AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ TİCARET AŞ.
2011 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
Genel Bilgiler
Bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliğ ile Seri: IV, No:41
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar
Hakkında Tebliğin 5. Maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İlgili madde gereği, payları
İMKB’de işlem gören şirketler ile ilişkili taraflar arasında sürekli ve yaygınlık arz eden
varlık, hizmet ve yükümlülük transferi işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının
kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarda yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar
toplamının %10’una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, şirket yönetim kurulu
tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir
rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır.
İşbu raporun amacı Akçansa Çimento San. Ve Tic. AŞ’nin SPK mevzuatında tanımlanan
24 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardında (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişilerle
gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla şartların açıklanması
ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında Şirket ve azınlık payları aleyhine bir sonuç
doğmadığının gösterilmesidir.
İlişkili taraflarla gerçekleştirmiş olduğumuz işlemler hakkında detaylı bilgiler, 31.12.2011
tarihli Akçansa Çimento Sanayi Ticaret AŞ’nin finansal tablo ve dipnotları içinde yer alan
ve kamuya duyurduğumuz 37 no’lu dipnotta açıklanmıştır. Bu rapor sadece yukarıda
bahsedilen tebliğler uyarınca %10 sınırını aşan işlemleri kapsamaktadır.
Akçansa Çimento Sanayi Tic. AŞ’ne İlişkin Bilgiler
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi “Akçansa” 1967 yılında kurulmuş
olan Akçimento Ticaret Anonim Şirketi “Akçimento” ve 1974 yılında kurulmuş olan
Çanakkale Çimento Sanayi Anonim Şirketi’nin “Çanakkale” birleşmesi ile 30 Eylül 1996
tarihinde kurulmuştur. 12 Ocak 1996 tarihinde tamamı Cimenteries CBR S.A. “CBR”’a ait
olan Mortelmaattschappij Eindhoven B.V. (Mortel), Çanakkale’nin %97,7 payını satın
almıştır. 24 Temmuz 1996 tarihinde de, CBR, Çanakkale’deki hisselerini, çoğunlukla
Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketine bağlı şirketlerin elinde tuttuğu Akçimento
hisselerinin %30’u ile takas etmiştir.
1 Ekim 1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Akçimento, Çanakkale ile birleşmiş
ve varlığını sona erdirmiş olup, Çanakkale’nin ismi Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Akçansa’nın hisseleri 1986 yılından itibaren

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir. 27 Kasım 2006 tarihinde,
HeidelbergCement A.G.’nin %100 oranında iştiraki olan CBR International Holdings
B.V.’nin sahibi olduğu %39,72 oranında Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
hisselerinin tamamı yine HeidelbergCement A.G.’nin %100 oranında iştiraki olan
HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings S.L. şirketine devir olmuştur.
Ana faaliyet konusu çimento, klinker, beton ve agrega üretim satışı olan şirket; Marmara,
Ege ve Karadeniz bölgelerinde faaliyet göstermekte olup, İstanbul-Büyükçekmece,
Çanakkale ve Samsun-Lâdik’teki üç fabrikasında çimento ve klinker üretimini
gerçekleştirmektedir. Şirketin ayrıca İstanbul-Ambarlı, İzmir-Aliağa, Yalova, Yarımca ve
Hopa’da kurulu beş çimento terminali bulunmaktadır.

Akçansa, iştiraki olan Betonsa ile 1998 yılında birleşmesi sonucunda, “Betonsa”
markasıyla hizmet vermeye başlamış olup hazır beton üretimini Marmara ve Ege
bölgelerine yayılmış 35’in üzerinde tesisinde gerçekleştirmektedir.

Diğer bir iştiraki olan Agregasa Agrega ile 2002 yılında birleşen şirket, agrega üretim
faaliyetini “Agregasa” markası altında 4 tesisi ile sürdürmektedir.

İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen İşlemlerin Şartları ve Piyasa Koşullarına
Uygunluğuna Dair Bilgiler
01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında yapılan satışların %10’luk kısmını aşmış
görünen satışları HC Trading Malta’ya ilişkin olup, 31.12.2011 tarihli bağımsız denetim
raporunun 37. dipnotunda bulunmaktadır.
Akçansa, ürettiği çimento ve klinkerin büyük kısmını, HC Trading Malta aracılığıyla ihraç
etmektedir. Şirketimiz üretiminin büyük bir kısmını Türkiye’deki yerel müşterilerine
satmakta ve geri kalan kısmını ise ihraç etmektedir. Çimento sektöründe atıl kapasite
sektörel bir sorundur, zira üretim tesisinin kapatılarak yeniden faaliyete sokulması
oldukça masraflı olmaktadır. Bu nedenle, Akçansa üretim faaliyetine kesinti olmaksızın
devam etmektedir. Bu durum Akçansa açısından stok fazlası yaratmakta ve üretim
fazlası HC Trading Malta aracılığıyla ihraç edilmektedir. Dolayısıyla ihracat hacmi, iç
pazardaki talebin büyüklüğüne bağlı olmaktadır.
İç pazarda yeterli bir talep
oluşmamışsa, bu durum Akçansa’nın ihracatını arttırmaktadır. Akçansa’nın HC

