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1-

Açýlýþ ve Toplantý Baþkanlýðýnýn oluþturulmasý.

2-

Genel Kurul toplantý tutanaðýnýn imzalanmasý
hususunda Toplantý Baþkanlýðýna yetki
verilmesi.

3-

2012 yýlýna ait Yönetim Kurulu Faaliyet
Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun ve
Baðýmsýz Denetim raporunun özetinin
okunmasý ve Müzakeresi.

4-

2012 yýlý içinde yapýlan baðýþ ve yardýmlar
hakkýnda Genel Kurula bilgi verilmesi.

5-

Yönetim Kurulu tarafýndan önerilen baðýþ
sýnýrýnýn onaylanmasý.

6-

2012 yýlý içinde iliþkili taraflarla yapýlan
iþlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi
verilmesi.

7-

2012 yýlý içinde 3. kiþiler lehine verilmiþ olan
teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiþ olan
gelir veya menfaatler hakkýnda Genel Kurula
bilgi verilmesi.

8-

2012 yýlýna ait bilanço ve kar/zarar
hesaplarýnýn okunmasý müzakeresi ve
tasdiki.

9-

2012 yýlý faaliyetlerinden dolayý Yönetim
Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin
ibra edilmeleri.

Yönergenin onaylanmasý.
15- Sermaye Piyasasý Kurulu ile T.C. Gümrük
ve Ticaret Bakanlýðýndan gerekli izinlerin
alýnmýþ olmasý halinde,Türk Ticaret
Kanunu'na,Sermaye Piyasasý Kanunu'na
uyum için yapýlan esas sözleþme
deðiþikliklerinin onaylanmasý.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur
hakký, ikramiye ve prim gibi haklarýn
belirlenmesi.

16- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay
sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst
düzey yöneticilerine ve bunlarýn eþ ve ikinci
dereceye kadar kan ve sýhrî yakýnlarýna;
þirket veya baðlý ortaklýklarý ile çýkar
çatýþmasýna neden olabilecek nitelikte iþlem
yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri
hususunda izin verilmesi.

12- Faaliyet yýlý içinde T.T.K.'nun 363. Maddesi
kapsamýnda hukuk, statü deðiþikliði nedeni
ile atanan yönetim kurulu üyeliklerinde
yapýlmýþ atamalarýn onaylanmasý.

17- Yönetim kurulu baþkan ve üyelerine,
Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.
maddelerinde yazýlý muameleleri
yapabilmeleri için izin verilmesi.

10- 2012 yýlý karýnýn kullaným þeklinin, daðýtýlacak
kâr ve kazanç paylarý oranlarýnýn
belirlenmesi.

13- Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
14- Yönetim Kurulunun hazýrladýðý Genel Kurulun
Çalýþma Esas ve Usulleri Hakkýnda Ýç

Toplantý Tarihi: 27.03.2013 Toplantý Saati: 09:00 Toplantý Yeri: Sabancý Center 4. Levent/ÝSTANBUL

Türkiye çimento sektörünün lideri olan Akçansa, dünya
kalite standartlarýna uygun ürünleri, Ýstanbul Sanayi Odasý
tarafýndan ödüllendirilen doða dostu kimliði, üstün hizmet
anlayýþý ve ileri teknoloji donanýmlý tesisleriyle, ülkemizin
çimento ihtiyacýnýn %10'unu karþýlamaktadýr.

Sabancý Holding ve HeidelbergCement
ortak kuruluþu olan Akçansa,
Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi
ve sektörünün lider þirketi
konumundadýr.
Akçansa, Akçimento (kuruluþu 1967)
ve Çanakkale Çimento (kuruluþu
1974)'nun 1996 yýlýnda birleþmesi
sonucunda kurulmuþtur.

Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde
faaliyet gösteren Akçansa, ÝstanbulBüyükçekmece, Çanakkale ve SamsunLadik'teki üç fabrikasýnda çimento ve
klinker üretimini gerçekleþtirmektedir.
Þirketin ayrýca Ýstanbul-Ambarlý, ÝzmirAliaða, Yalova, Samsun, Yarýmca ve
Hopa'da kurulu altý çimento terminali
bulunmaktadýr.
Akçansa, iþtiraki olan Betonsa ile 1998
yýlýnda birleþmesi sonucunda, ''Betonsa''
markasýyla hizmet vermeye baþlamýþ olup,
hazýr beton üretimini Marmara ve Ege
bölgelerine yayýlmýþ 40a yakýn tesisinde
gerçekleþtirmektedir.

altýnda Ýstanbul'da kurulu üç tesisi ile
sürdürmektedir.
Akçansa, hem yurt içi hem de yurt dýþý
müþterilerinin taleplerini karþýlamak ve fiyat
unsurunun ötesinde farklýlaþarak rekabet
edebilmek amacýyla ''üretim ve hizmette
en kaliteli'' olmayý hedeflemektedir.
Türkiye çimento sektörünün lideri olan
Akçansa, dünya kalite standartlarýna uygun
ürünleri, Ýstanbul Sanayi Odasý tarafýndan
ödüllendirilen doða dostu kimliði, üstün
hizmet anlayýþý ve ileri teknoloji donanýmlý
tesisleriyle, ülkemizin çimento ihtiyacýnýn
%10'unu karþýlamaktadýr.

Diðer bir iþtiraki olan Agregasa Agrega
ile 2002 yýlýnda birleþen þirket, agrega
üretim faaliyetlerini ''Agregasa'' markasý
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Yurt dýþý satýþlar
2012 yýlýnda Akçansa' nýn toplam
ihracatý bir önceki yýl ile ayný
kalarak 2,3 milyon ton olarak
gerçekleþmiþtir.

Ýç satýþlar
2012 yýlýnda Yurt içi satýþlar
%4 oranýnda düþerek 5,2
milyon ton olmuþtur.

Akçansa, baþarýlý performansýyla paydaþlarýna
deðer yaratmayý sürdürmektedir.

4
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Hacý Ömer Sabancý Holding A.Þ.

HeidelbergCement Mediterrannean
basin Holdings, S.L

Diðer-Halka Açýk

Satýþlar (milyon ton)

2010

Çimento-Toplam

6,6

Yurt Ýçi
Yurt Dýþý

%

2011

%

2012

3%

6,8 -7%

6,3

4,8

10%

5,3 -4%

5,1

1,8

-17%

1,5 -20%

1,2

Klinker-Toplam

1,1

-18%

0,9 33%

1,2

Yurt Ýçi

0,1

0%

0,1

0%

0,1

Yurt Dýþý

1,0

-20%

0,8 38%

1,1

Hazýr Beton (milyon m3)

5,0

4%

5,2 -4%

5,0

(milyon TL)
Net Satýþlar

817,4

24%1.010,0

5% 1.055,9

FVAÖK (EBITDA)

132,2

46% 192,7

11% 214,8

%

16,2

FVÖK (EBIT)

77,8

%

3%

19,1

1%

20,3

79% 139,1 13% 157,8

9,5

4%

13,8

1%

14,9

KÂRLILIK
NET KÂR

59,3

69% 100,3 20% 120,0

Hisse Baþýna Kazanç

0,31

68%

0,63

Hisse Baþýna Temettü%

20,40

26% 46,34 11% 57,45

NET FÝNANSAL BORÇLANMA

160,5

-17% 133,3 58% 210,5

TOPLAM VARLIKLAR

2010

4% 862,9

6% 911,5

4% 1.278,5

9% 1.388,6

2011

2012

2010

1.278,5

1.231,8

1.055,9

Toplam Varlýklar
(Milyon TL)

1.010,0

817,4

Net Satýþlar
(Milyon TL)

830,3
1.231,8

2011

1.388,6

ÖZ SERMAYE

Akçansa 2012 Faaliyet Raporu

0,52 21%

2012
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Samsun
Ýþletim Kapasitesi
120.000

Ambarlý
Ýþletim Kapasitesi
1.600.000
Büyükçekmece
Çimento Üretim Kapasitesi
2.800.000
Klinker Üretim Kapasitesi
1.850.000

Hopa
Ýþletim Kapasitesi
120.000

Karçimsa
Çimento Üretim Kapasitesi
250.000

Yarýmca
Ýþletim Kapasitesi
700.000

Çanakkale
Çimento Üretim Kapasitesi
5.500.000
Klinker Üretim Kapasitesi
4.000.000

Yalova
Ýþletim Kapasitesi
300.000

Ladik
Çimento Üretim Kapasitesi
1.050.000
Klinker Üretim Kapasitesi
650.000
40 tesiste 7,8 milyon m3
hazýr beton üretim kapasitesi

Aliaða
Ýþletim Kapasitesi
350.000
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Vizyon

Tüm sýnýrlarýn ötesinde
sürdürülebilir büyümek
Tüm paydaþlarýmýz tarafýndan güvenilen ve en çok tercih edilen iþ modeline sahip þirket
olarak, yapý malzemeleri sektöründe tüm sýnýrlarýn ötesinde sürdürülebilir büyümek.

Misyon

Toplumsal, çevresel, yasal ve
etik deðerlere baðlý kültürümüz ile
 Yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile müþterilerimize,
 Üstün finansal performansýmýz ile hissedarlarýmýza,
 Ýþ saðlýðý ve güvenliði öncelikli yönetim anlayýþýmýz ve sürekli geliþim olanaklarý ile
çalýþanlarýmýza,
 Alternatif yakýt ve hammadde kullanýmý, geri kazaným süreçleri ve biyolojik çeþitliliðe
verilen önem ile çevremize ve
 Diðer tüm paydaþlarýmýza,
deðer yaratarak, toplumun yaþam kalitesini yükselten lider yapý malzemeleri
þirketi olmaktýr.

Akçansa 2012 Faaliyet Raporu
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Saygýdeðer Ortaklarýmýz,

8

Türkiye ekonomisi 2012 yýlýný dýþ pazarlarda
yaþanan yavaþlamalarýn etkisiyle planlandýðý
oranla daha az büyüyerek geçirmiþtir. Ýç
talep daralýrken cari açýk gerilemiþ ve
Türkiye'nin kredi notu yatýrým yapýlabilir
seviyeye yükselmiþtir. 2012 yýlýnda
enflasyonda gerileme ve iþsizlikte düþüþ
yaþanmýþtýr.

Akçansa'nýn satýþlarýnda en fazla payý alan
Marmara Bölgesinde, 2012 yýlýnda yaklaþýk
% 5,4 oranýnda bir tüketim daralmasýna
raðmen, Akçansa satýþ performansý
pazardan daha yüksek gerçekleþmiþ ve
Akçansa'nýn yurt içi toplam çimento ve
klinker satýþý 2012 yýlý içinde % 4 azalarak
5.2 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir.

Türkiye inþaat sektörü ise bu
makroekonomik geliþmelerin ýþýðýnda 2012
yýlýnýn ilk 9 ayýnda 2011 yýlýna oranla % 1
oranýnda büyümüþtür.

Akçansa'nýn hazýr beton markasý olan
Betonsa, faaliyet gösterdiði toplam 38
tesisinde 5 milyon metreküp satýþ seviyesine
ulaþmýþtýr.

Türkiye çimento tüketimi Türkiye Çimento
Müstahsilleri Birliði üyeleri dýþýndaki
oyuncularýn da dahil olduðu verilere göre
2012 yýlýnda yaklaþýk % 2,8 artýþ göstererek
57.7 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir.
Çimento ihracatý 10,3 milyon tona ulaþmýþ,
klinker ihracatý ise 2,9 milyon ton düzeyinde
gerçekleþmiþtir.

Bu performans neticesinde þirketimiz, 2012
yýlýný toplam 1.056 milyar TL satýþ geliri, 120
milyon TL dönem kârýyla kapatmýþtýr.
Akçansa'nýn faaliyet karý ise 157.8 milyon
TL olarak gerçekleþmiþtir. Bu deðerle halka
açýk þirketlerin arasýnda sektöründe en
yüksek düzeyi yakalamýþtýr.
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Saygýdeðer ortaklarýmýz,
2012, bugüne dek hayata geçirdiðimiz tüm
yatýrýmlarýn geri dönüþünü aldýðýmýz bir yýl
olmuþtur. Çalýþan gücümüz, enerji verimliliði
projelerimiz ve çevre yatýrýmlarýmýzla yýlsonu
karlýlýðýmýz açýsýndan oldukça olumlu sonuçlar
elde edilmiþtir. Alternatif yakýt alanýndaki
liderliðimizin ve maliyet performans
yönetimimizin geliþtirilmesiyle önemli oranda
verimlilik saðlanmýþtýr.
2012 yýlý, Akçansa'nýn birçok ödül aldýðý bir
yýl olmuþtur. Eylül 2011'de Çanakkale
Fabrikasý'nda devreye almýþ olduðumuz Atýk
Isý Geri Kazaným Tesisi, hem Rio +20
Konferansý'nda Türkiye'yi temsil etmenin
hem de ICCI Enerji ve Çevre Fuarý'nda verilen
Enerji Oscar Ödülleri kapsamýnda 'Atýk Isý'
kategorisinde ödüle layýk görülmenin gururu
yaþanmýþtýr.
Akçansa, müþteri ihtiyaçlarýný karþýlamaya
yönelik anlayýþýn eseri, sürdürülebilir yapýlar
için en ideal çimento tipi olan yenilikçi ürünü
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Safkan Çimento'yu yýl içinde pazara sunmuþ;
daha yaþanabilir dünya hedefiyle geliþtirdiði
ürünle 2012'de sektörde bir kez daha fark
yaratmayý baþarmýþtýr. Ýstanbul Sanayi Odasý
tarafýndan verilen inovatif ve çevreci ürün
ödülü ile bu baþarý taçlandýrýlmýþtýr.
Betonsa Samsun Hazýr Beton Tesisi Türkiye
Hazýr beton Birliði tarafýndan düzenlenen
Yeþil Nokta Çevre Ödülleri kapsamýnda
"uluslararasý temsil" ödülünü almaya hak
kazanmýþtýr.
Akçansa olarak, sürdürülebilir büyüme
kapsamýnda katma deðer yaratacak
yatýrýmlar gerçekleþtirmeye devam edeceðiz.
Özellikle inovasyon, pazarlama, enerji
yönetimi, verimlilik ve çevre alanýndaki
yatýrýmlarýmýza odaklanacaðýz.

Sermaye Piyasasý Kanunu tanýmlarýna uygun
olarak hazýrlanan 2012 Faaliyet Raporumuzu,
mali tablolarýmýzý ve kar daðýtým önerimizi
tetkik ve onayýnýza arz ederiz.
Saygýlarýmla,

Mehmet Göçmen
Yönetim Kurulu Baþkaný

Yönetim Kurulumuz adýna toplantýmýza katýlan
tüm ortaklarýmýza, bizi tercih eden
müþterilerimize ve deðerli emekleriyle
Akçansa'yý bugünlere taþýyan tüm çalýþma
arkadaþlarýmýza teþekkür ederiz.
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Mehmet Göçmen
Baþkan

Daniel Gauthier
Baþkan Yardýmcýsý

Ali Emir Adýgüzel
Üye

Faruk BÝLEN
Üye

Yavuz Ermiþ
Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi

Atýl Saryal
Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyesi

(Görev süresi: 2012-2015)*
1957 yýlýnda doðan Mehmet Göçmen,
Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri
Mühendisliði eðitiminin ardýndan, Amerika'da
Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri
Mühendisliði ve Yöneylem Araþtýrmasý
üzerine yüksek lisans yapmýþtýr. Çalýþma
hayatýna 1983 yýlýnda Çelik Halat ve Tel San.
A.Þ.'de baþlayan Göçmen, 1996-2002
tarihleri arasýnda Lafarge Ekmel Beton A.Þ.
Genel Müdürlüðü ve Lafarge Türkiye Ýþ
Geliþtirme ve Dýþ Ýliþkiler Baþkan Yardýmcýlýðý
görevlerini yürütmüþtür. Haziran 2003Aðustos 2008 tarihleri arasýnda Akçansa'da
Genel Müdür olarak görev yapmýþtýr. 12
Eylül 2008 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi,
20 Temmuz 2009 tarihindeyse Yönetim
Kurulu Baþkaný olarak atanmýþtýr.

(Görev süresi: 2012-2015)*
Belçika'da 1957 yýlýnda doðan Daniel
Gauthier, Mons Polytechnic Üniversitesi
Maden Mühendisliði Bölümü'nü bitirdikten
sonra, HeidelbergCement'in iþtiraki olan
CBR þirketinde 1982 yýlýnda göreve
baþlamýþtýr. 2000 yýlýndan beri
HeidelbergCement Yönetim Kurulu Üyesi
olan Gauthier'in sorumluluk alaný; Afrika,
Akdeniz, Kuzey Avrupa ve Batý Avrupa
bölgelerini, sürdürülebilir çevre ve grup
hizmetlerini kapsamaktadýr.

(Görev süresi: 2012-2015)*
Ýzmir'de 1960 yýlýnda doðan Emir Adýgüzel,
Harvard Business School ve Boðaziçi
Üniversitesi Ýþletme Bölümü mezunudur.
Kariyerine Suudi Arabistan'da üç yýl çalýþarak
baþlayan Adýgüzel, 1996 yýlýndan itibaren
HeidelbergCement Trading'in Genel
Müdürlüðü ve 2004 yýlýndan bu yana
Türkiye'nin de içinde bulunduðu Akdeniz,
Ortadoðu Bölgesi ve Uluslararasý Ticaret
Baþkanlýðý görevlerini yürütmektedir.

(Görev Süresi: 2012-2015)*
1969 doðumlu olan Faruk Bilen, yüksek
tahsilini Amerika Birleþik Devletleri'nde
University of Pennsylvania'da Elektrik
Mühendisliði ve The Wharton School'da
Finans olmak üzere iki ayrý alanda
tamamlamýþ, Harvard Business School'da
yöneticilik ve iþletme üzerine master (MBA)
yapmýþtýr. Evli ve 2 çocuk babasý olan Faruk
Bilen, 1996 yýlýna kadar yurt dýþýnda ve
Türkiye'de çeþitli þirketlerde yönetici olarak
çalýþmýþtýr. 1996 yýlýndan itibaren çalýþmaya
baþladýðý Sabancý Holding'de 1997 Eylül
ayýnda Chief Financial Officer (CFO) görevine
atanmýþ olan Bilen, ayrýca Sabancý Holding'e
baðlý çeþitli þirketlerde yönetim kurulu üyeliði
yapmaktadýr.

(Görev Süresi : 24 Nisan 2012-24 Nisan 2015)
1951 yýlýnda Ankara'da doðmuþtur. ODTÜ
Makine Mühendisliði bölümünden 1972
yýlýnda mezun olan Yavuz Ermiþ, Ýþletme
Mastýrý' ný Miami Üniversitesi' nde yapmýþtýr.
1975-1979 yýllarý arasý Türkiye'deki Japon
Komatsu Ltd Ýnþaat Ekipmaný üreticisinin
Pazarlama Müdürlüðü, ile kariyerine baþlayan
Ermiþ, 190 yýlýnda Çanakkale Çimento
þirketinin iþletme müdürlüðüne atanmýþtýr.
1996 yýlýndan 2006 yýlýna kadar CBR ve
sonrasýnda HeidelbergCement grubunda
çeþitli görevlerde bulunmuþtur.

(Görev Süresi: 24 Nisan 2012-24 Nisan 2015)
1938 yýlýnda Ankarada doðan Atýl Saryal,
ilk ve orta öðretimini Ankara'da tamamladýktan
sonra Texas Üniversitesi'nde mühendislik
tahsili görmüþtür. Türkiyeye dönüþünde
bankacýlýk sektöründe görev alan Saryal,
daha sonra Sabancý Grubu'na katýlmýþ,
Adana Sasa ve Marsa'da Genel Müdürlük
görevlerini yürütmüþ, Yönetim Kurulu
üyeliklerinde bulunmuþtur. Sabancý
Grubunda Gýda ve Perakendecilik
Baþkanýlýðý'na atanan Saryal 2002 yýlýnda
Grup Baþkanlýðý'ndan, 2004 yýlýnda Yönetim
Kurulu üyeliklerinden emekli olmuþtur. Halen
Carrefoursa Carrefour Sabancý Ticaret
Merkezi A.Þ.'ye danýþmanlýk hizmeti
vermektedir.

