ Has›lat›
Hisse Baﬂ›na Net Kazanç
F‹NANSAL YAPI

2004 y›l›nda çimento sektöründeki sat›ﬂlar›n artmas› ile birlikte ﬂirketimizin uygulad›¤› sat›ﬂ ve nakit politikalar›n›n
proaktif sonuçlar› finansal göstergeleri olumlu etkilemiﬂtir.
Yabanc› paralar›n 2004 y›l›nda Türk Liras› karﬂ›s›nda de¤er kaybetmesi sonucu ﬂirketimizin ihracat gelirlerinde oluﬂacak
kur kay›plar› kullan›lan finansal enstrümanlarla yok edilmiﬂtir. Ayr›ca ﬂirketin finansal yat›r›mlar›nda çok büyük oranda
Türk Liras› (Devlet Tahvilleri) yat›r›m araçlar› tercih edilerek enflasyonun üzerinde finansal gelir elde edilmiﬂtir.
Likidite Oranlar›: Likidite oranlar› 2004 y›l›nda 2003’e göre daha fazla iyileﬂtirme göstermekte olup, ﬂirketin k›sa vadeli
borçlar›n› ödeme kapasitesinin daha da güçlendi¤i görülmektedir. Özellikle cari oran›n 2’den (%200) büyük olmas› ve
Asit Test oran›n›n 1’den (% 100) büyük olmas› kuvvetli likidite yap›s›n›n oldu¤unu ve önceki y›la göre yap›n›n daha da
kuvvetlendi¤ini göstermektedir.
Mali Bünye ve Kârl›l›k Oranlar›: ﬁirketin faaliyet kâr›n›n artmas›n›n oluﬂturdu¤u özkaynak art›ﬂ›, mali bünye oranlar›n›n
önceki y›ldan daha iyi olmas›na sebep olmuﬂtur. Kârl›l›¤› gösteren oranlar iki y›l aras›ndaki performans›n ne kadar
iyileﬂti¤ini göstermektedir. Finansal kald›rac›n %14 olmas› ve Duran Varl›k/Özsermaye oran›n›n 1’den (%100) küçük
olmas› mali bünye ve kârl›l›k oranlar›n›n güçlülü¤ünü ispat etmektedir.
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ADRESLER
Merkez Ofis
Hüseyin Ba¤datl›o¤lu ‹ﬂ Merkezi
Kaya Sultan Sokak No: 97 Kat: 5 - 8
Kozyata¤› 81090 ‹stanbul
Telefon : (0216) 571 30 00
Faks : (0216) 571 31 11
Büyükçekmece Fabrika
Büyükçekmece 34900 ‹stanbul
Telefon : (0212) 866 10 00
Faks : (0212) 866 12 00
Çanakkale Fabrika
P.K. 8 Ezine 17600 Çanakkale
Telefon : (0286) 295 20 00
Faks : (0286) 295 21 99
Yalova Terminali
Balc› Mevkii, SCA Fabrikas› yan›
Kaytazdere Beldesi, Alt›nova, Yalova
Telefon : (0226) 462 97 90 - 91
Faks : (0226) 462 97 92
‹zmir Ofis
Ali Çetinkaya Bulvar› No: 34/1 Kat: 4 D. 402
Alsancak 35220 ‹zmir
Telefon : (0232) 463 67 78
Faks : (0232) 463 44 29
Alia¤a Terminali
Horozgedi¤i Köyü, Nemrut Körfezi,
Çukurova Çelik Liman›, Alia¤a 35640 ‹zmir
Telefon : (0232) 625 54 28 - 29
Faks : (0232) 625 54 31
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