Trading’e yapmış olduğu satışlar açısından miktar yönünden bir taahhüdü söz konusu
değildir.
HC Trading Malta, Akçansa’dan satın aldıkları çimento ve klinkeri yurt dışındaki üçüncü
taraflara satmaktadır. Akçansa’nın 2011 yılı brüt satış tutarı, 1.029.904.601 TL.dır. HC
Trading Malta’ya yapılan çimento ve klinker satış hacmi 2011 yılında 116.850.294 TL ve
yapılan satışın brüt toplam satışa oranı %11 olarak gerçekleşmiştir.
Akçansa ürünlerini HC Trading Malta’ya ihraç etmekte ve HC Trading Malta ihraç edilen
malları müşterilerine satmaktadır. HC Trading, ürünlere, ihracat pazarlarının devamlılığı
ve pazarlama faaliyetleri açısından önemli bir değer katmaktadır. HC Trading ürünleri bir
başka işleme tabi tutmamakta ya da daha komplike bir ürün haline getirmemektedir.
Bunları doğrudan kendi müşterilerine satmaktadır Akçansa ürünlerini HC Trading’e FOB
fiyatı üzerinden ihraç etmektedir. HC Trading Malta müşteriler tarafından kabul
edilebilecek fiyatlar konusunda Akçansa’yı bilgilendirmektedir. Ürünlerinin satılıp
satılmaması konusunda nihai karar Akçansa’ya aittir. Akçansa’nın onayı olmaksızın, HC
Trading Malta müşterilerle herhangi bir anlaşma yapmamaktadır. Akçansa, üzerinde
anlaşılan, uluslararası genel kabul görmüş belirli bir satış komisyonu düşürülerek kendi
ihracat fiyatını hesaplamakta ve bu rakam üzerinden HC Trading’e fatura kesmektedir.
Firmaya satışlarda “Yeniden Satış Fiyatı Yönetimi” tercih edilmiştir.

Rapora Konu Olan Şirket Hakkında Bilgiler
HC Trading Malta, HC Trading şirketinin Malta şubesi şeklinde çalışmaktadır. HC
Trading, Şirketimizin %39,72 oranında hissesini dolaylı olarak elinde bulunduran
Heidelberg Cement AG’nin %100 bağlı ortaklığıdır. HC Trading 1996 yılında Grup
şirketlerinin dünya genelindeki ticari faaliyetlerini yürütmek, diğer şirketlerin ihtiyaç
duyduğu gereksinimleri artan kalite ile karşılamak ve tüm ticari faaliyetlerinde hizmet
sunmak amacıyla kurulmuştur. HC Trading, klinker başta olmak üzere beyaz çimento,
petrol kuyusu çimentosu, yüksek fırın cüruf, alçı, kireç ve çimento sektörünün ihtiyaç
duyduğu diğer malzemelerin ticaretini yapmaktadır.
HC Trading, Dubai, Florida, İstanbul, Malta, Şanghay ve Singapur’da ofisleri bulunan
Heidelberg Cement Grubu’nun dış ticaret birimidir. HC Trading tarafından çalıştırılan
800’den fazla gemi, 80 ülkede yaklaşık 130 limana uğramaktadır.
HC Trading faaliyetlerini doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırmıştır. Batı bölgeleri
Akdeniz, Karadeniz, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu’dur. Doğu bölgeleri Asya Pasifik,
Uzak Doğu ve Afrika’dır.

SONUÇ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:41 sayılı tebliğine istinaden Akçansa
Çimento’nun HC Trading Malta ile yaygın ve süreklilik arz eden mamül satış işlemlerinin
bir hesap dönemi içersindeki tutarının, kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer
alan aktif veya brut satış toplamının %10’undan fazlasına ulaşması neticesinde, iş bu
raporda; Şirketin, HC Trading Malta ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme
yönetimi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu
hakkında bilgi sunulmuştur. HC Trading Malta ile yapılan işlemler, SPK’nın ilgili
tebliğindeki ilişkili taraf açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygundur.