Soldan saða: Hakan Gürdal, Daniel Gauthier, Mehmet Göçmen, Atýl Saryal, Yavuz Ermiþ, Emir Adýgüzel
*Genel Kurul tasviplerine sunulacaktýr.
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Hayrullah Hakan Gürdal
Genel Müdür
(1968)Yýldýz Teknik Üniversitesi Makine
Mühendisliði Bölümü'nden mezun olduktan
sonra Ýstanbul Üniversitesi Uluslararasý Ýþletme
Bölümü'nde yüksek lisansýný tamamlamýþtýr.
Makine Mühendisliði eðitiminin ardýndan iþletme
ve ekonomi yüksek lisans dereceleri almýþtýr.1992
yýlýnda Çanakkale Çimento'da çalýþmaya baþlayan
Gürdal, 1996 yýlýnda Akçansa'da Strateji ve
Ýþ Geliþtirme Müdürlüðüne, 1997 yýlýnda
Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðýna
atanmýþtýr. Hazýr Beton ve Agrega ve Satýnalma
ve Lojistik Genel Müdür Yardýmcýsý
görevlerinden sonra 1 Aðustos 2008 tarihinden
itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadýr.

Cem May
Genel Müdür Yardýmcýsý-Çimento Satýþ ve
Pazarlama
(1963) Yýldýz Üniversitesi Makine Mühendisliði
Bölümü'nü bitirmiþtir. Çimento sektörüne 1991
yýlýnda Çanakkale Çimento ile giriþ yapan ve
sýrasýyla 1996 yýlýnda Akçansa Çimento Ege
Bölge Satýþ Müdürlüðü ve 2003 yýlýnda Kuzey
Marmara Bölge Satýþ Müdürlüðü görevlerinde
bulunmuþtur. 2005 Temmuz ayýndan itibaren
Çimento Satýþ ve Pazarlamadan Sorumlu
Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini
yürütmektedir.

Cenk Eren
Genel Müdür Yardýmcýsý-Hazýr Beton ve Agrega

Arvid Stjernberg
Genel Müdür Yardýmcýsý-Ýþletmeler

Hakan Timur
Ergun Hepvar
Genel Müdür Yardýmcýsý-Satýnalma ve Lojistik Genel Müdür Yardýmcýsý- Ýnsan Kaynaklarý

(1969) Boðaziçi Üniversitesi Makine
Mühendisliði Bölümü'nü bitirmiþtir. Çalýþma
hayatýna 1993 yýlýnda Akçimento'da baþlayan
Eren, 1996 yýlýnda Akçansa'da Strateji ve
Geliþtirme Uzmanlýðýna, 1998 yýlýnda Çimento
Satýþ Fonksiyonu'nda Pazarlama ve Planlama
Müdürlüðü'ne atanmýþtýr. 2002-2007 yýllarý
arasýnda Hazýr Beton Batý Marmara Bölge
Müdürlüðü görevinde bulunan Eren, 2007 yýlý
Eylül ayýnda Satýn Alma ve Lojistikten Sorumlu
Genel Müdür Yardýmcýsý olarak atanmýþtýr. 1
Aðustos 2008 tarihinden bu yana Hazýr Beton
ve Agregadan Sorumlu Genel Müdür
Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir.

(1968) Stockholm Kraliyet Teknoloji
Enstitüsü'nden 1995 yýlýnda Makine
Mühendisliði yüksek lisans derecesi ile
mezun olan Arvid Stjernberg,
HeidelbergCement/Cementa'ya 1995 yýlýnda
''Management Trainee'' olarak katýlmýþtýr.
Kuzey Avrupa organizasyonunda çeþitli teknik
ve üretim pozisyonlarýnda görev almýþtýr.
01 Kasým 2010 tarihinden bu yana
Ýþletmelerden Sorumlu Genel Müdür
Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir.

(1971) 1992 yýlýnda ODTÜ'den Bilgisayar
Mühendisliði lisansý ve 1999 yýlýnda U.C.
Berkeley, Haas School of Business'dan M.B.A
dereceleri almýþtýr. Kariyerine 1992 yýlýnda
baþlayan Hepvar, yurt dýþýnda ve Türkiye'de
devam etmiþtir. 2005 yýlýnda Sabancý Holding'e
katýlmýþtýr. 18 Ekim 2010 tarihinde bu yana
Satýn Alma ve Lojistikten sorumlu Genel Müdür
Yardýmcýlýðý görevini yürütmektedir.

Dr. Carsten Sauerland
Genel Müdür Yardýmcýsý (Finans)

Umut Kýsa
Ýç Denetim ve Kurumsal Risk Müdürü

Ali Kipri
Çanakkale Fabrika Müdürü

Okay Kýlýnç
Büyükçekmece Fabrika Müdürü

Alican Karlýdað
Ladik Fabrika Müdürü

(1978) Manheim (Almanya) ve Barcelona
(Ýspanya) üniversitelerinde iþletme öðrenimi
görmüþ, 2007 yýlýnda doktorasýný tamamlamýþtýr.
Profesyonel kariyerine Frankfurt'ta Uluslararasý
vergi Danýþmanlýðý alanýnda faaliyet gösteren
bir firmada Danýþman olarak baþlamýþ ve
2010 yýlýnda HeidelbergCement'e katýlarak
Grup CFO yardýmcýsý olarak çalýþmýþtýr.
19.11.2012 tarihinde de Akçansa'da Finanstan
Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak görev
yapmaya baþlamýþtýr.

(1977) Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler
Fakültesi, Ýktisat bölümünden mezun olmuþtur.
2008 yýlýnda Kadir Has Üniversitesi, Ýþletme
Yüksek Lisansýný tamamlamýþtýr. Tarým
Bakanlýðýndaki 3 yýllýk kariyerin ardýndan
Bankacýlýk sektöründe 5 yýl boyunca Müfettiþ
olarak çalýþan Umut Kýsa, 2004 yýlýnda
Akçansa'ya katýldý ve 2 yýl boyunca Ýç Denetim
Uzmaný olarak görevini sürdürdü. Daha sonra
Deloitte Risk Hizmetleri'nde Denetim Müdürü
olarak ve Marmaray Projesi'nde Alstom Transport
SA þirketinde Finansal Kontrol Müdürü olarak
görev aldý. Umut Kýsa, Sertifikalý Ýç Denetçi, Bilgi
Sistemleri Denetçisi, SMMM ünvanlarýna sahip
olup, Ýleri düzey SPK lisansýna sahiptir.

(1967) Orta Doðu Teknik Üniversitesi Makina
Mühendisliði Bölümünden mezun olmuþtur.
1995 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýþletma
Ýktisadi Enst. de Uluslararasý Ýþletme Yüksek
Lisansýný tamamlamýþtýr. Çalýþma hayatýna
1993 yýlýnda Akçimento'da baþlayan Kipri,
2006 yýlýnda Akçansa Büyükçekmece Fabrikasý
Bakým Müdürü pozisyonuna atanana kadar
çeþitli görevlerde bulunmuþtur. Büyükçekmece
Üretim Müdürü ve Büyükçekmece Fabrika
Müdür Yardýmcýsý görevlerini üstlenen Ali Kipri,
15 Eylül 2009 tarihinde Ladik Fabrika Müdürü
pozisyonuna atanmýþ, 15.06.2012 tarihinde
Çanakkale Fabrika Müdürü olarak atanmýþtýr

(1974) 1996da Ýstanbul Teknik
Üniversitesi Metalurji Mühendisliði
bölümünden ve 2009 yýlýnda
Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme
Ýktisadý Enstitüsü'nden mezun
olmuþtur. 1998 yýlýndan bu yana
sýrasý ile Karçimsa Üretim
Mühendisi, Büyükçekmece
Klinker Üretim Þefi, Çanakkale
Klinker Üretim Þefi ve
Büyükçekmece Üretim Müdürü
görevlerinde bulunmuþtur.
15.06.2012 tarihinde
Büyükçekmece Fabrika Müdürü
olarak atanmýþtýr.

(1960) Ýstanbul Teknik Üniversitesi
Makine Mühendisliði
Bölümünden mezun olmuþtur.
1985 yýlýnda Güriþ Makine ve
Mon.San.A.Þ.'de Þantiye Þefi,
1986-Temmuz 1993 yýllarý
arasýnda Serel Seramik A.Þ.'de
Enerji ve Bakým Onarým Müdürü,
10.08.1993 Akçansa Çanakkale
Fabrikasýnda Makine Bakým
Þefi(Sahil),15.06.1994 Makine
Bakým Müdürü(Sahil),15.06.1996
Makine Bakým Müdürü
Çimento,16 Mart 2009 Üretim
Müdürü Çimento,15.02.2011
Çimento Üretim Tesis Müdürü,
15.06.2012 tarihinde Ladik
Fabrika Müdürü olarak atanmýþtýr.

Soldan saða: Alican Karlýdað, Sezgin Sezer, Okay Kýlýnç, Ali Kipri, Cenk Eren, Hakan Gürdal, Hakan Timur, Ergun Hepvar, Cem May, Dr. Carsten Sauerland, Arvid Stjernberg
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(1973) 1999 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat
Fakültesi Ýngilizce Ýktisat Bölümü'nden mezun
olmuþtur. 1996 yýlýnda Çukurova Ýnþaat'ta baþlayan
kariyerine, 1997-2011 arasýnda Sabancý Holding
bünyesinde devam etmiþtir. 1997-2004 arasýnda
Marsa'da sýrasýyla ÝK Uzmaný, ÝK Þefi, ÝK Müdürü
ve son olarak ÝK Grup Müdürü olarak devam
etmiþtir. 2007-2009 arasýnda Sabancý Holding
Ýnsan Kaynaklarý Grup Baþkanlýðý bünyesinde
Holding Ýnsan Kaynaklarý Müdürü olarak çalýþtýktan
sonra 2009 yýlýnda Global ÝK Direktörü olarak
Kordsa Global'e atanmýþ ve 2011 yýlýna kadar bu
görevi yürütmüþtür. 15 Kasým 2011 tarihinden bu
yana Akçansa'da Ýnsan Kaynaklarýndan sorumlu
Genel Müdür Yardýmcýsý olarak görev yapmaktadýr.

Umut Zenar
Strateji, Ýþ Geliþtirme ve
Pazarlama Müdürü
(1980) Boðaziçi Üniversitesi,
Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi,
Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü'nden
mezun olmuþtur ve Boðaziçi
Üniversitesi'nde Ýþletme Yüksek
Lisansý (Executive MBA) yapmýþtýr.
Çalýþma hayatýna 2003 yýlýnda
Zorlu Enerji Grubu'nda Ýþ Geliþtirme
Uzmaný olarak baþlamýþ, yaklaþýk
2 yýllýk kariyerinin ardýndan 2004
yýlýnda Akçansa'ya katýlmýþtýr.
2004-2008 yýllarý arasýnda
Çimento Satýþ ve Pazarlama
Fonksiyonu'nda Satýþ Uzmaný,
Pazarlama ve Planlama Yetkilisi
pozisyonlarýnda çalýþmýþtýr. Strateji
Ýþ Geliþtirme ve Pazarlama
Müdürü olarak görev yapmaktadýr.

Sezgin Sezer
Karçimsa Þirket Müdürü
(1969) Ýstanbul Üniversitesi, Ýktisat
Bölümü'nden 1991 yýlýnda mezun
olmuþtur. Çimento sektörüne
1994 yýlýnda Çanakkale Çimento
ile giriþ yapan ve sýrasýyla 1996
yýlýnda Kuzey Marmara Bölgesi
Satýþ Þefliði, 2000 yýlýnda Doðu
Marmara Hazýr Beton Bölge
Müdürlüðü, 2001 yýlýnda Trakya
Hazýr Beton Bölge Müdürlüðü
2002 yýlýnda Ege Bölgesi Hazýr
Beton Bölge Müdürlüðü, 2004
yýlýnda Doðu Marmara Hazýr
Beton Bölge Müdürlüðü, 2005
yýlýnda Kuzey Marmara Bölgesi
Bölge Satýþ Müdürlüðü
görevlerinde bulunmuþtur.
15.07.2012 tarihinde Karçimsa
Þirket Müdürlüðü görevine
atanmýþtýr.
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Türkiyede
2012 yýlý, limitli ekonomik büyümeye paralel
olarak, inþaat sektörü için de önceki yýllara
oranla daha yavaþ bir yýl olmuþtur.
2012 yýlýnýn ilk üç çeyreklik dönemde
zayýflayan iktisadi performansa baðlý olarak,
% 3,3 büyüme ile, yýlý beklentilerin altýnda
tamamlamasý öngörülmektedir.

2012 yýlý üçüncü çeyrek döneminde, Türkiye
ekonomisindeki büyüme önemli ölçüde
yavaþlamýþ ve ilk üç çeyreði yansýtan
büyüme oranlarýnýn ýþýðýnda
deðerlendirildiðinde, yýl sonu büyümesinin
% 3 civarýnda olmasý beklenmektedir. Yýlýn
ikinci ve üçüncü çeyrek döneminde inþaat
sektöründeki büyüme de duraðanlaþýrken,

üçüncü çeyrekteki büyüme % 0,4 olarak
gerçekleþmiþtir. Ýlk 9 aylýk büyüme,
toplamda% 1,0 olurken, yýl sonundaki
büyüme oranýnýn da bu paralelde olacaðý
belirtilmektedir.
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Sektörde...
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði
verilerine göre 2012 yýlýnda Türkiye
pazarýnda çimento üretimi 2011 yýlýna
kýyasla %0,5 oranýnda azalarak 63,9
milyon ton olarak gerçekleþmiþtir.
Klinker üretiminde ise %0,3'lük bir
düþüþ yaþanmýþ, toplam 54,8 milyon
tonluk bir üretim kaydedilmiþtir.

Söz konusu dönemde TÇMB üye fabrikalar
dikkate alýndýðýnda yurt içi çimento tüketimi
%2 oranýnda artarak 53,9 milyon tona
ulaþmýþtýr. Buna karþýn toplam tüketim TÇMB
üyeleri dýþýndaki oyuncular da dahil olmak
üzere 57.7 milyon tona ulaþarak %3 artmýþtýr.
2012 yýlý Türkiye iç pazarý bölgesel olarak
analiz edildiðinde, çimento tüketiminde en
ciddi artýþ %18 ile Doðu Anadolu Bölgesinde,
%14 ile Güneydoðu Anadolu Bölgesinde, %4
ile Ege Bölgesinde, %5 ile Akdeniz Bölgesinde
artarken Karadeniz Bölgesinde %2 daralma
yaþanmýþ, Ýç Anadolu Bölgesi geçen yýlla
paralel bir tüketim gerçekleþtirmiþtir.

Tüketimdeki bu deðiþimlere paralel olarak,
Marmara Bölgesi'nin çimento tüketiminde
2012 yýlýnda %7 lýk bir düþüþ olmuþ ve
toplam Türkiye çimento tüketimindeki payý
ise 2012 yýlýnda %23 olarak gerçekleþmiþtir.
Türkiye 2012 yýlý çimento ihracatý bir önceki
yýla göre %13 düþüþle 9,7 milyon tona
ulaþmýþ, klinker ihracatýnda ise %16 oranýnda
artýþla 2,8 milyon ton satýþ gerçekleþtirilmiþtir.
Yapýlan bu ihracatýn içinde özellikle Irak,
Rusya, Libya, Bulgaristan, Mýsýr ve Ýtalya gibi
ülkelerle Batý Afrika ülkelerine yapýlan satýþlar
önemli yer tutmaktadýr.

Türkiyede Çimento Üretimi ve Tüketimi
(milyon ton)

2007
2008
2009
2010
2011
2012

Üretim

Yurt Ýçi Tüketim

49,3
51,4
54,0
62,7
63,4
63,9

42,5
40,6
40,0
47,7
52,3
53,9

* Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði üyesi üreticilerin bilgisini içeren verilerdir.

2008

2011

Klinker

9,7 2,8

2010

Çimento

11,1 2,4

15,1 2,8

2009

10,6 1,9

14,0

3,6

Türkiyenin Çimento ve Klinker Ýhracatý
(milyon ton)

2012

* Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliði üyesi üreticilerin bilgisini içeren verilerdir.
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Çimento

Klinker

7,7

6,3

6,8

7,7

1,2

1,1

0,9

1,2

2010

2011

2012

5,2
0,1

5,1

5.4
0,1

5.3

4.9
0,1

Sürdürülebilir yapýlar için en uygun tercih
olan "Safkan Çimento", çevre için önemli
bir katma deðer yaratýrken, çimento
sektörünün lideri olan Akçansa müþteri
memnuniyetini de en yüksek oranda
artýrmayý hedefliyor.

4.8

4,2

Ýç Satýþlar
(milyon ton)

4,0

Tüm faaliyetlerini daha yaþanabilir bir dünya
hedefiyle sürdürme gerekliliðinin bilincinde
hareket eden Akçansa, yeni ürünü "Safkan
Çimento" ile yýllýk 8 bin ton daha az fosil
yakýt kullanacak. böylece, 50 bin ton karbon
emisyonunu da önleyerek 2 milyon aðacýn
saldýðý oksijen miktarý kadar çevreye katký
saðlayacak.

2009

0,2

Müþteri ihtiyaçlarýný karþýlamaya yönelik
geliþtirilen yenilikçi ürün"Safkan Çimento"
üstün özellikleri sayesinde sürdürülebilir
yapýlar için en ideal çimento tipi olma
özelliðini taþýrken, yüksek performansý ve
çevreci yaklaþýmýyla sektörde fark yaratýyor.

5,5

Akçansa'nýn yurt içi toplam çimento ve
klinker satýþý 2012 yýlý içinde %3,7 oranýnda
azalmýþ ve 5.2 milyon ton olarak
gerçekleþtirilmiþtir. 2012 yýlýnda toplam
ihracat 2,3 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir.

6,6

6,7

Satýþlar

Toplam

7,5

Toplam Satýþlar
(milyon ton)

2009

2010

2011

2012

2010

1,2

2,3

2,3

1,1

1,0

2009

0,8

1,0

1,5

1,5

1,8

2,5

2,8

Ýhracat
(milyon ton)

20

2011

2012

Akçansa 2012 Faaliyet Raporu

Akçansa 2012 Faaliyet Raporu

Çimento

75

72

Klinker

92

100

Kapasite Kullaným Oraný
(%)

2012

92

2011

6,5

6,1

6,5

6,6

6,6

6,4

2010

Klinker

70

2009

87

2012 yýlýnda pazar ihtiyaçlarý doðrultusunda
yapýlan üretim programýna uygun miktarlarda
klinker ve çimento üretimi gerçekleþtirilmiþtir.
2012 yýlýnda Akçansa'nýn BSI 4027
standartýna uygun Sülfata Dayanýklý Çimento
üretimi ilk kez gerçekleþtirilmiþtir.
Büyükçekmece Fabrikasýnda CEM I 52,5 R
çimento üretimi yapýlarak ürün belgesi
alýnmýþtýr. Tüm fabrikalarýmýzda
Hazýr Beton tesislerinin ihtiyacýna cevap
verecek kalitede katkýlý CEM II/A 42,5
çimento denemeleri baþlamýþtýr. Bu konuyla
ilgili Çanakkale Fabrikasýnda özel kimyasal
katký üretimi hedeflenerek Laboratuvar ve
endüstriyel denemelerine de baþlanmýþtýr.
Ladik Fabrikasýnda Baraj inþaatlarý için
düþük hidratasyon ýsýlý CEM V/A 32,5
çimento üretilmiþ ve sevkiyatý baþlamýþtýr.

5,4

2012 yýlýnda Akçansa'nýn Büyükçekmece,
Çanakkale ve Ladik Fabrikalarýnda toplam
6,5 milyon ton klinker ve 6,6 milyon ton
çimento üretimi gerçekleþtirilmiþtir. Bu üretim
miktarlarý, Türkiye'nin toplam klinker
üretiminin %8,4ünü ve çimento üretiminin
%10,5'ini oluþturmaktadýr. Akçansa'nýn tüm
tesislerde üretim faaliyetleri OHSAS 18001
Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi, BS
EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
ve BS EN ISO 14001 Çevre Yönetim
Sistemine uygun olarak yürütülmüþ, Ýngiliz
Standartlarý Enstitüsü (BSI) tarafýndan yapýlan
denetimler baþarý ile tamamlanarak
sertifikalarýn yenilenmesi saðlanmýþtýr.

Çimento

5,7

Üretim
(milyon ton)

60

Üretim

2009

2010

2011

2012
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Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði
Ýþ Saðlýðý ile Ýþ Güvenliði Yönetim
Sistemleri'nin sürekli iyileþtirilmesi için,
çalýþanlarý bilinçlendirme eðitimleri ve etkin
denetim faaliyetlerine, 2012 yýlýnda da baþarýlý
bir þekilde devam edilmiþtir.

22

Alternatif Yakýt ve
Hammaddeler:
2012 yýlýnda tüm fabrikalarýmýzda toplam
68.378 ton alternatif yakýt kullanýlmýþtýr.
Bu miktar toplam kullanýlan yakýtýn ýsýl
(kalorifik) deðerinin %5,2'sine karþýlýk
gelmektedir.

Büyükçekmece Fabrikasýnda 52.971 ton
(14,61%), Çanakkale Fabrikasýnda 11.202
ton - (0,74%) Ladik Fabrikasýnda 4.205
ton-(4,64%) alternatif yakýt kullaným oranýna
ulaþýlmýþtýr.
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Yatýrýmlar
Fabrikalarýmýzda modernizasyon, çevre ve
maliyet optimizasyonu yatýrýmlarýna, çevre
yatýrýmlarý aðýrlýklý olarak 2012 yýlýnda da
devam edilmiþtir. Yýl içinde yapýlan yatýrým
harcamalarý tutarý 80.8 milyon TL 'dir.
Büyükçekmece Fabrikasýnda 1 ve 2 no'lu
çimento öðütme deðirmenlerinde kapasite
arttýrmaya yönelik dinamik separator ilavesi
ile ilgili projenin ihale süreci tamamlanmýþ
ve ekipman temini sözleþmesi yapýlmýþtýr.
Projenin, 2013 yýlý ikinci çeyreðinde devreye
alýnmasý hedeflenmektedir.
Çanakkale Fabrikasýnda 1 no'lu klinker
üretim hattýndaki elektrofiltrelerin torbalý tip
filtreye dönüþtürülmesi projesi 18 Þubat
2012 tarihinde tamamlanarak devreye
alýnmýþtýr. Projenin faaliyete geçmesi ile
Fabrika emisyonu 10 mg/Nm3'ün altýna
düþürülmüþtür.
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Büyükçekmece Fabrikasýnda klinker üretim
hattýndaki elektro filtrelerin torbalý tip filtreye
dönüþtürülmesi projesi kapsamýndaki Tras
Deðirmeni Filtresi 24 Aralýk 2011, 3. Fýrýn
Filtresi 25 Þubat 2012, 2. Fýrýn Filtresi 28
Mart 2012 tarihinde tamamlanarak devreye
alýnmýþtýr. Projenin faaliyete geçmesi ile
Fabrika emisyonu 10 mg/Nm3'ün altýna
düþürülmüþtür. Büyükçekmece
Fabrikasýnda 1. Fýrýn elektro filtresinin torbalý
tip filtreye dönüþtürülmesi Ocak 2013 ayý
içerisinde gerçekleþtirilen revizyon
kapsamýnda gerçekleþmiþtir.

amacý ile geliþtirilen projeler Haziran 2012
tarihi itibariyle tamamlanmýþtýr.
Büyükçekmece Fabrikasýnda mevcut
bulunan Alternatif Yakýt Besleme
sistemimizin modifiye edilmesi ve ilave
yakma kapasitesi ile ilgili yatýrýmýmýz
tamamlanmýþ ve 2012 yýlý Aralýk ayý içerisinde
devreye alýnmýþtýr.

Çanakkale Fabrikasýnda Alternatif Yakýt
Besleme yatýrýmý inþaat iþleri büyük ölçüde
tamamlanmýþtýr. Makina montajý devam
etmektedir. Projenin Þubat ayý içerisinde
tamamlanmasý hedeflenmektedir.
Büyükçekmece Fabrikasýnýn, klinker
stokhollerinden ve yükleme noktalarýndan
kaynaklanan problemlerin bertaraf edilmesi
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Ýç Pazar
TÝP

ÝSÝM

STANDARD

Klinker
Klinker

Klinker
Sülfata Dayanýklý Çimento Klinkeri

TS EN 197-1
TS 10157

CEM I 52,5R
CEM I 42,5R

Portland Çimento
Portland Çimento

TS EN 197-1
TS EN 197-1

CEM II/A-S 42,5 R
CEM II/A-M (S-P) 42,5 R

Portland Curuflu Çimento
Portland Kompoze Çimento

TS EN 197-1
TS EN 197-1

CEM II/B-M(S-L) 32,5N

Portland Kompoze Çimento

TS EN 197-1

CEM II/B-P 32,5 R
SDÇ 32,5R
SDÇ 42,5R

Portland Puzolanlý Çimento
Sülfatlara Dayanýmlý Çimento
Sülfatlara Dayanýmlý Çimento

TS EN 197-1
TS 10157
TS 10157

CEM II/A - M (P-L)42.5 R
CEM II/B-LL 32.5 N
CEM V-A (S-P) 32,5N

TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento
Kompoze Çimento

TS EN 197-1
TS EN 197-1

Dýþ Pazar
Klinker

EN 197-1

CEM I 52.5N

Portland Çimento

TSEN EN 197-1

CEM I 42.5R

Portland Çimento

EN 197-1

CEM II/A (L-L) 42.5R

Portland Kalkerli Çimento

TS EN 197-1

CEM II/B-LL 32.5N

Portland Kompoze Çimento

TS EN 197-1

CEM II/A-S-42.5R

Portland Curuflu Çimento

TS EN 197-1

CEM II/B-LL 32.5N

Portland Kalkerli Çimento

TS EN 197-1

Ürün Belgeleri
CE Ürün Belgesi

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK)'dan CEM I 52,5N, CE Uygunluk Belgesi

CE Ürün Belgesi

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK)'dan CEM II / B-M(S-L) 32,5 N, CE Uygunluk Belgesi

CE Ürün Belgesi

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK)'dan CEM II / A-S 42,5R, CE Uygunluk Belgesi

CE Ürün Belgesi

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK)'dan CEM II / B-M(P-L)32,5R, CE Uygunluk Belgesi

CE Ürün Belgesi

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK)'dan CEM V/A-(S-P) 32,5N, CE Uygunluk Belgesi

CE Ürün Belgesi

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK)'dan CEM II/A-(LL) 42,5R, CE Uygunluk Belgesi

CE Ürün Belgesi

Kalite ve Çevre Kurulu (KÇK)'dan CEM II/B-(LL) 32,5N, CE Uygunluk Belgesi

Ürün Sertifikasý

Türk Standardlarý Enstitüsü'nden SDÇ 32,5R, TSE Uygunluk Belgesi

Ürün Sertifikasý

Türk Standardlarý Enstitüsü'nden SDÇ 42,5R, TSE Uygunluk Belgesi

Ürün Sertifikasý

Türk Standardlarý Enstitüsü'nden CEM I 42,5R, TSE Uygunluk Belgesi

Ürün Sertifikasý

Türk Standardlarý Enstitüsü'nden CEM V/A(S-P)32,5N, TSE Uygunluk Belgesi

Ürün Sertifikasý

Türk Standardlarý Enstitüsü'nden CEM II/B-M(P-L)32,5R, TSE Uygunluk Belgesi

Sistem Belgeleri
Türk Standartlarý Enstitüsü'nden TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgemiz
bulunmaktadýr.
TÜRKAK'tan, Akçansa Çevre ve Kalite Laboratuvarýmýz için; "TS EN ISO/IEC 17025:2005,
Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarýnýn Yeterliliði için Genel Þartlar" standardýna göre
akreditasyonu vardýr.
BSIdan OHSAS 18001 Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yönetim Sistemi ve BS EN ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi Belgelerimiz vardýr.
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Akçansa'da
Satýþlar
Akçansa Hazýr Beton faaliyetlerini Ege,
Marmara ve Karadeniz Bölgelerinde
baþarýyla sürdüren Betonsa, 40 tesisinde
2012 yýl sonu itibarýyla 5,0 milyon m3 satýþ
gerçekleþtirmiþtir.
2012 yýlýnda da, Akçansa müþteri odaklý
projelerine artan oranda aðýrlýk vermeyi
sürdürmüþ ve önemli projelerde hizmet
vermiþtir. Yýl içerisinde öne çýkan projeler
arasýnda, Marmara Bölgesi'nde Özdilek,
Varyap Meridian, Saf Akasya, Karadeniz'de
Lovelet AVM, Ege'de ise Habaþ gösterilebilir.

Yýl içerisinde, operasyonlarda otomasyona
önem ve aðýrlýk verilmiþ, hazýr beton sevkiyat
optimizasyon modülü baþarýyla devreye
alýnmýþtýr. Yeni ve iyileþtirilen süreç ile, hem
verimlilik, hem de müþteri memnuniyeti
anlamýnda büyük bir adým atýlmýþtýr.
2012'nin ikinci yarýsýna doðru çalýþmalarýna
baþlanan ve Türkiye'de agrega sektöründe
bir ilk olan üretim otomasyonu projesi AGIS
üzerinde çalýþmalar baþlamýþ, 2013 yýlý
baþýnda ise tamamlanmasý planlanmaktadýr.

Agregasa
Agregasa markasý ile Kemerburgaz, Saray,
Bursa ve Gebze olmak üzere 4 farklý tesiste
sürdürülen agrega satýþlarý ise 2012 yýlýnda
2,9 milyon ton olarak gerçekleþmiþtir.

Akçansa, 2013 yýlýnda da büyük yatýrýmlar
yapýlan, Türkiye'nin sayýlý inþaat firmalarýnýn
gerçekleþtirdiði prestijli projede hizmet
vermeye devam edecektir.

Türkiye Hazýr Beton Sektörü

2008

Tesis Sayýsý

825

845

900

940

980

Üretim Miktarý (milyon m3)

69,6

66,4

79,7

90,4

92,5

Betonsa

2008

2009

2010

2011

2012

Tesis Sayýsý

31

35

39

40

40

3,7

4,0

5,0

5,2

5,0

Agregasa

2008

2009

2010

2011

2012

Tesis Sayýsý

3

4

4

4

4

Satýþ Miktarý (milyon ton)

1,9

1,5

2,0

1,9

2,9

Satýþ Miktarý (milyon m )
3

2009

2010

2011

2012

* Karçimsa beton tesisleri dahildir.

Özel ürün
satýþ miktarý (m3)
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2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

22.979

77.209

72.665

75.175

126.538

142.052

236.089

389.627

608.766
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Yeni Ürünler
2012 yýlýnda, Betonsa Teknoloji Merkezi ve
ÝTÜ Ýnþaat Fakültesi Yapý Malzemesi
Laboratuvarlarý'nda yapýlan çalýþmalar
sonucunda Polarbeton hazýr beton özel
ürünü geliþtirilmiþtir.
Polarbeton, Betonsa'nýn ýsý yalýtým özelliði
yüksek olan hazýr beton özel ürünüdür.
Geleneksel þaplara göre %80 daha hafif
olan Polarbeton, yapýlarýn kat yalýtýmýnda
kullanýlmaktadýr. Üretiminde kullanýlan özel
kimyasal katkýlar sayesinde oluþan küresel
hava boþluklarý, hem betonun çok daha
hafif hem de yalýtýmýn son derece etkin
olmasýný saðlamaktadýr. Karbon salýnýmýnýn
çok önemli olduðu günümüzde yapýlarýn
Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði'ne
göre inþasýnda tüm kriterleri saðlayan
Polarbeton, çevreyi ve yarýnlarý düþünen
Yeþil Binalarýn vazgeçilmez yapý
malzemesidir.

Ar-Ge Çalýþmalarý
AR-GE çalýþmalarý, reçete optimizasyon
çalýþmalarý ve özel ürün çalýþmalarý için
2012 yýlýnda Betonsa Teknoloji Merkezi
Laboratuvarý'nda toplam 1672 adet
beton deneyi yapýlmýþtýr. Bu deneyler;
Özel Ürün Deneyleri, Agrega Performans
Deneyleri, Çimento Performans
Deneyleri, Kimyasal Katký Deneyleri,
Mineral Katký Deneyleri ve Projeye Özel
Çözüm Deneylerinden oluþmaktadýr.
Betonsa Teknoloji Merkezi
Laboratuvarý'nda bu deneylerin yaný sýra
Agrega Kirlilik Deneyleri (Mavi Metilen,
Mil Tayini, Kum Eþdeðeri, CaCO3 Tayini)
ve Agrega Elek Analizleri de periyodik
olarak yapýlmaktadýr. 2012 yýlýnda
Betonsa Teknoloji Merkezi
Laboratuvarý'nda; 486 adet elek analizi
ve ince agrega kirlilik deneyi, 1672 adet
beton deneyi olmak üzere toplam 2158
deney yapýlmýþtýr.
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Hazýr Beton Ürün Yelpazesi
Hazýr Beton tesislerimizde TS EN 206-1
standardýna uygun; çeþitli kývam ve agrega
dane büyüklüðü sýnýflarýnda, C 8/10'dan
C 100/115'e kadar normal ve yüksek
dayanýmlý betonlar üretilmektedir.

Hazýr Beton Özel Ürün Satýþlarý
& Yelpazesi
2012 yýlýndaki Özel Ürün satýþ miktarý
420.250 m3 olarak gerçekleþirken, Özel
Ürünler'in toplam hazýr beton ürünleri
içerisindeki payý % 9 seviyesine ulaþmýþtýr.

Tesislerimizde bu ürünlerin yanýsýra, çeþitli
kývamlarda ve agrega dane büyüklük
sýnýflarýnda, müþteri ihtiyaçlarýný karþýlamak
üzere; Akýcý Dolgu Betonlarý, Yüksek
Performanslý Betonlar, Erken Dayanýmý
Yüksek Betonlar, Tünel Kalýp Betonlarý,
Yüksek Katlý Bina Betonlarý, Çevresel Etki
Sýnýflarýna Uygun Beton Tipleri gibi ürünler
de üretilerek müþteri talepleri
karþýlanmaktadýr.
Tesislerimizde ürünlerimiz için TSE
belgelerimiz mevcut olup, TSE Standartlarýna
uygun laboratuvarlarýmýzda, hammadde ve
ürünlerimizle ilgili, standartlarda belirtilen
tüm deney ve kontroller yapýlabilmektedir.
Tesislerimizde Türkiye Hazýr Beton Birliði
(THBB) tarafýndan verilen Kalite Güvence
Sistem belgeleri (KGS) de bulunmaktadýr.
Tesislerimiz THBB ve TSE tarafýndan
periyodik olarak denetlenmektedir.

Standart Betonlar
Özel Ürünler

Betonsa Teknoloji Merkezi'nde, ÝTÜ Ýnþaat
Fakültesi, Yapý Malzemesi Anabilim Dalý
iþbirliði ile gerçekleþtirilen araþtýrmalar
sonucu özel ürünlerimiz geliþtirilmiþtir.
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Viskobeton: Betonsa'nýn kendiliðinden
yerleþen beton ürünüdür. TS EN 12350
standardýna uygun, C 40/50 ve üzeri
dayaným sýnýflarýnda üretilen Viskobeton,
düþük su/baðlayýcý oraný sayesinde yüksek
dayaným ve dayanýklýlýk gerektiren yapýlarda,
güçlendirme projelerinde, sýk donatýlý ve dar
kesitli kalýplarda, yüksek kalitede düzgün
yüzey istenen bölgelerde, þehir
merkezlerindeki þantiyelerde, estetik kalýp
tasarýmlarýnda, vibratör kullanýmýnýn imkânsýz
olduðu yerlerde kullanýlýr.
Viskoperde: Betonsa'nýn düþey yapý
elemanlarýnda kullanýlmak üzere dizayn
edilmiþ kendiliðinden yerleþen beton
ürünüdür. TS EN 12350 standardýna uygun,
C 30/37 ve C 35/45 dayaným sýnýflarýnda
üretilen Viskoperde, minimum 65 cm yayýlma
özelliði ve artýrýlmýþ ince agrega yüzdesiyle
sýk donatýlarýn arasýndan hýzla geçerek
vibratör kullanýmýna gerek kalmadan
uygulama kolaylýðý saðlar.
Viskotemel: Betonsa'nýn temel
betonlarýnda kullanýlmak üzere dizayn edilmiþ
kendiliðinden yerleþen beton ürünüdür. TS
EN 12350 standardýna uygun, C 30/37 ve
C 35/45 dayaným sýnýflarýnda üretilen
Viskotemel, düþük su/baðlayýcý oraný
sayesinde geçirimsizlik istenilen projelerde,
minimum 50 cm yayýlma özelliðiyle maliyet
avantajý ve uygulama kolaylýðý saðlar.
Viskokat: Betonsa'nýn yatay yapý
elemanlarýnda kullanýlmak üzere dizayn
edilmiþ kendiliðinden yerleþen beton
ürünüdür. TS EN 12350 standardýna uygun,
C 30/37 ve C 35/45 dayaným sýnýflarýnda
üretilen Viskokat, minimum 55 cm yayýlma
özelliðiyle yüzey düzeltme iþçiliði
gerektirmeden döküm kolaylýðý ve maliyet
avantajý saðlar.
Viskoþap: Betonsa'nýn kendiliðinden
yerleþen özel þap ürünüdür. Çatlama riski
en aza indirilmiþ, derzsiz, pompalanabilen,
hýzlý sertleþebilen ve basýnç dayanýmý 30Mpa
civarýnda olan Viskoþap, yeni bir þap sistemi
olarak geleneksel þaplarda yaþanan sorunlarý
en aza indirmeyi hedeflemektedir.
Ýzoþap: Betonsa'nýn hafif hazýr þap
ürünüdür. Boþluklu yapýsý sayesinde hafiftir
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ve ýsý yalýtýmýna katký saðlar. Son derece
akýcýdýr. Þap veya beton pompasýyla
pompalanabilir. Birim aðýrlýðý (yoðunluðu)
düþüktür. Böylece yapýlardaki gereksiz
yüklemeyi azaltýr.
Yeþilþap: Betonsa'nýn çevreci ve hafif hazýr
þap ürünüdür. Üretiminde kullanýlan özel
mineral katkýlý çimentolar sayesinde
karbondioksit emisyonunu %35'e kadar
azaltan Yeþilþap, özel kimyasal katkýlar
sayesinde hacmen %25 hava sürüklenerek,
geleneksel þaplara göre %25 daha hafiftir
ve yapýlarda ýsý yalýtýmýna katký saðlar.
Drabeton: Betonsa'nýn çelik tel donatýlar
ile endüstriyel zeminler için ürettiði ürünüdür.
Drabeton ile þantiyelerde stoklama, yerine
yerleþtirme ve denetim aþamalarýnda insan
gücünden tasarruf saðlanýr. Kullaným alanlarý
olarak, zemin betonlarý, þap ve koruma
betonlarý, saha betonlarý, fabrika zeminleri,
otoparklar, beton yollar, benzin istasyonlarý,
stok sahalarý, derzsiz zemin betonlarý, soðuk
hava depolarý, zeminleri, döþeme þaplarý,
topping betonlarý, liman kaplamalarý ve
tersaneler sayýlabilir.
Fiberbeton: Saha betonlarýnda ve yüksek
dayanýmlý betonlarda oluþmasý muhtemel
plastik rötre (büzülme) çatlaklarýný ve içsel
mikroçatlaklarý engellemeye yardýmcý
polipropilen liflerin betona katýlmasýyla elde
edilen Fiberbeton, taze beton çatlaklarýný
önlemenin yaný sýra sertleþmiþ betonda da
yangýn direncini artýrýr.
Fortabeton: Betonsa'nýn makro sentetik
lif donatýlar ile ürettiði ürünüdür. Özellikle
endüstriyel zemin betonlarýnda komple
çözüm sunan Fortabeton ile yüksek eðilme,
çekme, darbe ve aþýnma dayanýmlarý elde
edilebilmektedir. Kullaným alaný olarak, tüm
beton zeminler, püskürtme betonlarý ve
prekast dökümler sayýlabilir.
Hazýr Yaþ Sýva: Betonsa'nýn özel kimyasal
katkýlar ile beton santrallerinde ürettiði
ürünüdür. Transmikserler ile þantiyeye sevk
edilen Hazýr Yaþ Sýva, uygun saklama
koþullarýnda 48 saate kadar kývamýný
kaybetmeksizin þantiyelerde kullanýlabilir.
Hafifliði, esnek yapsý ve mükemmel yapýþma
özelliði sayesinde tuðla, gazbeton ve briket

yüzeylerde, iç ve dýþ sývalarda, duvarlarda
ve tavanlarda kullanýlabilir.
Dekobeton: Baský beton teknolojisi ile
üretilen Dekobeton, dýþ mekanlar için
tasarlanmýþ dekoratif bir zemin kaplama
sistemidir. Bahçe düzenlemeleri, parklar,
havuz kenarlarý, kent rekreasyon alanlarý,
çevre düzenlemeleri, yollar, marina ve
rýhtýmlar, alýþveriþ merkezleri, otoparklar,
akaryakýt istasyonlarý Dekobeton'un baþlýca
uygulama alanlarý arasýndadýr.
Ýzobeton: Betonsa'nýn hafif ve yalýtým amaçlý
beton ürünüdür. Kullaným alanlarý olarak;
mevcut yapýyý gereksiz yüklemekten
kaçýnmak için þap ve dolgu betonu
uygulamalarý, prefabrik yapýlarýn ýsý ve ses
yalýtýmý istenen ara duvar ve döþemeleri, su
yalýtým katmaný üzerinde veya altýnda tesviye
ve koruma betonu olarak, dolgu gerektiren
ve yüksek dayaným beklentisi olmayan eski
zeminlerin tamirleri sayýlabilir.
Shotcrete: Betonsa'nýn hazýrbeton
tesislerinde kuru karýþým olarak ürettiði
ürünüdür. Basýnçlý pompalar ile püskürtülen
ve özel toz kimyasal katkýlarla hýzlý priz alan
Shotcrete ürününün kullaným alanlarý olarak;
galeri ve tünel gibi yapýlarýn su yalýtýmlarýnýn
koruma betonlar ve þev stabilizasyonlarý
sayýlabilir.
Pratikbeton: Betonsa'nýn esnek borulama
yöntemi ile uzun mesafelerde özel çözüm
saðlayan ürünüdür. Þantiyelerde oluþan
sürkilasyonlar içerisinde, pompanýn döküm
yerine yaklaþamadýðý durumlar için çözüm
sunan Pratikbeton, müþterilere dökümlerde
saðladýðý kolaylýk ve hýz sayesinde avantaj
saðlamaktadýr.
Polarbeton: Polarbeton, Betonsa'nýn ýsý
yalýtým özelliði yüksek olan hazýr beton özel
ürünüdür. Geleneksel þaplara göre %80
daha hafif olan Polarbeton, yapýlarýn kat
yalýtýmýnda kullanýlmaktadýr. Üretiminde
kullanýlan özel kimyasal katkýlar sayesinde
oluþan küresel hava boþluklarý, hem betonun
çok daha hafif hem de yalýtýmýn son derece
etkin olmasýný saðlamaktadýr.
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Türkiye'de çimento sektörünün en büyük
oyuncusu olan Akçansa için liderlik, sektörü
ve sektörün saygýnlýðýný daha ileri noktalara
götürme görevini de beraberinde
getirmektedir. Topluma fayda saðlamayý iþinin
bir parçasý olarak gören Akçansa, sosyal
sorumluluk projelerini kararlýlýkla
sürdürmektedir.
Bu kapsamda Akçansa, faaliyet gösterdiði
bölgeleri destekleyen, fabrikalarý ve tesisleriyle
kalkýnmaya katkýda bulunan, spor, eðitim ve
kültür gibi alanlarda kamu yararýna projeler
geliþtiren sorumlu bir kurumsal vatandaþtýr.
Akçansa'nýn rekabet gücü, finansal
performansý, özel ürünlerden alternatif yakýt
ve hammadde kullanýmýna uzanan teknolojik
inovasyon yeteneði; çevreye saygýsý, sosyal
sorumluluk konusunda yaptýðý çalýþmalar ve
insan kaynaklarý alanýnda ilerici uygulamalarý
ile birleþerek sektör liderliðini sürekli
pekiþtirmektedir.
Akçansa, ülkenin doðal kaynaklarýný sanayi
yatýrýmlarý ile deðerlendirip, istihdam, üretim
ve ihracat ile ekonomiye katkýda bulunurken;
sanayi ve ticari faaliyetlerinden elde ettiði
kaynaklarý, sosyal sorumluluk çerçevesinde
kültür, sanat, eðitim, spor ve çevre gibi
alanlarda deðer yaratmak için kullanmaktadýr.
Sosyal sorumluluk çerçevesinde tarihi, kültürel
ve doðal deðerlere sahip çýkmak adýna, sivil
toplum kuruluþlarý, yerel yönetimler ve özel
kurumlar ile iþbirliðine gidilerek birçok ortak
projeye imza atýlmýþtýr.
Fabrikalarýmýzda sosyal sorumluluk bilinciyle
üretim tesislerimizin çevresinde yer alan köy,
belediye, askeri kuruluþ ve okullara çeþitli
yardýmlar saðlanmýþtýr. Birçok sosyal faaliyete
destek olunmuþtur.
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Sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle, çimento
sektöründe atýk bertarafýna iliþkin yasal
zorunluluklarý yerine getirerek ilk kez atýk
temin eden ve bu alanda yatýrým yapan ilk
þirket olarak, "sadece atýk toplayarak deðil,
ayný zamanda doðru bertaraf ederek gerçek
deðer saðlanabileceði" düþüncesinden
hareketle 'CO2 Tek Karbon Çift Oksijen
Projesi'ne imza attýk.
Projemiz ile faaliyette bulunduðumuz
þehirlerde, atýk sahibi tüm þirketlerin yaný sýra
yerel kamu kurum ve kuruluþlarý ile
belediyelere çözüm ortaðý olmayý öneriyoruz
ve 'Atýklarýnýzý bize gönderin' çaðrýsýnda
bulunuyoruz. Atýklarýn saðlýklý ve güvenli bir
þekilde bertarafý yoluyla bu kurumlarýn karbon
ayak izini azaltmalarýna yardýmcý olmayý
hedefliyoruz.
Sürdürülebilir bir yaþamý benimseyen ve
faaliyet gösterdiði bölgelerde sosyal
sorumluluk çalýþmalarýna büyük önem veren
Akçansa, daha iyi bir gelecek býrakmak
istediði çocuklara çevre konusunda eðitim
vermek amacýyla 'Önüm Arkam Saðým
Solum Çevre' kampanyasýný hayata
geçirmiþtir. Bu kapsamda 2012 yýlý içinde
Çanakkale Mahmudiye Ýlköðretim
Okulu'ndaki öðrencilerle biraraya gelmiþtir.

hediye edilirken, çocuklar çevre
manifestosunu hep bir aðýzdan söyleyerek
çevreyi korumaya söz vermiþlerdir.
2012 yýlý Haziran ayýnda Büyükçekmece
fabrikasýnda paydaþlarýmýz için "Köprü Günü"
gerçekleþtirilmiþtir. Sürdürülebilir çevre hedefleri
doðrultusunda sürekli iyileþtirme yönünde
aksiyonlar alýnmaktadýr. Bu anlayýþ tedarikçiden
müþteriye uzanan deðer zincirinin her
halkasýnda hedeflenmektedir.
Ladik Engelliler Derneðine bilgisayar
baðýþlanmýþ ve eðitim merkezi kurulumuna
destek olunmuþtur.
Çanakkale Mahmudiye Ýlköðretim okulunun
bakým-onarým çalýþmalarý tamamlanmýþtýr.
Ayrýca Bozalan Saðlýk Ocaðý yapýmýna
katkýda bulunulmuþtur.
Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Kulübü
tarafýndan organize edilen Windsurf Son
ayak yarýþlarýna sponsorluk desteði verilmiþtir.

Akçansa'da görev yapan çevre mühendisleri
tarafýndan verilen eðitimlerde; 3., 4. ve 5.
sýnýf öðrencilerine küresel ýsýnmaya baðlý
sorunlar, dünyamýzýn geleceðini korumak
adýna yapýlmasý gerekenler, atýklarýn nasýl
bertaraf edilmesi gerektiði, çevre kirliliðine
karþý alýnabilecek tedbirler, bir sanayi þirketi
olarak Akçansa'nýn çevre dostu uygulamalarý
aktarýlmýþtýr. Eðitimin sonunda tüm
öðrencilere bilgilendirici çevre kitapçýðý
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Eðitime Katký
2012 yýlýnda ana eðitim baþlýklarý olarak
Teknik Mesleki Eðitimler, Yönetimsel Geliþim
Eðitimleri, Özel Geliþim Programlarý öne
çýkmýþtýr. Çimento Mühendisliði Eðitimi, Satýþ
Akademisi, Teknik ve Mesleki Yeterlilik Eðitim
Programý vb. özel tasarýmlý eðitimler ilgili
odak gruplarýna yönelik gerçekleþtirilmiþtir.
2012 yýlýnda kapsam içi ve kapsam dýþý
personele toplam 36.000 saat eðitim
verilmiþtir. Böylelikle 2011 yýlý ile
kýyaslandýðýnda toplam eðitim saatlerinde
%11'lik bir artýþ saðlanmýþtýr. Kiþi baþý eðitim
saati kiþi baþý 33 saat olarak gerçekleþmiþtir.
Teknik-Mesleki Eðitimler projesi kapsamýnda
2012 yýlý içerisinde; çalýþanlarýmýza verilen
iç eðitimler 230 adet ve 9.821 adamxsaat;
müþterilere, üniversite öðrencilerine ve sektör
ilgililerine verilen dýþ eðitimler ise 12 adet
ve 1.460 adamxsaat olmak üzere toplam
eðitim performansý 11.282 adamxsaat
olarak gerçekleþmiþtir. Türkiye Hazýr Beton
Birliði tarafýndan düzenlenen meslek
kurslarýna katýlarak, 166 adet Pompa-Mikser
Operatörü, 20 adet Santral Operatörü ve
8 adet Mobil Laborant ve 11 adet Sevkiyat
Operatörü düzenlenen sýnavlarda baþarýlý
olarak sertifika almýþtýr.
Üniversite öðrencilerine yönelik yapýlan teknik
gezi programlarý, Ýstanbul Büyükçekmece'de
çimento fabrikasý ve hazýr beton tesisinde
ve Trakya Bölgesi'nde Çorlu Hazýr Beton
tesisinde gerçekleþtirildi. Teknik gezi
programlarý dahilinde tesislerdeki üretim
süreci ve otomasyon sistemleri hakkýnda
bilgi paylaþýmýnda bulunuldu. Çimento ve
hazýr beton laboratuvarlarýnda yapýlan
standart deneyler anlatýldý ve bazý standart
deney uygulamalarý yapýlarak görsel
paylaþým saðlandý. Teknik geziler, çimento
teknolojisi, beton teknolojisi ve hazýr beton
özel ürünleri konularýnda düzenlenen bir
seminer ile son buldu.
Ýstanbul Üniversitesi, Okan Üniversitesi ve
Namýk Kemal Üniversitesi öðrencileri ile
Ýnþaat Mühendisleri Odasý üyelerinin yer
aldýðý 5 ayrý teknik gezi programýna toplam
139 öðrenci katýldý.
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2012 yýlýnda Akçansa sponsorluðunda ve
Yapý Ürünleri Üreticileri Federasyonu
öncülüðünde Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi'nde düzenlenen "Beton ve
Beton Bileþenleri" semineri geniþ katýlýmla
gerçekleþti. 221 katýlýmcýnýn bulunduðu
seminerde, 18 Mart Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulu öðrencileri, çeþitli hazýr beton
ve yapý denetim þirketleri temsilcileri ile
Çanakkale ÝMO üyeleri katýlýmcý olarak hazýr
bulundular.
Mevcut ve potansiyel müþterilerimiz ile yapý
denetim çalýþanlarýyla bir araya gelme fýrsatý
bulduðumuz bu seminer, beton
konusundaki teknik bilgilerin güncellenmesi
ve yeni teknolojilerin paylaþýlmasý anlamýnda
oldukça faydalý geçti. Seminer sonrasýnda
gerçekleþtirilen soru cevap bölümünde;
hazýr beton üreticileri ve yapý denetim
þirketleri yaþadýklarý sorunlarý paylaþýrken,
katýlýmcýlardan gelen sorular ayrýntýlý bir
þekilde yanýtlandý.
Akçansa, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
tarafýndan seminerin düzenlenmesinde
yapmýþ olduðu katkýlardan dolayý teþekkür
belgesi ile ödüllendirildi.
Akçansa, ulusal/uluslararasý bilimsel yayýn
(bildiri) çalýþmalarý faaliyetlerini üniversite
iþbirliði ile sürdürmektedir. Akçansa,
Üniversitelerle yapýlan iþbirliði kapsamýnda
ÝTÜ Yapý Malzemesi Anabilim Dalý'nda
yapýlan bir çok Yüksek Lisans ve Doktora
tez çalýþmasýna malzeme desteði vermiþtir.
1996 yýlýndan beri Betonsa Teknoloji
Merkezi, çalýþmalarý ÝTÜ ile birlikte ortaklaþa
yürütülen 17 adet uluslararasý konferans
bildirisi ve 12 adet ulusal konferans bildirisi
yayýnladý. Bu yayýnlar, özellikle mekanik
özelikler, dürabilite ve maliyet bakýmýndan
optimum tasarýmlarý yansýtmakta ve
sektörde ilgi ile karþýlanmaktadýr.
Akçansa, Türkiye Hazýr Beton Birliði
tarafýndan düzenlenecek olan "Beton 2013
Kongresi"ne, 2012 yýlýnda çalýþmalarýný
tamamladýðý toplam 6 adet bildiri ile
katýlacaktýr.

Çevreye katký
Akçansa, alternatif yakýt ve hammadde
kullanýmýndan, çevre koruma konusundaki
hassasiyetine, iþ güvenliðinden çalýþma
etiðine kadar iþ yapýþ þekillerinde ve iþ
akýþlarýnda çok yüksek standartlar
uygulamaktadýr.
Fabrikalarýndaki tüm filtreler ile ana
bacalarýndaki toz ve gaz emisyonlari ile ilgili
olarak tüm yasal zorunluluklar akredite
kuruluþlarca yapýlan yýllýk ölçümler ile düzenli
olarak kontrol edilmektedir. Ayrýca, atýklarýn
fýrýnlarda yakýlmasýndan dolayý üçer aylýk
dönemlerde yapýlan ölçümler Çevre ve
Orman Bakanlýðý'na raporlanmaktadýr.
Akçansa Büyükçekmece Fabrikasý'nda
giriþte bulunan ekran aracýlýðýyla fabrikanýn
emisyon deðerleri anlýk olarak kamuoyu ile
paylaþýlmaktadýr.
Türkiye çapýnda gerek atýk yaðlarýn gerekse
atýk lastiklerin otomatik olarak beslenmesini
saðlayan özel tasarým atýk besleme
sistemlerini kuran ilk fabrika olma özelliðini
taþýyan Akçansa Büyükçekmece
Fabrikasý'nda alternatif yakýt kullanýmý
kontamine atýk ve benzeri diðer atýklarýn da
yakýlmasý ile artarak sürmektedir.
Atýk Yönetimi kapsamýnda yasa ve
yönetmeliklerde belirtilen analizlerin
yapýlabilmesi için alternatif yakýt ve hammadde
laboratuarý oluþturulmasý için yapýlan
çalýþmalar tamamlanmýþ ve gerekli cihazlarýn
satýn alýnarak laboratuar 2008 yýlý baþýnda
Akçansa Büyükçekmece Fabrikasý'nda
faaliyete geçmiþtir. Ayrýca bu fabrikada
Þirket'in çimento üretim faaliyetlerinin tümüne
hizmet veren Ar-Ge birimi bulunmaktadýr.
Fabrikalardaki elektro filtrelerin torbalý filtreye
dönüþtürülmesi yatýrýmlarý 2012 yýlýnda
tamamlanmýþtýr.
2012 yýlý Haziran ayý içerisinde
2. Sürdürülebilirlik Raporu GRI B seviye
olarak yayýnlanmýþtýr. Akbank ve Sabancý
Üniversitesi iþbirliðiyle gerçekleþtirilen Karbon
Saydamlýk Projesi'ne katýlan ilk çimento
þirketi olarak sektöre öncülük etmektedir.
Böyle bir projeye dahil olmak karbon yönetimi
konusundaki performans ve hedeflerin
paylaþýmý için çok önemli bir fýrsat sunuyor.
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Betonik Fikirler
Akçansa tarafýndan, üniversite öðrencilerinin
yaratýcýlýklarýný ortaya koymalarý ve eðitimini
aldýklarý alana deðer katmalarýný saðlamak
amacýyla düzenlenen "Betonik Fikirler Proje
Yarýþmasý"nýn 3.'sü de büyük ilgi gördü.
Müþteriye özel çözümleri, yarattýðý yeni
pazarlar ve alternatif hammadde-yakýt
üretimi konusundaki çalýþmalarýyla
sürdürülebilir büyümeye odaklanan
Akçansa, bu kez gençlere enerji verimliliði
konusunda çözümler üretmeleri için çaðrýda
bulundu.
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Ýnþaat mühendisliði ve Mimarlýk bölümü,
lisans ve yüksek lisans öðrencilerine açýk
olan yarýþmanýn bu yýlki konusu "Yapýlarda
Enerji Verimliliði için Çimento ve Betonun
Alternatif Kullaným Alanlarý"ydý.
"Betonik Fikirler Yarýþmasý"nýn finalistleri 17
Mayýs 2012 tarihinde Sabancý Center'da
düzenlenen bir tören ile açýklandý. Yarýþmanýn
birincisi, "Enerji Verimliliði Yüksek olan
Yapýlarýn Tasarýmý" konulu projesiyle, Ýstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlýk Bölümü
öðrencilerinden oluþan "ENRJÝBTN" grubu
olmuþtur.
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Akçansa Ýnsan Kaynaklarý, þirketimizin 'Þeffaf,
Adil, Yenilikçi ve Katýlýmcý' yönetim anlayýþý
odaðýnda, 2012 yýlýnda tüm paydaþlarýna
deðer yaratmayý hedeflemiþtir.Bu doðrultuda
þirketin kurumsal kültürünün geliþim
gerekliliklerinin tespiti için þirket genelinde
ve belirlenmiþ özel gruplarla çalýþmalar
yürütülmüþtür. Þirket ÝK stratejisi gözden
geçirilmiþ, kýsa ve orta vadeli ( X+1, X+5)
Ýnsan Kaynaklarý Stratejik Hedefleri
tanýmlanmýþtýr. Tanýmlanan bu hedeflerin
Þirketin tüm fonksiyonlarýnýn da hedeflerine
entegre edilmesi saðlanmýþtýr. Pozitif
organizasyonel iklimin oluþumuna öncülük
etmek, yeteneklerin þirkete kazandýrýlmasýný
ve baðlýlýklarýný saðlamak, çalýþanlarýn yönetsel
katýlýmýný ve geliþimini teþvik etmek, kýsaca
tüm paydaþlarýn katýlýmýný ve memnuniyetini
saðlamaya yönelik süreç ve uygulamalarý
oluþturmak, geliþtirmek, hayata geçirmek
Ýnsan Kaynaklarý Fonksiyonu'nun faaliyet
odaðý olarak kabul edilmiþtir ve 2012 yýlý
aksiyonlarý da bu eksende þekillendirilmiþtir.
2012 yýlýnda iþe alýmlar, planlý veya geliþen
ihtiyaçlar doðrultusunda, kapsam dýþýnda
37 kiþi, kapsam içinde ise 51 kiþi olarak
gerçekleþtirilmiþtir. Ýþe alým faaliyetleri 2009'a
göre %76, 2010'a göre %22 artýþ
gösterirken, 2011 yýlýna göre ise %5'lik bir
azalýþ göstermiþtir.
Türkiye Çimento Seramik, Toprak ve Cam
Sanayi Ýþçileri Sendikasý (Çimse-Ýþ) ile
Çimento Endüstrisi Ýþverenleri Sendikasý
(ÇEÝS) arasýndaki 01.01.2011-31.12.2012
dönemini kapsayan Toplu iþ Sözleþmeleri,
31.12.2012tarihi itibariyle sona ermiþtir.
01.01.2013 tarihinden geçerli olacak olan
yeni dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi (TÝS)
görüþmelerine yeni yýlda baþlanacaktýr.
2012 yýlýnda farklý seviyelerden çalýþanlarýmýzýn
katýlýmý ile gerçekleþtirilen Kurum Kültürü
Deðerlendirmesi, tüm yönetsel rollerdeki
çalýþanlarýmýz için gerçekleþtirilen Kurumsal

Ýklim ve Yönetim Stilleri Anketi gibi farklý
yaklaþýmlardan elde edilen geribildirimler
doðrultusunda kültür ve organizasyonel
geliþime yönelik aksiyonlar belirlenmiþ ve
hayata geçirilmiþtir.

Ekip çalýþmasýný ve performansý
ödüllendirmeyi ve onurlandýrmayý hedefleyen
Ödüllendirme Sistemi kapsamýnda, 2012
yýlýnda baþarý gösteren ekiplere ödülleri iletiþim
toplantýlarýnda verilmiþtir.

'Akçansa Liderlik Toplantýsý', Akçansa
yönetim ekibinin ve diðer davetli
çalýþanlarýmýzýn katýlýmýyla 2012 Aralýk ayýnda
gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýda "Geleceðin
Akçansa'sý" için öncelikli odak alanlarý
üzerinde durulmuþtur. 2013 yýlý stratejik
hedefleri paylaþýlmýþ, çalýþtaylar ile
Akçansa'nýn gelecek yýllardaki ihtiyaçlarý
irdelenmiþ ve yol haritasý oluþturulmuþtur.

Þirket içindeki sinerjiyi çok daha güçlü hale
getirmek ve iletiþimi kuvvetlendirmek
amacýyla tüm lokasyonlarda kapsam içi ve
kapsam dýþý çalýþanlarýn katýldýðý "Sohbet
Toplantýlarý" düzenlenmiþtir. 2012 yýlýnda 14
lokasyonda 290 kiþiye ulaþýlmýþtýr ve 7 saha
gezisi yapýlmýþtýr. Sohbet ve paylaþým olarak
hayata geçirilen toplantýlar Genel Müdür ve
Ýnsan Kaynaklarýndan sorumlu Genel Müdür
Yardýmcýsýnýn katýlýmlarýyla gerçekleþtirilmiþtir.

'Ýletiþim Toplantýlarý', 'Birlikte Güçlüyüz!'
sloganý ile tüm çalýþanlarýmýzýn birlikteliðine
atýfta bulunularak, Beyaz ve Mavi Yakalý tüm
çalýþanlarýmýzýn katýlýmý ile Samsun, Çanakkale
ve Ýstanbul'da gerçekleþtirilmiþtir. Akçansa
Genel Müdürü Sn. Hakan Gürdal, açýlýþ
konuþmalarýnýn ilk gündem maddesinde Ýþ
Saðlýðý ve Güvenliði'nin önemini ve
vazgeçilmezliðini bir kez daha vurgulamýþ;
þirketin 2012 sonuçlarý ve 2013 hedeflerini
paylaþmýþ ve çalýþanlardan gelen çeþitli
alanlardaki sorularý yanýtlamýþtýr. Yine bu
toplantýlar kapsamýnda kýdem yýllarýný dolduran
çalýþanlarahizmet takdir plaketleri takdim
edilmiþtir. "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði"ne verilen
önem çerçevesinde, belirlenmiþ olan kriterler
doðrultusunda dereceye giren "Ayýn ÝSG
Öncüleri"' arasýndan seçilmiþ olan "Yýlýn ÝSG
Öncüleri" ne iletiþim toplantýlarýnda ödül ve
plaketleri verilmiþtir. Öneri sistemi ödülleri
kapsamýnda "Yýlýn Öneri Yýldýzlarý" açýklanmýþ
ve plaketleri takdim edilmiþtir.
Yenilikçi fikirlere deðer vererek kurumu ileriye
taþýmayý hedefleyen uygulamalardan biri olan
Öneri Sistemi, 2012 yýlýný 2212 öneri ile
noktalamýþtýr. Önerilerin hayata geçirilmesi
sayesinde baþta Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði olmak
üzere Çevre , Üretim gibi ana odak
noktalarýmýzda süreç iyileþtirmeleri yapýlmýþtýr.

Sosyal Faaliyet Komitesi'nin faaliyetleri yýl
boyunca devam etmiþ olup,ailelerin de
katýlýmýyla þirket geneli veya lokasyon bazlý
sportif, kültürel ve sosyal etkinlikler
gerçekleþtirilmiþtir. Bu yýl 34.'ncüsü yapýlan
Avrasya Maratonu bünyesinde
gerçekleþtirilen Halk Yürüyüþü'ne Akçansa
olarak ilk kez katýlarak Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði'ne dikkat çekmek amacý ile
"Güvenli Çalýþ + Saðlýklý Yaþa" sloganý öne
çýkarýlmýþtýr.
Ýþveren markasýný sosyal medya alanýnda
da güçlendirmek amacý ile facebook, linked
in kurumsal sayfalarýmýz hayata geçirilmiþtir.
Facebook'ta ilk 6 ayda 6000 den fazla
takipçiye ulaþýlmýþtýr.
Çalýþanlarýmýzýn çalýþma ortamlarýndaki
fiziksel þartlarýn geliþtirilmesine yönelik olarak
da fabrika sosyal alanlarýmýz, fabrika ana
giriþ alanlarýnýn, yemekhane, soyunma
odalarý gibi ortak kullaným alanlarýn önemli
derecede iyileþtirilmesine odaklanýlmýþtýr.
Bunun yanýsýra Þirketimizin merkez ofisi de
Altunizade'de bulunan yeni ve daha modern
þartlarý içeren binasýna taþýnmýþtýr.

2012 yýlý ekip ödülleri:
En Baþarýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Ödülü

Çanakkale Fabrika

En Baþarýlý Satýþ Ekibi Ödülü - Çimento

Güney Marmara

En Verimli Çimento Deðirmenleri Ödülü

Büyükçekmece Fabrika

Yýlýn Hazýr Beton Tesisi "Entegre Yönetim Sistemi" Ödülü

Büyükkarýþtýran Tesisi

En Verimli Üretim Hattý Ödülü

Büyükçekmece Fabrika - 3. Hat Ekibi

En Baþarýlý Kalite Ekibi Ödülü - Çimento

Çanakkale Fabrika Kalite Ekibi

En Verimli Bakým Ekibi Ödülü - Mekanik

Çanakkale Fabrika Mekanik Bakým Ekibi

En Baþarýlý Kalite Ekibi Ödülü - Hazýr Beton

Ege Bölge Kalite Ekibi

En Verimli Bakým Ekibi Ödülü - Enerji

Ladik Fabrika Enerji Bakým Ekibi

En Verimli Hazýr Beton Tesisi Ödülü

Büyükçekmece Tesisi

En Baþarýlý Satýþ Ekibi Ödülü - Hazýr Beton

Ege Bölge
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1. KURUMSAL YÖNETÝM ÝLKELERÝNE UYUM BEYANI
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Bundan böyle Þirket diye anýlacaktýr) 01 Ocak 2012-31 Aralýk 2012 döneminde Sermaye Piyasasý
Kurulu (SPK) tarafýndan yayýnlanan "Kurumsal Yönetim Ýlkeleri"ne uymaktadýr ve uygulamaktadýr.
BÖLÜM I - PAY SAHÝPLERÝ
2. Pay Sahipleri Ýle Ýliþkiler Birimi
Þirketimizde pay sahipleri ile iletiþim ve irtibatý gerçekleþtirmek ve hizmet vermek amacýyla kurulan bir birim mevcuttur. Bu birim Genel
Müdür Yrd. (Finans) Gary Nicholas Whitehead'ýn 01.11.2012 tarihinde görevinden ayrýlmasý, 19.11.2012 tarihinde Dr.Carsten Sauerland'ýn
atanmasý sonrasý Dr. Carsten Sauerland tarafýndan yürütülmektedir. Mali Ýþler Müdürü; Hüsnü Dabak (0216-5713025, husnu.dabak
@akcansa.com.tr) Muhasebe Uzmaný- Hissedar Ýliþkileri; Ayþen Özgürel (212 866 11 69, aysen.ozgurel@akcansa.com.tr) Kurumsal Ýletiþim
Yetkilisi; Banu Üçer (0216-5713013, banu.ucer@akcansa.com.tr) ve Hukuk Müþaviri; Onur Kerem Günel'den (onur.gunel@akcansa.com.tr)
oluþmaktadýr. Ýlgililere ayný zamanda 0216 571 30 31 numaralý fakstan ulaþýlabilir. Pay Sahipleri ile iliþkiler birimi, pay sahiplerinin sermaye
artýrýmý, kâr payý ödemeleri, hisse senedi deðiþim iþlemlerinin güncel duruma getirilmesi, özel durum açýklamalarýnýn kamuyu aydýnlatma
projesi kapsamýnda duyurularýn yapýlmasý iþlemlerini gerçekleþtirmiþtir. Pay sahiplerine sermaye artýrýmý tarihi, kâr payý ödemeleri oranlarý
ve baþlangýç tarihi, Genel Kurul toplantýlarýna katýlýmý ile ilgili sorularý gizli ve ticari sýr kapsamýna giren bilgiler hariç olmak üzere doðru,
eksiksiz, anlaþýlabilir, yorumlanabilir bilgiyle eþzamanlý olarak talep doðrultusunda yazýlý, sözlü ve e-mail ile bilgilendirilmektedir. Þirket yatýrýmcý
memnuniyetini saðlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 01.01.2012 - 31.12.2012 yýlý mali dönemi içinde 35 kiþinin
deðiþim iþlemleri, 153 kiþinin sermaye artýrým hakký,119 kiþiye kâr payý haklarý ödemesi yapýlmýþtýr. Þirket, faaliyet sonuçlarýný üç ayda bir
halka açýklar. Hissedarlarýn þirket faaliyetleri ile ilgili daha ayrýntýlý, düzenli bilgi alabilmeleri, Þirket ile ilgili her türlü veriye ulaþabilmeleri için
www.akcansa.com.tr yenilenerek hizmete açýlmýþtýr. Yýl içerisinde tüm yatýrýmcýlarla talep doðrultusunda düzenli toplantýlar yapýlmýþtýr. Toplam
29yatýrýmcý ile birebir görüþmeler yapýlmýþ, 2 analist toplantýsý düzenlenmiþ, 2 Yatýrýmcý toplantýsýna katýlýnmýþtýr. Hedef halka açýklýk, kamuyu
aydýnlatma ve þeffaflýk sorumluluðunu yerine getirmektir. Þirket pay sahipleri ile iliþkilerden sorumlu biriminde yatýrýmcýlarý þirket mali bilgileri
konusunda aydýnlatacak uzmanlar görev yapmaktadýr. Þirket hissedarlarýnýn Genel Kurula katýlmalarýný saðlamak için Türk Ticaret Kanunu
ve Sermaye Piyasasý mevzuatlarýna sadýk kalýnarak azami çaba gösterilmektedir.
25 Þubat 2011 tarihli ve 27857 sayýlý Resmi Gazete'de yayýnlanarak yürürlüðe giren 6111 sayýlý Kanunu'nun 157'nci maddesi ile deðiþtirilen
Sermaye Piyasasý Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralýk 2012 tarihine kadar kaydileþtirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte
Kanunen þirkete intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm haklarý da anýlan tarihte kendiliðinden sona ermiþtir.
Sahip olduklarý paylarý kaydi sistemde, henüz kaydettirmemiþ olan pay sahiplerimiz, 31 Aralýk 2012 tarihine kadar kaydileþtirme iþlemlerini
tamamlamadýklarý takdirde, anýlan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doðan bütün haklarýný Kanun gereði kaybetmiþlerdir.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarýnýn Kullanýmý
Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, pay sahiplerinin taleplerine paralel olarak sözlü ya da yazýlý olarak cevap verilmektedir. Pay sahiplerinin
haklarýnýn kullanýmý ile ilgili duyurular Sermaye Piyasasý mevzuatý gereði Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý aracýlýðýyla, Ticaret Sicil gazetesinde
ve Türkiye baskýsý ile ortaklýk merkezinin bulunduðu yerde çýkan en yüksek tirajlý bir gazetede ilan edilmektedir, ayný zamanda www.akcansa.com.tr
adresinde de ilan olunmaktadýr. Sermaye Piyasasý Tebliðleri gereði Baðýmsýz Denetleme Þirketi tarafýndan denetleneceðine dair hüküm
bulunmaktadýr. Esas Sözleþme'de özel denetçi atanmasý bir hak olarak düzenlenmemiþtir. 31 Eylül 2012 tarihine kadar dönem içerisinde
özel denetçi tayini konusunda talep mevcut deðildir. Baðýmsýz denetim raporlarý denetim komitesi tarafýndan Yönetim Kurulunun onayýna
sunulur. Yönetim Kurulu tarafýndan kabul edilen raporlar Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý aracýlýðý ile kamuya duyurulur. Yýllýk denetimden
geçmiþ rapor ise Genel Kurulun onayýndan geçirilerek Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve www.akcansa.com.tr adresinde ilan olunur. Sermaye
piyasasý mevzuatý gereði Þirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçmiþ olduðu Denetim Komitesi iþlevlerini prosedürlere uygun olarak sürdürmektedir.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasý Kanunu çerçevesinde belirlenmiþ temel ortaklýk haklarýnýn yaný sýra Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin
öngördüðü, aþaðýda yer alan haklarýn kullanýmýna azami özen gösterilmektedir.
Pay sahipleri dönem içerisinde Þirket'in geçmiþ dönem sermaye artýrýmlarý, temettü daðýtýmý bilgileri ve ilgili dönem faaliyet sonuçlarý hakkýnda
bilgi talebinde bulunmuþlardýr. Pay sahiplerinin talebine uygun olarak sözlü ya da yazýlý olarak talep edilen bilgiler pay sahiplerine iletilmiþtir.
Pay sahipleri Þirket hakkýndaki bilgileri www.akcansa.com.tr adresinden, Kamuyu Aydýnlatma Platformu (www.kap.gov.tr) tarafýndan
yayýnlanan özel durum açýklamalarýndan ve gazete ilanlarýndan güncel olarak takip edebilirler.
31 Aralýk 2012 tarihine kadar Pay Sahipleri Birimi tarafýndan pay sahiplerinden gelen 150'ye yakýn telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze yapýlan
görüþmelerde, gelen 75 adet yazýlý talep cevaplandýrýlmýþtýr; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler www.akcansa.com.tr web
sayfasýnda zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmuþtur.
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4. Genel Kurul Bilgileri
Þirket Genel Kurul davetini, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasý Kurulu mevzuatlarý ve Esas Mukavelename hükümlerine uygun olarak yapar.
Davet iþlemleri Genel Kurul tarihi ve ilanýn yayýnlanmasýndan üç hafta önce Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye tirajlý bir gazetede ilan edilir ve
þirket internet adresinde duyurulur. Þirket hisse senetleri nama iþlem görmektedir. Gündem oylamasýnda Ticaret Kanunu nisap oraný esas
alýnmaktadýr. Esas Mukavelename deðiþiklikleri, birleþme, bölünme, yönetim kurulu, denetçi seçimi, kâr daðýtýmý, Yönetim Kurulu Üyeleri
ve Denetçilerin faaliyetlerinden dolayý ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onayý gibi önemli hususlar Genel Kurulun tasviplerine sunulmaktadýr.
Genel Kurul tutanaklarý, hazirun cetveli gibi bilgiler internet sitemizde bulunmaktadýr. Genel Kurul toplantýsýndan en az iki hafta önce genel
kurula iliþkin yýllýk faaliyet raporu, mali tablolar, kâr daðýtým önerisi, Genel Kurul gündemi, vekaletname formu ve gündeme iliþkin döküman
Þirket merkezinde, en yüksek tirajlý bir gazetede ve web sitemizde ilan edilir. Kurumsal Yönetim Ýlkeleri çerçevesinde Genel Kurula davet
üç hafta önce Yatýrýmcýlarýn bilgisine sunulmaktadýr. 2012 yýlý içerisinde 24.04.2012 tarihinde Sabancý Center 4. Levent/ÝSTANBUL adresinde
% 79 üzerinde nisap ile Genel Kurul gerçekleþtirilmiþtir. Toplantýya davet ilaný Dünya Gazetesi'nin 27 Mart 2012 tarihli sayýsýnda ve T. Ticaret
Sicil Gazetesi'nin 26 Mart 2012 - 8034 sayýlý nüshasýnda ilan olunmuþtur.Genel Kurul Bilgilendirme
Dökümaný Þirket web sitesi www.akcansa.com.tr adresinde toplantý tarihinden üç hafta önce ortaklarýn bilgisine sunulmuþtur. 2012 yýlý
içerisinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnda söz almak isteyen tüm ortaklara konuþma ve soru sorma imkaný verilmiþ, tüm sorular
Genel Kurul Divan Baþkaný tarafýndan süre sýnýrlamasý olmadan cevaplandýrýlmýþtýr. Genel Kurul tutanaklarý, Hazirun Cetveli ve Esas Mukavele
Tadil metni www.akcansa.com.tr adresinde sürekli pay sahiplerine açýk tutulmaktadýr.
Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurulda pay sahiplerinin onayýna sunulmaktadýr.
5. Oy Haklarý ve Azýnlýk Haklarý
Esas Sözleþme'de imtiyazlý ve birikimli oy hakký bulunmamaktadýr.
Esas Sözleþme'de, mevcut ortaklýk yüzdelerinde ve ortaklýk yapýsýnda birikimli oy hakký tanýnmasýnýn Þirket'in ahenkli yönetim yapýsýný
bozacaðý düþüncesiyle bir düzenleme yapýlmamýþtýr. Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip azýnlýðýn birikimli oy hakkýný kötüye kullanýmý
engellendiðinde, konu Genel Kurul tarafýndan deðerlendirmeye alýnacaktýr.
6. Kâr Daðýtým Politikasý ve Kâr Daðýtým Zamaný
Þirket'in kamuya açýkladýðý bir Kâr Daðýtým Politikasý vardýr. Kâr Daðýtým Politikamýz þöyledir:
Þirketin Kâr Daðýtým Politikasý; SPK mevzuatlarýna uygun olarak, Þirket'in ödenmiþ sermayesinde payý bulunan tüm hissedarlarýna daðýtýlabilir
kârýn minimum yüzde 50'sini nakit kâr payý olarak daðýtmaktýr. Ancak genel uygulama daðýtýlabilir kârýn tamamýnýn daðýtýlmasý yönündedir.
Kâr daðýtýmýnda imtiyazlý hisse senedi yoktur. Daðýtýlmasý gereken zorunlu kâr payýnýn nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi þeklinde
verilmesi Genel Kurul tarafýndan belirlenir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na ilgili hesap dönemi ile sýnýrlý olmak üzere temettü avansý daðýtma
yetkisi verebilir.
Kâr Daðýtým Politikasý, ulusal ve global ekonomik þartlarda herhangi bir olumsuzluk olmamasý, Þirket'in özsermaye yeterlilik oranýnýn
hedeflenen seviyede olmasý koþuluyla uygulanacaktýr. Kâr daðýtým politikasý, gündemdeki projelere ve fonlarýn durumuna göre Akçansa
Yönetim Kurulu tarafýndan her yýl gözden geçirilebilir.
Bu bilgi 2005 yýlý faaliyet raporunda da ayrý bir bölüm olarak yer almýþ ve Genel Kurul öncesi ve Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine
sunulmuþtur. Ayrýca söz konusu faaliyet raporu www.akcansa.com.tr sayfasýnda yer almakta olup web sitemizde yatýrýmcý merkezi, Kurumsal
Kimlik ve yönetim bilgileri içinde ayrýca yer almaktadýr.
Þirket esas sözleþmesi hükümleri gereði, kâr daðýtýmýnýn þekli esas sözleþmenin 33. maddesinde yer almaktadýr.
Þirketimizin kâr daðýtýmý yasal süreler içinde gerçekleþtirilmektedir.
Kâr daðýtýmýnda imtiyazlý ortaðýmýz bulunmamaktadýr.
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7. Paylarýn Devri
Þirket Esas Sözleþmesi'nde pay devrini kýsýtlayan hüküm yer almamaktadýr.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ÞEFFAFLIK
8. Þirket Bilgilendirme Politikasý
Þirketin SPK Kurumsal Yönetim Ýlkeleri prensiplerine uygun olarak hazýrlanmýþ bilgilendirme politikasý bulunmaktadýr. Bilgilendirme politikasý
29.04.2009 tarihinde Özel Durum açýklamasý ile kamuya duyurulmuþ ve bu tarihten itibaren www.akcansa.com.tr adresinde yayýmlanmaktadýr.
Bilgilendirme Politikasý, SPK Kurumsal Yönetim Ýlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluþturularak onaylanmýþtýr. Kamunun aydýnlatýlmasý
ve bilgilendirme politikasýnýn izlenmesi, gözetimi ve geliþtirilmesi Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluðu altýndadýr. Genel Müdürlüðü
bünyesindeki Genel Müdür Yardýmcýlýðý (Finans) kamuyu aydýnlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiþtir.
Bu politika gereði, dýþ denetimden geçmiþ 6 ve 12. ay mali tablolarý, dýþ denetimden geçmemiþ 3 ve 9. ay mali tablolarý kamuya
duyurulmaktadýr. Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý (UFRS-UMS) konsolide doðrultusunda hazýrlanan raporlarýn duyurusu SPK'ca
belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapýlmýþtýr. Yýl içinde yapýlacak basýn toplantýsý tarihleri internet adresimizde toplantý öncesinde kamuoyuna
duyurulacaktýr. Þirket ile ilgili bilgilerin kamuya açýklanmasý yýl içerisinde basýn bültenleri, elektronik posta gönderileri, cep telefonu üzerinden
iletiþim, medya kuruluþlarý ve haber ajanslarý ile yapýlan röportajlar, internet sitesi üzerinde yapýlan duyurular, reklam ve broþürler aracýlýðýyla
yapýlmaktadýr. Bilgilendirme Politikasý kapsamýnda kamuyu aydýnlatýlmasýnda SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin tavsiye ettiði þekilde web
sitesi üzerinden eriþim imkaný saðlanmýþtýr. Web sitesinde izlenebilecek önemli baþlýklar aþaðýda özetlenmiþtir.
Kurumsal Kimliðe Ýliþkin Detaylý Bilgiler
Vizyon ve Ana Stratejiler
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim Hakkýnda Bilgi
Þirketin Organizasyonu ve Ortaklýk Yapýsý
Þirket Ana Sözleþmesi
Ticaret Sicil Bilgileri
Finansal Bilgiler
Basýn Açýklamalarý
Özel Durum Açýklamalarý
Yönetim Kurulu Kararlarý
Genel Kurul'un Toplanma Tarihi, Gündem, Gündem Konularý Hakkýnda Açýklamalar
Genel Kurul Toplantý Tutanaðý ve Hazirun Cetveli
Vekâletname Örneði
Kurumsal Yönetim Uygulamalarý ve Uyum Raporu
Kar Daðýtým Politikasý, Tarihçesi ve Sermaye Artýrýmlarý
Bilgilendirme Politikasý
Ýliþkili Taraf Ýþlemlerine Ýliþkin Rapor
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ýçin Ücret Politikasý
Sýkça Sorulan Sorular Bölümü
9. Özel Durum Açýklamalarý
Þirketimizde 01.01.2012-31.12.2012 tarihi içinde Sermaye Piyasasý ve ÝMKB tebliðleri gereði 20 Özel Durum açýklamasý bilgi paylaþýmý
amacý ile hazýrlanmýþ ve yapýlmýþtýr. Þirket Özel Durum açýklamalarýný ÝMKB yoluyla ve kamuyu aydýnlatma projesi kapsamýnda pay sahiplerinin
bilgisine sunmuþtur. Söz konusu açýklamalar zamanýnda yapýlmýþ olup SPK veya ÝMKB tarafýndan yaptýrým uygulanmamýþtýr.
Þirket hisseleri yurt dýþý borsalarda kote deðildir.
10. Þirket Ýnternet Sitesi ve Ýçeriði
Þirket Kurumsal Yönetim Ýlkeleri kapsamýnda internet sitesini pay sahiplerinin ve yatýrýmcýlarýn bilgisine www.akcansa.com.tr adresinde
sunmaktadýr. Ýnternet sitemizde kurumsal tanýtým, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz, finansal göstergelerimiz, faaliyet raporlarýmýz,
yatýrýmcý merkezi, mali tablolarýmýz, Bilgilendirme politikamýz, çevre faaliyetlerimiz, sosyal sorumluluk bilinci ile yürüttüðümüz faaliyetlerimiz,
insan kaynaklarýmýzý içeren politikalarýmýz gibi bilgilere yer verilmiþtir.
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11. Gerçek Kiþi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açýklanmasý
Gerçek kiþi nihai hâkim pay sahibi yoktur.
12. Ýçeriden Öðrenebilecek Durumda Olan Kiþilerin Kamuya Duyurulmasý
Ýçeriden bilgi öðrenebilecek kiþiler listesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Murakýplar, Genel Müdür, Genel Müdür Yrd. (Finans), ile birlikte faaliyet
raporunda kamuya duyurulmuþ olan Üst Yönetim baþlýðý altýnda yer alan yöneticiler ile Mali Ýþler Müdürü, Ýnsan Kaynaklarý Müdürü, Ýç
Denetim Müdürü, Planlama Ve Kontrol Müdürü, Hukuk Müþaviri, Baðýmsýz Denetleme Kuruluþu ve diðer tüm departman yöneticilerinden
ibarettir.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHÝPLERÝ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
MENFAAT SAHÝPLERÝ
ORTAKLAR
Menfaat sahipleri, Þirket hakkýndaki geliþmeleri, ilgili mevzuat gereði kamuya yapýlan açýklamalar aracýlýðý ile öðrenmektedirler. Þirket Ýstanbul
Menkul Kýymetler Borsasý tebliðleri ve Ticaret Kanunu hükümleri gereði menfaat sahiplerine Genel Kurul ve Olaðanüstü Genel Kurul
toplantýlarý, sermaye artýrýmý, kâr daðýtýmý gibi hususlarý yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Özel Durum açýklamalarý ile
ve yüksek tirajlý bir gazetede duyurulmaktadýr. Basýn toplantýlarý, basýn bültenleri ve medya kuruluþlarýyla yapýlan röportajlar, internet yoluyla
da bilgilendirmeler yapýlmaktadýr. Gizli ve ticari sýr kapsamýna giren bilgiler hariç olmak üzere doðru, eksiksiz, anlaþýlabilir, yorumlanabilir
bilgiyle eþzamanlý olarak bilgilendirilmektedir.
MÜÞTERÝLER
Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, Þirket müþteri memnuniyetini geliþtirmeye yönelik faaliyetlerini aralýksýz sürdürmektedir.
Müþteri memnuniyeti düzenli olarak yapýlan anketlerle ölçümlenmektedir. Müþterilere yönelik eðitim ve seminerler planlanarak, düzenli
aralýklarla yapýlmaktadýr. Bunun yaný sýra, araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.
ÇALIÞANLAR
Çalýþanlarla ilgili her türlü uygulama,çalýþma hayatýný düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleþtirilmektedir.
Çalýþanlara yönelik iþe alým, terfi, eðitim ve performans geliþtirme politikalarý ve çeþitli uygulamalar yazýlý olarak belirlenmiþtir. Çalýþanlarýn
performanslarý her sene baþýnda belirlenen hedefler ve bunlarýn performans ölçütleri göz önünde bulundurularak karþýlýklý görüþmelerle
deðerlendirilmektedir. Þirketimizde mevcut iþlerin tanýmlarýnýn esas alýndýðý uluslararasý bir "iþ deðerleme sistemi" kullanýlarak iþler sistematik
olarak deðerlendirilmekte ve sonuçlarý insan kaynaklarýmýz ile ilgili çeþitli uygulama ve kararlarýmýzda esas alýnmaktadýr.
Çalýþanlarýn eðitim ve geliþim ihtiyaçlarý her yýl düzenli olarak gözden geçirilir ve yýllýk eðitim planlarý hazýrlanarak, bu planlar dahilinde ihtiyaçlarý
karþýlanýr.
Çalýþanlar için bir portal mevcut olup kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye (þirket hedefleri, politikalar, iþ tanýmlarý, uygulamalar
vb.) bu portal kanalý ile ulaþmalarý saðlanmýþtýr.
Þirket taraflarla, hissedarlarla, çalýþanlarla iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili konularda açýk olarak iletiþimde bulunur. Ayrýca ziyaretçiler ve müteahhit
çalýþanlarý da dahil olmak üzere tüm çalýþanlarýn fikir ve önerilerini alarak düzeltici ve önleyici faaliyetler geliþtirir. Topluma açýk alanlarda
faaliyet gösteren araç sürücüleri kanuni gerekliliklerin üzerinde bir sýnýr belirleyerek psikoteknik testten geçirilir ve ileri sürüþ eðitimine tabii
tutulur. Fabrikalarýmýzda sýfýr kaza hedefine ulaþmak hedefiyle OHSAS 18001 Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði yönetim sistemi kurulmuþ ve 6 aylýk
periyotlarla denetlenmek suretiyle baþarý ile uygulanmaktadýr.
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Akçansa'da Kalite, Çevre ve Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði yönetim sistemleri entegre edilerek Birleþtirilmiþ Yönetim Sistemi kurulma çalýþmalarý
da devam etmektedir. Entegre Yönetim Sistemlerinin geliþimini takip etmek amacýyla QDMS bilgisayar program kullanýlmakta ve tüm
çalýþanlar tarafýndan yetki sýnýrlarý mertebesinde kolay ulaþýmý saðlanmaktadýr.
Menfaat sahipleri, Þirket hakkýndaki geliþmeleri ilgili mevzuat gereði kamuya yapýlan açýklamalar aracýlýðý ile öðrenmektedirler.
Þirket çalýþanlarý ayrýca uzmanlýk alanlarýnda ve genel ilgili olduklarý konularda yapýlan toplantýlar; düzenlenen seminerler ve eðitimler ve
internet kanalýyla gönderilen bilgiler vasýtasý ile bilgilendirilmektedir.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katýlýmý
Þirket içinde yapýlan periyodik toplantýlar (Ýletiþim Toplantýlarý, Yönetim Toplantýlarý, Fonksiyonel Toplantýlar, Genel Müdür ile Sohbet toplantýlarý
vb.), yýllýk hedef belirleme, performans deðerlendirme, geliþim planlamasý toplantýlarý ve öneri sistemi ile çalýþanlarýn yönetime katýlýmý
saðlanmaktadýr. Çalýþanlarýn memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacýyla düzenli aralýklarla anketler yapýlmaktadýr. Ayrýca, bayi
ve müþterilerin memnuniyet seviyeleri belirli aralýklarla ölçülmektedir. 2008 yýlýnda uygulamaya giren, Ödüllendirme Sistemi kapsamýnda
her yýl baþarý gösteren ekipler ödülendirilmektedir.
15. Ýnsan Kaynaklarý Politikasý
Akçansa olarak, Ýnsan Kaynaklarý stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, Þirketimizin iþ hedeflerinin yaný sýra, ulusal ve küresel
ekonominin oluþturduðu ortamý ve faaliyet gösterdiðimiz çimento, hazýr beton ve agrega sektörlerine özgü þartlarý da ayrý ayrý gözönünde
bulundurmaktayýz. Akçansa; baþarýya ulaþmasýnda önemli rol oynayan insan kaynaðýna verdiði önem çerçevesinde; Ýnsan Kaynaklarý
süreçlerinde eðitim, performans deðerlendirmesi, kariyer geliþimi, organizasyon ve insan kaynaðý baþarý planý, ücret sistemi ve sosyal haklar
uygulamalarý ile çalýþanlarýna bireysel geliþim, yüksek performans ve baþarý için her türlü olanaðý saðlamaktadýr.
Þirket'in uzun vadeli baþarýsýný garanti altýna almak amacýyla, ortaklarýmýz Sabancý Holding ve HeidelbergCement ile iþbirliði içinde yürütülen
çaðdaþ Ýnsan Kaynaklarý uygulamalarýný sürdüren, çalýþanlarýmýzýn memnuniyetine ve verimli çalýþabilmesine imkan verecek bir ortam yaratan,
insan kaynaðýmýzýn niteliðini artýran ve yarattýðýmýz olumlu imaj ile tercih edilen iþveren olma yönündeki çabalarýmýzý sürdüren, insan kaynaklarý
alanýnda en iyi uygulamalarla örnek þirket olan, saðladýðý çaðdaþ çalýþma koþullarý ile sektördeki en nitelikli insan gücüne sahip olan ve bu
insan gücünün kalýcýlýðýný sürdüren; çalýþanlarýna, bireysel ve mesleki alanda eðitim ve geliþim fýrsatlarý yaratan; çalýþanlarýna, adil, yüksek
performansý ödüllendirici, ülke genel ücret seviyeleri ile iliþki içinde bulunan ücretlendirme sistemini esas alan; çalýþanlarýný, karþýlýklý güven
ve saygýya dayalý, analitik düþünen, müþteri odaklý olan, ekip çalýþmasý ve iþbirliðine yatkýn, etkin iletiþime açýk, baþarýlarý paylaþan, baþarma
arzusu yüksek ortak bir "Akçansalý olmak" kimliðinde buluþturan Þirket vizyonumuzun gerçekleþtirilebilmesi için "kültür" boyutunun
yönetilmesine katkýda bulunan; çalýþanlarýnýn beklentilerini ve organizasyonun geliþim ihtiyacý duyduðu alanlarý belirleyen, bu konularda
eylem planlarý oluþturan, sürekli geliþimi mümkün kýlan ve böylece þirket hedeflerini ve performansýný destekleyen bir þirketiz.
Þirket bünyesinde çalýþanlar ile iliþkileri yürütmek üzere temsilci atanmamýþtýr. 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri içinde ve öncesinde
çalýþanlardan ayrýmcýlýk konusunda gelen bir þikayet olmamýþtýr.
16. Müþteri ve Tedarikçilerle Ýliþkiler Hakkýnda Bilgiler
Þirket kalite politikasý kapsamýnda müþteri ve tedarikçilerinin karþýlýklý memnuniyet prensibini benimsemektedir. Müþteri yükümlülüklerine
ve konuyla ilgili harici taleplere uyar. Kalite Kontrol Yönetim Sistemi'ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetler. Ürünlerinin
kalitesinin geliþtirilmesini teþvik eder. Faaliyetleri, kaliteyi etkileyebilecek olan müteahhit ve tedarikçilerin kalite taahhütlerine uymalarýný saðlar.
Müteahhitlerin ve tedarikçilerin kalite bilincini geliþtirmesi amacýyla bilgilendirme toplantýlarý düzenlenerek katýlýmlarýn sorunlarýnýn giderilmesi
için ortak çalýþma gruplarý oluþturulur, taraflar arasýnda etkin iletiþim ortamýnýn yaratýlmasýna azami gayret gösterilir. Ürün, hizmet ve kaliteye
verilen önem çerçevesinde, Þirket müþteri memnuniyetini geliþtirmeye yönelik faaliyetlerini aralýksýz sürdürür. Müþteri memnuniyeti düzenli
olarak yapýlan anketlerle ölçümlenir. Müþterilere yönelik eðitim ve seminerler planlanarak, düzenli aralýklarla yapýlýr. Bunun yaný sýra, araþtýrma
ve geliþtirme faaliyetleri de sürdürülmektedir. Þirket içi ticari sýr kapsamýnda, müþteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliðini saðlayýcý tedbirler
alýnýr.
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17. Sosyal Sorumluluk
Þirket, daha temiz bir çevre için oluþturulan uluslararasý standartlar uyum saðlamak amacýyla her türlü çabayý göstermektedir.
ISO 14001 çevre politikamýzda belirtildiði üzere, amacýmýz; atýk yönetimi uygulamak; bunun için, atýklarý sýnýflandýrarak ayýrmak, geriye
dönüþtürülebilecek olanlarýn geri dönüþümünü saðlamak, yok edilmesi gerekenleri lisanslý bertaraf tesislerinde yok etmek, bu þekilde atýk
miktarýný azaltmak, yakabilecek olduðumuz kendi atýklarýmýzý tesisimizde lisans veya izin alarak yakmak, atýklarýn havaya, suya ve topraða
olan zararlarýný deðerlendirerek gerekli tedbirleri almak ve bu þekilde bu zararlarý minimize etmek, yasal gerekliliklere uymak ve bunun için
gerekli alt yapýyý ve kaynaklarý saðlamak, birlikte çalýþtýðýmýz müteahhitlere de gerekli yaptýrýmlar uygulatmak, bu konuda eðitim vermektir.
Çevre bilinci ve çevre ile uyum içerisinde kalkýnmanýn sürdürülebilmesi Akçansa'nýn temel hedeflerinden biridir. Akçansa çevre faktörünü
bütün tesislerinde uygulamalý olarak gözönüne almaktadýr. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açýlmýþ olan davalar mevcuttur.
Çeþitli atýklarý çevre ve ekonomi için deðere dönüþtüren Akçansa'nýn, Büyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikalarý, T.C. Çevre ve
Orman Bakanlýðý R134 - 001 ve R117 - 001 alternatif yakýt kullaným lisanslarýný alan ilk fabrikalar olma özelliði taþýmaktadýr. Atýklarýn çimento
fabrikalarýnda yakýlmasý ile doðal kaynaklarýn korunmasý ve çevreye yayýlan karbondioksit miktarýnýn önemli ölçüde azaltýlmasý saðlanýrken,
çok büyük bir sorun teþkil eden atýk bertarafýna da çözüm üretilmektedir.
Sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle, çimento sektöründe atýk bertarafýna iliþkin yasal zorunluluklarý yerine getirerek ilk kez atýk temin eden
ve bu alanda yatýrým yapan ilk þirket olarak, "sadece atýk toplayarak deðil, ayný zamanda doðru bertaraf ederek gerçek deðer saðlanabileceði"
düþüncesinden hareketle 'CO2 Tek Karbon Çift Oksijen Projesi'ne imza attýk. Projemiz ile faaliyette bulunduðumuz þehirlerde, atýk sahibi
tüm þirketlerin yaný sýra yerel kamu kurum ve kuruluþlarý ile belediyelere çözüm ortaðý olmayý öneriyoruz ve 'Atýklarýnýzý bize gönderin'
çaðrýsýnda bulunuyoruz. Atýklarýn saðlýklý ve güvenli bir þekilde bertarafý yoluyla bu kurumlarýn karbon ayak izini azaltmalarýna yardýmcý olmayý
hedefliyoruz. Bu projemizle de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneði tarafýndan Sürdürülebilir Atýk Yönetimi ve Ýletiþimi alanýnda ödüle deðer
görüldük.
Akçansa olarak geleceðin gerçek sahipleri olan çocuklarý çevre koruma konusunda bugünden eðitmek üzere harekete geçtik ve "Önüm,
Arkam, Saðým, Solum Çevre" kampanyasýný baþlattýk. Ana faaliyet bölgelerimizde, Akçansa bünyesinde görev yapan çevre uzmanlarý
tarafýndan verilen eðitimlerde; çocuklara küresel ýsýnmaya baðlý sorunlar, dünyamýzýn geleceðini korumak adýna yapýlmasý gerekenler, atýklarýn
nasýl bertaraf edilmesi gerektiði, çevre kirliliðine karþý alýnabilecek tedbirler, bir sanayi þirketi olarak Akçansa'nýn çevre dostu uygulamalarýný
anlatarak öðrencileri bilinçlendiriyoruz.
Türkiye'nin lider çimento üreticisi Akçansa olarak sektörümüzün ilk Sürdürülebilirlik Raporunu yayýnlayarak bir ilke imza attýk. Sürdürülebilirlik
faaliyetlerimiz kapsamýnda 2007-2009 döneminde kaydedilen geliþmeleri içeren bu rapor, dünya çapýnda faaliyet gösteren öncü þirketlerin
kullandýðý bir raporlama standardý olan GRI-Küresel Raporlama Giriþimi (GRI-Global Reporting Initiative) ilkelerine uygun olarak 'B' seviyesinde
hazýrlandý ve Akçansa olarak ilk sürdürülebilirlik raporuyla bu seviyede onay alan ilk þirket unvanýný da elde ettik.
Akbank ve Sabancý Üniversitesi iþbirliðiyle gerçekleþtirilen Karbon Saydamlýk Projesi'ne katýlan ilk çimento þirketi olarak sektörümüze öncülük
ediyoruz. Böyle bir projeye dahil olmak karbon yönetimi konusundaki performansýmýzý ve hedeflerimizi paylaþmamýz için çok önemli bir
fýrsat sunuyor.
Fabrikalarýmýz çevre belediyelere, okullara ve kamu kuruluþlarýnýn topluma hizmet kalitesini artýrmak amacý ile çalýþmakta ve maddi katkýda
bulunmaktadýr.
Ayrýca, yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde H.Ö. Sabancý Vakfý'na yaptýðý baðýþlarla yakýn çevresinin ötesinede, ülkenin sosyal ve
kültürel geliþimine katkýda bulunmaktadýr.
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BÖLÜM IV - YÖNETÝM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapýsý, Oluþumu ve Baðýmsýz Üyeler
Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamý icracý deðildir. Yönetim Kurulu görev daðýlýmý aþaðýdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkýndaki tanýtýcý
bilgiler faaliyet raporunda yeralmaktadýr.
Yönetim Kurulu Baþkaný
Mehmet GÖÇMEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDÝNG A.Þ. Pay sahibi adýna

Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
Daniel H.J. GAUTHIER

HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L. Pay sahibi adýna

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Emir ADIGÜZEL

HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L. Pay sahibi adýna

Yönetim Kurulu Üyesi
Faruk BÝLEN

HACI ÖMER SABANCI HOLDÝNG A.Þ. Pay sahibi adýna

Yönetim Kurulu Üyesi (Baðýmsýz)
Yavuz ERMÝÞ
Yönetim Kurulu Üyesi (Baðýmsýz)
Atýl SARYAL
Mahmut Volkan KARA
Akhilesh GUPTA

24.04.2012 Genel kurul sonrasý görev süreleri sona erdi.
24.04.2012 Genel kurul sonrasý görev süreleri sona erdi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin þirket dýþýnda baþka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara baðlanmamýþ ve sýnýrlandýrýlmamýþtýr.
Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararý ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri doðrultusunda iþlem yapma hakký
tanýnmýþtýr.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Þirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olmasý gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim Ýlkelerinde yer alan ilgili maddeler ile örtüþmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak asgari niteliklere esas sözleþmede yer verilmemiþtir.
Yönetim Kurulu Üyeleri için ihtiyaç duyulmasý halinde üniversiteler ve diðer bilimsel kurumlar ile yönetim bilimi alanýnda çaðdaþ ve modern
deðiþimleri daha iyi takip edebilmek için geliþtirme programlarý tasarlanmýþ ve uygulanmýþtýr.
20. Þirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
VÝZYON
"Tüm sýnýrlarýn ötesinde sürdürülebilir büyümek" tüm paydaþlarýmýz tarafýndan güvenilen ve en çok tercih edilen iþ modeline sahip þirket
olarak, yapý malzemeleri sektöründe tüm sýnýrlarýn ötesinde sürdürülebilir büyümek
MÝSYON
Toplumsal, çevresel, yasal ve etik deðerlere baðlý kültürümüz ile, yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile müþterilerimize, üstün finansal
performansýmýz ile hissedarlarýmýza, sürekli geliþim olanaklarý ile iþ modelimizin odak noktasýnda yeralan, çalýþanlarýmýza, deðer yaratarak,
TOPLUMUN YAÞAM KALÝTESÝNÝ YÜKSELTEN LÝDER YAPI MALZEMELERÝ ÞÝRKETÝ OLMAK.
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Þirketin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafýndan, ortaklarýyla birlikte tartýþýlarak 3 yýlý kapsayacak þekilde belirlenir. Ayrýca bu stratejik
hedefler çerçevesinde hazýrlanan yýllýk bütçeler de Yönetim Kurulu tarafýndan onaylanýr.
Yönetim Kurulu, toplantýlarýnda Þirket yetkililerinden aldýðý karþýlaþtýrmalý sunumlar paralelinde alýnan kararlarýn uygulama süreci hakkýnda
birebir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yýlýn bütçe ve fiili olarak karþýlaþtýrýlmasýnýn yaný sýra geçmiþ yýllarýn ayný dönemleri de karþýlaþtýrmalý
olarak Yönetim Kurulunun bilgisine sunulmaktadýr. Yönetim Kurulu bu süreci en az yýlda dört kez tekrarlamaktadýr.
21. Risk Yönetim ve Ýç Kontrol Mekanizmasý
Sermaye Piyasasý Kurulunun Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasýna Ýliþkin Seri IV, No:56 Tebliði doðrultusunda
Kurumsal Yönetim Komitesi oluþturulmuþ, teblið hükümlerine göre Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Atýl SARYAL'ýn Kurumsal Yönetim
Komitesi Baþkaný, Yavuz Ermiþ'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluþturulan Komitenin; Aday Gösterme
Komitesi, Riskin Erken Saptanmasý Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiþtir.
Þirket uhdesinde Ýç Denetim Müdürü ve Ýç Denetim Uzmaný görev yapmaktadýr. Faaliyet amaçlarý ve prensipleri açýkça tanýmlanmýþtýr.
Denetim Komitesi'nin ihdasý ile beraber etkin bir þekilde Yönetim Kurulu tarafýndan kendilerine verilen görevleri mevcut Denetim Komitesi
Ýç Tüzüðü çerçevesinde yerine getirmektedirler.
Þirketimizin karþý karþýya kalabileceði muhtemel bütün risklerin tanýmlanmasý ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluþturmaktadýr. Þirket
ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sýnýflandýrmýþ olup gerekli önlemler alýnmýþtýr. Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite,
sermaye/borçluluk iliþkisi, kur riski ve þirketin mali durumunu doðrudan etkiliyebilecek olan risk faktörlerini, doðal risk; yangýn, deprem gibi
afetlerle ilgi performansýmýzý etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek doðrultusunda sigortalamakta, herhangi bir olaðan
üstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybýna uðramamasý için SAP sistemini kullanarak faaliyet sonuçlarýný anlýk bazda takip
ederek, ölçümleme ve iþleme imkaný saðlayarak karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullaným olan SAP ile beþeri
hatalar ortadan kaldýrýlarak iç kontrol sisteminin etkinliði artýrýlmýþ ve ayrýca þirket yedekleme sistemi gibi yatýrýmlara aðýrlýk verilmiþtir.
Ortaklarýmýzdan Hacý Ömer Sabancý Holding A.Þ. ve HeidelbergCement Grup þirketlerinin uygulamakta olduðu risk yönetimi ve uygulamalarý
prosedürüne paralel olarak, etkin risk yönetimi uygulanacak prosesler geliþtirilmiþ ve uygulamaya alýnmýþtýr.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumluluklarý
Þirket Yönetim Kurulunun yönetim hakký ve temsil yetkileri Esas Sözleþme'de tanýmlanmýþtýr. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarýna ise Þirket
Esas Sözleþmesi'nde yer verilmemiþtir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar Þirket Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenmiþtir.
23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esaslarý
Þirket Yönetim Kurulu 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri içinde 4 adet yüzyüze, 50 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleþme hükümleri
paralelinde yazýlý onay alýnmak sureti ile toplam 54 toplantý yapmýþtýr. Þirket Yönetim Kurulu toplantýlarýnýn gündemi Þirket Yönetim Kurulu
Baþkaný'nýn mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'le görüþmesi sonucu oluþturulmaktadýr. Tespit edilen gündem ve gündemde
yer alan konularýn içerikleri Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalýþmalarý yapmalarýný teminen ön bilgilendirme komitesi tarafýndan
1 hafta önceden dosya halinde yazýlý olarak iletilmektedir.
01.01.2012-31.12.2012 tarihleri içinde yapýlan toplantýlarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafýndan alýnan kararlar aleyhinde farklý görüþ açýklanmamýþtýr.
Yönetim Kurulu Toplantýlarýna mazereti olmayan üyelerin fiili katýlýmý saðlanmýþtýr. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin sorularý olmadýðý
için zapta geçirilmemiþtir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili aðýrlýklý oy hakký ve/veya veto hakký tanýnmamýþtýr.
24. Þirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasaðý
Þirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri içinde þirket ile iþlem yapmamýþ ve ayný faaliyet konularýnda rekabet edecek
giriþimlerde bulunmamýþtýr.
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25. Etik Kurallar
Ortaklarýmýzdan Sabancý Holding'in kabul ettiði etik prensipler Þirketimizce de benimsenmiþ ve uygulanmaktadýr. Çalýþanlarýn kurallar
hakkýnda bilgilendirilmesi; kurallara iliþkin hazýrlanan kitapçýklarýn tüm çalýþanlara daðýtýlmasý ve bilgilendirme eðitimleriyle gerçekleþtirilmektedir.
Web tabanlý yürütülen "Sa-Etik Yýl Sonu Uygulamasý" ile çalýþanlarýmýzýn etik konusundaki güncel geri bildirimleri alýnmaktadýr.
26. Yönetim Kurulu'nda Oluþturulan Komitelerin Sayý, Yapý ve Baðýmsýzlýðý
01.01.2012- 31.12.2012 tarihi itibariyle Yönetim Kuruluna baðlý olarak Denetim Komitesi ve ön bilgilendirme komitesi mevcuttur. 24.04.2012
tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýsý sonrasýnda Denetim Komitesine Baðýmsýz Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Ermiþ Baþkan,
Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyelerimizden Atýl SARYAL Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiþtir. 24.04.2012 tarihinde yapýlan Olaðan
Genel Kurul Toplantýsý sonrasýnda Sermaye Piyasasý Kurulunun Kurumsal Yönetim Ýlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasýna Ýliþkin Seri
IV, No:56 Tebliði doðrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluþturulmasýna, teblið hükümlerine göre Baðýmsýz Yönetim Kurulu Üyelerimizden;
Atýl SARYAL Kurumsal Yönetim Komitesi Baþkaný, Baðýmsýz Yönetim Kurulu üyesi Yavuz ERMÝÞ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak
görevlendirilmiþtir. Oluþturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanmasý Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini
de yerine getirmesine karar verilmiþtir.
24.04.2012 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnda Yönetim Kurulu seçimi yapýlmýþ Hacý Ömer Sabancý Holdingi temsilen ve
Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L temsilen atanmýþtýr. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde 6103 sayýlý Türk
Ticaret Kanunun Yürürlüðü ve Uygulama Þekli Hakkýnda Kanunun 25 inci maddesi uyarýnca anonim þirketlerin yönetim kurullarýna tüzel
kiþinin temsilcisi olarak seçilmiþ bulunan gerçek kiþilerin, 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren üç ay içinde
istifa etmeleri ve onlarýn yerine tüzel kiþilerin, bizzat kendilerinin yada bir baþkasýnýn seçilmesi hususunda 21.09.2012-24.09.2012 tarihlerinde
Yönetim kurulu üyelerinin yeniden pay sahiplerinin adýna seçilmesi ile ilgili Yönetim kurulu kararý alýnarak tescil iþlemleri tamamlanmýþtýr.
HACI ÖMER SABANCI HOLDÝNG A.Þ. Pay sahibi adýna :
Mehmet GÖÇMEN ve
Faruk BÝLEN'in
HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L. Pay sahibi adýna:
Daniel H.J. GAUTHIER'in ve
Ali Emir ADIGÜZEL'in
BAÐIMSIZ ÜYE OLARAK :
Atýl SARYAL ve
Yavuz ERMÝÞ'in seçilmesine karar verilmiþtir.
Denetim Komitesi'nde mevcut üye yapýlarýndan dolayý 01.01.2012-31.12.2012 tarihleri içinde hiçbir çýkar çatýþmasý meydana gelmemiþtir.
Ön bilgilendirme komitesi, Yönetim Kurulu toplantýlarý öncesi Yönetim Kuruluna sunulacak konularda gerekli detaylý araþtýrmalarý yaparak
detaylý sunumlar hazýrlamaktadýr.
Þirket iç denetim müdürü Kurumsal Yönetim Ýlkeleri konularý ile ilgili raporlarýný Denetim Komitesi üyelerine sunmaktadýr.
27. Yönetim Kuruluna Saðlanan Mali Haklar
01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arasýnda Ýdare Meclisi Azalarý, aksi Umumi Heyet tarafýndan kararlaþtýrýlmadýðýndan dolayý , herhangi bir
mali menfaat saðlanmamýþtýr.
01.01.2012-31.12.2012 tarihleri içinde Þirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiþ; kredi kullandýrmamýþ; verilmiþ olan borçlarýn
ve kredilerin süresini uzatmamýþ; þartlarýný iyileþtirmemiþ; üçüncü bir kiþi aracýlýðýyla þahsi kredi adý altýnda kredi kullandýrmamýþ veya lehine
kefaletler gibi teminatlar vermemiþtir. 24.04.2012 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda Yönetim Kurulu Üyelerine aylýk Brüt
3.000 TL ödenmesine karar verilmiþtir.
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F) Yapýlan araþtýrma ve geliþtirme faaliyetleri:
Betonsa Teknoloji Merkezi eðitim, müþteri hizmetleri, yeni ürün geliþtirme, fuar ve broþür hazýrlýklarý, AR-GE çalýþmalarý, ürün optimizasyon çalýþmalarý,
üniversite öðrencileri için düzenlenen teknik geziler, üniversitelerde özellikle beton konusunda yapýlan araþtýrmalara destek verilmesi ve ulusal/uluslararasý
bilimsel yayýn (bildiri) çalýþmalarý gibi konularda faaliyetlerini üniversite iþbirliði ile sürdürmektedir.
Üniversitelerle yapýlan iþbirliði kapsamýnda Betonsa bugüne kadar ÝTÜ Yapý Malzemesi Anabilim Dalý'nda yapýlan bir çok Yüksek Lisans ve Doktora
tez çalýþmasýna malzeme desteði vermiþtir. 1996 yýlýndan beri Betonsa Teknoloji Merkezi, çalýþmalarý ÝTÜ ile birlikte ortaklaþa yürütülen 17 adet
uluslararasý konferans bildirisi ve 12 adet ulusal konferans bildirisi yayýnladý. Bu yayýnlar, özellikle mekanik özelikler, dürabilite ve maliyet bakýmýndan
optimum tasarýmlarý yansýtmakta ve sektörde ilgi ile karþýlanmak Betonsa'da Kalite ve Optimizasyon Müdürlüðü bünyesinde yeni hammadde
kaynaklarý araþtýrmasý yapýlmasý ve kullanýlabilirliðine onay verilmesi, tesislere satýn alýnan hammaddelerin kalite kontrollerinin yapýlmasý, üretimde
kullanýlýp kullanýlamayacaðýna onay verilmesi, kaliteden ve standartlardan taviz vermeden beton reçetelerinin hazýrlanmasý, optimize edilmesi ve
müþteri istek ve ihtiyaçlarý doðrultusunda özel dizaynlar hazýrlanmasý, günlük üretilen betonlardan standarda uygun beton numunesi alýnarak gerekli
taze ve sertleþmiþ beton deneylerinin yapýlmasý, yapý denetim laboratuarlarýna þahit numune alýnmasý, beton kalitesi ile ilgili müþteri þikayetlerinin
çözülmesi, müþterilere beton kalitesi konusunda teknik destek ve eðitim verilmesi, tesislerin kalite ve sistem denetlemelerine (KGS, TSE, ISO
9001, vb.) sürekli hazýr bulundurulmasý, yapý denetim kuruluþlarý, baðýmsýz laboratuarlar, Ýnþaat Mühendisleri Odasý, üniversiteler ve müþterilerle
yakýn iliþkiler kurularak þirket tanýtýmý ve imajýnýn güçlenmesine katkýda bulunulmasý konularýnda faaliyetler sürdürülmüþtür.
B.çekmece fabrikamýzda Alternatif Yakýt ve Hammadde Laboratuvarý kurulumu tamamlanmýþ olup akreditasyon çalýþmalarý tamamlanarak hem
Türkak hem de Çevre Bakanlýðýndan belgelenmiþti. Akreditasyon sonrasý dýþarýyada hizmet verilecek ve ekonomik fayda saðlanacaktýr. Büyükçekmece
Fabrikamýzda ÝSKÝ Ataköy arýtma tesisi atýðý kurutulmuþ arýtma çamurunun yakma denemeleri baþlamýþ, sonuçlara göre alým anlaþmasý yapýlacaktýr.
BSI 4027 standartýna uygun Sülfata dayanýklý çimento üretimi ilk kez gerçekleþtirilmiþ ve ihracat müþterimizin talebi karþýlanmýþtýr. Çanakkale
Fabrikamýzda ihracat müþterilerimizin klinker ve çimentodaki bazý özel kalite istekleri karþýlanmaktadýr. Müþteri talebi üzerine Büyükçekmece
Fabrikamýzda CEM I 52,5 R çimento üretimi yapýlarak ürün belgeside alýnmýþtýr. Tüm Fabrikalarýmýzda bölgereindeki CEM I 42.5 ayarýnda Hazýr
Beton tesislerinin ihtiyacýna cevap verecek kalitede katkýlý CEM II/A 42,5 çimento denemeleri baþlamýþtýr. Bu konuyla ilgili Çanakkale Fabrikamýzda
özel kimyasal katký üretimi hedeflenerek Danýþman desteði ile Laboratuvar ve endüstriyel denemelerine de baþlanmýþtýr. Ladik Fabrikamýzda Baraj
inþaatlarý için düþük hidratasyon ýsýlý CEM V/A 32,5 çimento üretilmiþ ve sevkiyatý baþlamýþtýr. Ayrýca gene ayný inþaat için sevkiyat çimentolarýnýn
55 C derece altýna düþüren çimento soðutucu tesisi kurulmuþ ve devreye alýnmýþtýr
G) Dönem içinde esas sözleþmede yapýlan deðiþiklikler ve nedenleri:
01.01.2012-31.12.2012 Tarihleri içerisinde Þirket Esas Sözleþmesinde deðiþiklik yapýlmýþtýr.
Þirket Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Esas Sözleþmesinin 17. maddesi, 21. maddesi, 23. maddesi, 30. maddesi, 36. maddesinde
deðiþiklik ve 40. maddenin ilavesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasasý Kurulundan 14.03.2012 tarih B.02.6.spk.0.13-00.110.03.02-751 sayýlý
ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýndan 16.03.2012 tarih B.21.o.itg.0.10.01.00/431.02-3907-230499-1818.1979 sayýlý izinler alýnmýþ
ve 24.04.2012 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul'un onayýna sunulmuþtur.24.04.2012 tarihinde yapýlan Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda
bahsi geçen maddelerin deðiþikliði ve ilave edilmesi onaylanmýþtýr.
H) Varsa, çýkarýlmýþ bulunan sermaye piyasasý araçlarýnýn niteliði ve tutarý:
Yoktur.
I) Ýþletmenin faaliyet gösterdiði sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkýnda bilgi:
Türkiye'de çimento sektörünün en büyük oyuncusu ve lideri olan Akçansa için bu liderlik, sektörü ve sektörün saygýnlýðýný daha ileri noktalara
götürme görevini beraberinde getirmektedir.
Akçansa, lider bir kuruluþ olarak kendini topluma ve paydaþlarýna yarattýðý deðerleri çoðaltmak ve büyümesini sürdürülebilir kýlmak ile
yükümlü görmektedir.
Sürdürülebilir büyüme prensibi ve cesur iþ hedefleri ile Akçansa, faaliyetlerini en iyi þekilde planlayarak yürütmektedir. Gerek iþ uygulamalarýnda,
gerekse sosyal sorumluluk çalýþmalarýnda tüm sosyal paydaþlarýyla þeffaf, açýk ve sürekli bir iletiþim içinde bulunan Þirket, faaliyetlerini deðer
katan iletiþim projeleri haline çevirerek, itibarlý bir kurum haline gelmektedir.

46

Akçansa 2012 Faaliyet Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi

Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Raporu

Akçansa liderliði sürekli kýlmak için, sosyal paydaþlarý ile var olan güçlü ve iyi iliþkilerini daha da ileri taþýmayý hedeflemektedir. En büyük
yatýrýmýný topluma ve sosyal paydaþlarýna yapan Akçansa, bu yatýrýmýn karþýlýðýný da itibar olarak almaktadýr.
Þirket'in toplumsal fayda yaratmak konusundaki kararlýlýðýný gösterdiði alanlar arasýnda, faaliyet gösterdiði bölgeleri desteklemesi, fabrikalarý
ve tesisleriyle kalkýndýrmaya katkýda bulunmasý, spor, eðitim ve kültür gibi alanlarda kamu yararýna projeler geliþtirmek yer almaktadýr.
Akçansa, sürdürebilir geliþim ve performans kültürü ilkelerini tamamen sindirmiþ ve benimsemiþtir. Sektörde liderliðini, rekabetçi gücü,
finansal performansý, özel ürünlerden alternatif yakýt ve hammadde kullanýmýna teknolojik inovasyon, çevreye saygýsý, sosyal sorumluluk
konusunda yapýlan çalýþmalar, insan kaynaklarý alanýnda ilerici uygulamalar ile sürekli pekiþtirmektedir.
Akçansa, ülkenin doðal kaynaklarýný sanayi yatýrýmlarý ile deðerlendirip, istihdam, üretim ve ihracat ile ekonomiye deðer yaratýrken; sanayi
ve ticari faaliyetlerinden elde ettiði kaynaklarý, sosyal sorumluluk çerçevesinde kültür, sanat, eðitim, spor ve çevre gibi alanlarda deðer
yaratmak için kullanmaktadýr.
Akçansa, alternatif yakýt ve hammadde kullanýmýndan, çevre koruma konusundaki hassasiyetine, iþ güvenliðinden çalýþma etiðine kadar
iþ yapýþ þekillerinde ve iþ akýþlarýnda çok yüksek standartlar uygulamaktadýr.
Fabrikalarýndaki tüm filtreler ile ana bacalarýndaki toz ve gaz emisyonlarý ile ilgili olarak tüm yasal zorunluluklar akredite kuruluþlarýnca yapýlan
yýllýk ölçümler ile düzenli olarak kontrol edilmektedir. Ayrýca, atýklarýn fýrýnlarda yakýlmasýndan dolayý üçer aylýk dönemlerde yapýlan ölçümler
Çevre ve Orman Bakanlýðýna raporlanmaktadýr. Akçansa Büyükçekmece Fabrikasý'nda giriþte bulunan ekran aracýlýðýyla fabrikanýn emisyon
deðerleri anlýk olarak kamuoyu ile paylaþýlmaktadýr.
Türkiye çapýnda gerek atýk yaðlarýn gerekse atýk lastiklerin otomatik olarak beslenmesini saðlayan özel tasarým atýk besleme sistemlerini
kuran ilk fabrika olma özelliðini taþýyan Akçansa Büyükçekmece Fabrikasý'nda alternatif yakýt kullanýmý kontamine atýk ve benzeri diðer
atýklarýn da yakýlmasý ile artarak sürmektedir.
Atýk Yönetimi kapsamýnda yasa ve yönetmeliklerde belirtilen analizlerin yapýlabilmesi için alternatif yakýt ve hammadde laboratuarý oluþturulmasý
için yapýlan çalýþmalar tamamlanmýþ ve gerekli cihazlar satýn alýnarak laboratuar 2008 yýlý baþýnda Akçansa Büyükçekmece Fabrikasý'nda
faaliyete geçmiþtir. Ayrýca bu fabrikada Þirket'in çimento üretim faaliyetlerinin tümüne hizmet veren Ar-Ge birimi bulunmaktadýr.
Üniversitelerle yapýlan iþbirliði kapsamýnda Betonsa bugüne kadar ÝTÜ Yapý Malzemesi Anabilim Dalý'nda yapýlan birçok yüksek lisans ve
doktora tez çalýþmasýna malzeme desteði vermiþtir.
AR-GE çalýþmalarý kapsamýnda, Betonsa ve ÝTÜ iþbirliði ile bugüne kadar uygulamaya yönelik çok önemli sonuçlar bulunan araþtýrmalar
yapýlmýþ ve ulusal/uluslararasý teknik dergilerde yayýnlanmýþtýr.
Betonsa tarafýndan periyodik olarak, müþterilere, inþaat firmalarýna, beton bileþenlerinin üreticilerine, inþaat mühendislerine, denetim
firmalarýna, yerel ve merkezi otoritelerden katýlan mühendis ve teknik elemanlara, üniversite öðrencilerine eðitimler düzenlenmeye devam
edilmektedir. Eðitimlerde beton teknolojisi, betonun dürabilitesi, bakým ve kürün önemi anlatýlmaktadýr. Ayrýca güncel olarak soðuk ve sýcak
havada beton döküm teknikleri gibi bilgiler paylaþýlmaktadýr.
Ý) Yatýrýmlardaki geliþmeler, teþviklerden yararlanma durumu, yararlanýlmýþsa ne ölçüde gerçekleþtirildiði:
Atýk gazdan enerji üretimi ile ilgili olarak Aralýk 2008 tarihli yatýrým teþvik belgemiz bulunmaktadýr. 31 Aralýk 2012 itibariyle atýk gazdan enerji
üretim yatýrýmý için yapýlan toplam harcama tutarý 26.781.000 USD olarak gerçekleþmiþtir. Sözü geçen teþvik belgeleri ile ithal edilen makine
ve teçhizat ile ilgili gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasýndan yararlanýlmýþtýr. Söz konusu teþvik belgesi için Teþvik Uygulama ve Yabancý
Sermaye Genel Müdürlüðüne baþvuruda bulunulmuþtur.
Aralýk 2012 itibariyle konsolide yatýrým harcamalarýnýn toplamý 80.333.945 TL olarak gerçekleþmiþtir.
J) Üretim ve üretim kapasitelerimiz
Fabrika ve tesislerimizin kapasiteleri aþaðýdaki tabloda özetlenmiþtir. Buna göre, Çanakkale fabrikamýz 2006 Haziran'da temeli atýlan ve
Mart 2008'de yýlýnda faaliyete geçen 2. Klinker Üretim hattý ile Klinker Üretim kapasitesini 4 milyon ton'a çimento üretim kapasitesini ise
yaklaþýk 6 milyon ton'a yükseltmiþtir. Dünyadaki en son teknolojiler kullanarak inþa edilen 2. Klinker Üretim hattý, çevreye saygýlý teknolojisi
ve enerji verimliliði ile hem þirketimize hem de ülkemize çok büyük katma deðer yaratmaktadýr.
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TESÝS KAPASÝTELERÝ (Ton/Yýl)
Büyükçekmece
Çanakkale
Ladik
Ambarlý
Aliaða
Yalova
Yarýmca
Hopa
Samsun

Çimento Üretim Kapasitesi Klinker
2.800.000
5.500.000
1.050.000
-

Üretim Kapasitesi
1.850.000
4.000.000
650,000
-

Ýþletim Kapasitesi
1.600.000
350,000
300,000
700,000
120,000
120,000

K) Faaliyet bilgileri
Aralýk 2012 Yurt içi satýþ ciromuz bir önceki yýl ayný döneme göre % 3 artýþ göstererek 869,7 milyon TL olmuþtur. Yurt dýþý satýþ ciromuz
ise %10 artarak 212,9 milyon TL olarak gerçekleþmiþtir. Geçen seneye oranla satýþ fiyatlarýnda meydana gelen artýþlar ciro üzerinde olumlu
etki yaratmýþtýr. Faaliyetimizle ilgili bazý rakamlar aþaðýda yer almaktadýr.
L) Finansal rasyolar:
LÝKÝDÝTE ORANLARI
Cari Oran
Asit Test Oraný
Stoklar/Cari Aktif
Ýþletme Sermayesi
MALÝ BÜNYE ORANLARI
Finansal Kaldýraç
Duran Varlýklar/Özkaynak
Finansal Borçlar/Özkaynak
Net Finansal Pozisyon
KARLILIK ORANLARI
Aktif Devir Hýzý
Brüt Kar Marjý
Aktif Verimliliði
Faaliyet Karý/Satýþ Hasýlatý
Hisse Baþýna Net Kazanç

Dönen Varlýklar/KVY Kaynak
(Dönen Varlýklar-Stoklar)/KVY Kaynak
Stoklar/Dönen Varlýklar
Dönen Varlýklar(Nakit ve Hb hariç)-KVY
Borç (Krediler hariç)

(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif
Net Varlýklar-Finansal Borçlar
Net Satýþlar/Aktif Toplamý
Brüt Satýþ Karý/Net Satýþlar
Net Kar/Aktif Toplamý

31.12.2012
1,11
0,80
0,27
253.320.889

0,34
1,80
0,25
(210.849.263)
0,76
0,19
0,09
0,14
0,63

Nakit Varlýklar
Finansal Borçlar
Net Finansal Pozisyon

13.651.664
224.500.927
210.849.263

Ticari Alacaklar
Diðer Alacaklar
Stoklar
Ticari Borçlar
Diðer Borçlar
Net Ýþletme Sermayesi

288.303.680
18.590.111
120.542.052
(147.071.261)
(27.043.693)
253.320.889

M) Ýþletmenin finansal yapýsýný iyileþtirmek için alýnmasý düþünülen önlemler:
Akçansa piyasa koþullarýna baðlý olarak iþletme sermayesini güçlendirici, maliyet yapýsýný sürekli iyileþtirici, dövize endeksli nakit giriþ ve
cýkýþlarýný dengeleyici, güçlü finansman kabilliyetini destekleyici, þirket prosedürlerine uygun hedging amaçlý faaliyetlerine devam etmektedir.
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N) Üst yönetimde yýl içinde yapýlan deðiþiklikler ve halen görev baþýnda bulunanlarýn adý, soyadý ve mesleki tecrübeleri:
Hayrullah Hakan Gürdal / Genel Müdür
1968 doðumlu olan Hakan Gürdal, Makine Mühendisliði eðitiminin ardýndan iþletme ve ekonomi yüksek lisans dereceleri aldý. 1992 yýlýnda
Çanakkale Çimento'da çalýþmaya baþlayan Gürdal, 1996 yýlýnda Akçansa'da Strateji ve Ýþ Geliþtirme Müdürlüðü'ne, 1997 yýlýnda Ticaret'ten
Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý'na atandý. 01.08.2008 tarihinden itibaren Akçansa Genel Müdürü olarak atanmýþtýr.
Gary Nicholas Whitehead Genel Müdür Yrd. (Finans) 01.11.2012 tarihinde görevinden ayrýlmýþtýr.
1970 doðumlu Gary Nicholas Whitehead, Southampton Üniversitesi, Muhasebe ve Finans bölümünden 1994 yýlýnda mezun olmuþ 1998
yýlýnda Hanson Agrega'ya Yönetim Muhasebecisi olarak katýlmýþtýr. Ortak Hizmet Merkezi ve Raporlama, Kontrol, Konsolidasyon fonksiyonlarýnda
kýdemli finansal roller üstlenmiþtir.
Dr. Carsten Sauerland Genel Müdür Yrd. (Finans) 19.11.2012 tarihinde atanmýþtýr.
1978 doðumlu Carsten Sauerland, Manheim (Almanya) ve Barcelona (Ýspanya) üniversitelerinde iþletme öðrenimi görmüþ olup, 2007 yýlýnda
doktorasýný tamamlamýþtýr. Profesyonel kariyerine Frankfurt'ta Uluslararasý vergi Danýþmanlýðý alanýnda faaliyet gösteren bir firmada Danýþman
olarak baþlamýþ olup, 2010 yýlýnda Heidelberg Cement'te Grup CFO yardýmcýsý olarak çalýþmýþtýr.
Cem May / Genel Müdür Yardýmcýsý - Çimento Satýþ ve Pazarlama
1963 doðumlu Cem May, Yýldýz Üniversitesi Makine Mühendisliði Bölümü'nü bitirmiþtir. Çimento sektörüne 1991 yýlýnda Çanakkale Çimento
ile giriþ yapan ve sýrasýyla 1996 yýlýnda Akçansa Çimento Ege Bölge Satýþ Müdürlüðü ve 2003 yýlýnda Kuzey Marmara Bölge Satýþ Müdürlüðü
görevlerinde bulunan May, 2005 Temmuz ayýndan itibaren Çimento Satýþ ve Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini
yürütmektedir.
Cenk Eren / Genel Müdür Yardýmcýsý - Hazýr Beton ve Agrega
1969 doðumlu Cenk Eren, Boðaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliði Bölümü'nü bitirmiþtir. Çalýþma hayatýna 1993 yýlýnda Akçimento'da
baþlayan Eren, 1996 yýlýnda Akçansa'da Strateji ve Geliþtirme Uzmanlýðý'na, 1998 yýlýnda Çimento Satýþ Fonksiyonu'nda Pazarlama ve
Planlama Müdürlüðü'ne atanmýþtýr. 2002 - 2007 yýllarý arasýnda Hazýr Beton Batý Marmara Bölge Müdürlüðü görevinde bulunan Eren, 2007
yýlý Eylül ayýndan itibaren Satýnalma ve Lojistik'ten Sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütmüþ olup, 01.08.2008 tarihinden itibaren
Genel Müdür Yardýmcýsý (Hazýr beton ve Agrega) olarak ünvaný deðiþmiþtir.
Ergun Hepvar / Genel Müdür Yardýmcýsý (Satýnalma ve Lojistik)
1971 doðumlu Ergun Hepvar, 1992 yýlýnda ODTÜ'den Bilgisayar Mühendisliði lisansý ve 1999 yýlýnda U.C. Berkeley, Haas School of
Business'dan M.B.A dereceleri almýþtýr. 1992 yýlýnda Unilever grup þirketlerinden Lever Temizlik Maddeleri A.Þ.'de Bilgi Sistemleri Analisti
olarak baþladýðý kariyerine, ayný þirkette Promosyon Malzemeleri Satýnalma Bölümü'nü kurarak devam etmiþ, ayný grup þirketi Elida
Faberge'de Paketleme Malzemeleri Satýnalma Müdürlüðü görevlerinde bulunmuþtur. 1997 yýlýnda yüksek lisans eðitimi için gittiði A.B.D.'de
Ernst & Young þirketi San Francisco ofisinde Tedarik Zinciri Strateji Danýþmanlýðý bölümünde Kýdemli Danýþman olarak baþladýðý danýþmanlýk
kariyerine, Boston merkezli C-bridge Solutions þirketinin Tedarik Zinciri Strateji Bölümü'nde yönetici olarak devam etmiþtir. Apple Computer
þirketinde Sipariþ ve Stok Yönetimi bölümünde Global Program Müdürü olarak, sipariþlerin güncel stoklar ile desteklenmesi konularýnda
global projelerin yönetiminde görev almýþtýr. 2003 yýlýnda Türkiye'ye dönerek, TNT Lojistik (yeni ismiyle Ceva Lojistik) þirketinde teknoloji
ve süreçlerden sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak görev almýþ, Yönetim Kurulu üyeliði yapmýþtýr. 2005 yýlýnda Sabancý Holding'e Chief
Information Officer olarak katýlmýþ, Sabancý Grubu bünyesinde Bilgi Teknolojileri fonksiyonunun yönetiminin yeniden yapýlanmasý konusunda
CEO ve Grup Baþkanlýklarýna baðlý çalýþmýþtýr.
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Nils Arvid Viktor Gustafsson Stjernberg / Genel Müdür Yardýmcýsý - Ýþletmeler
1968 doðumlu Nils Arvid Viktor Gustafsson, Stjernberg Stockholm Kraliyet Teknoloji Enstitüsünden 1995 yýlýnda Makina Mühendisliði
yüksek lisans derecesi ile mezun olmuþtur. HeidelbergCement/Cementa'ya 1995 yýlýnda " Management Trainee" olarak katýlmýþtýr. Kuzey
Avrupa organizasyonunda çeþitli teknik ve üretim pozisyonlarýnda görev almýþtýr. Kendisi, Ýsveç - Skovde Fabrikasý Fabrika Müdürü olarak
görev yapmýþtýr. 01.11.2010 tarihinde Genel Müdür Yardýmcýsý - Ýþletmeler görevine atanmýþtýr.
Hakan Timur / Genel Müdür Yardýmcýsý - Ýnsan Kaynaklarý
1973 doðumlu Hakan Timur, 1999 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Ýngilizce Ýktisat Bölümü'nden mezun olmuþtur. 1996 yýlýnda
Çukurova Ýnþaat'ta baþlayan kariyerine, 1997-2011 arasýnda Sabancý Holding bünyesinde devam etmiþtir. 1997-2004 arasýnda Marsa'da
sýrasýyla ÝK Uzmaný, ÝK Þefi, ÝK Müdürü ve son olarak ÝK Grup Müdürü olarak devam etmiþtir. 2007-2009 arasýnda Sabancý Holding Ýnsan
Kaynaklarý Grup Baþkanlýðý bünyesinde Holding Ýnsan Kaynaklarý Müdürü olarak çalýþtýktan sonra 2009 yýlýnda Global ÝK Direktörü olarak
Kordsa Global'e atanmýþ ve 2011 yýlýna kadar bu görevi yürütmüþtür. Akabinde kendi danýþmanlýk firmasýný kurmuþ ve çeþitli Ýnsan Kaynaklarý
süreçlerini kapsayan danýþmanlýk hizmetleri saðlamýþtýr.
Ali Rýza Karakaþ / Çanakkale Fabrika Müdürü 15.06.2012 tarihinde görevinden ayrýlmýþtýr.
1956 doðumlu Ali Rýza Karakaþ, ilk,orta ve lise eðitimini Ýstanbul'da tamamladýktan sonra ÝTÜ Kimya Fakültesinden mezun olmuþtur. 1981
yýlýnda Kimya Mühendisliði Yüksek Lisansýný tamamlamýþtýr. Ayný yýl Titiz Tekstil Þirketinde Mühendis olarak çalýþma hayatýna baþlamýþ, 1984
yýlýnda Çanakkale Çimento'ya katýlmýþtýr. 1993 yýlýnda Klinker Üretim Müdürü pozisyonuna atanana kadar çeþitli görevlerde bulunmuþtur.
2005 yýlýnda Üretim Müdürlüðü görevine ek olarak Çanakkale Fabrika Müdür Yardýmcýlýðý görevini de üstlenmiþtir. 1 Haziran 2008'den
itibaren Çanakkale Fabrika müdürlüðü görevini sürdürmüþ olup 15.06.2012 tarihinde görevinden ayrýlmýþtýr.
Mehmet Öztürk / Büyükçekmece Fabrika Müdürü 15.06.2012 tarihinde görevinden ayrýlmýþtýr.
1960 doðumlu Mehmet Öztürk, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliði Bölümü'nden mezun olmuþtur. Çalýþma
hayatýna 1984 yýlýnda Elimko'da baþlayan Öztürk, sýrasýyla Seneka, Burç Elektrik gibi elektrik cihaz ve sistem imalatçýlarýnda çeþitli görevlerde
bulunmuþtur. Birleþme öncesinde Çanakkale Çimento'da Enerji Müdürü olan Öztürk, Akçansa oluþumundan sonra Çanakkale ve
Büyükçekmece Enerji Müdürü, Büyükçekmece Bakým Müdürü ve Proje ve Otomasyon Müdürü olarak çalýþmýþtýr. 15 Eylül 2009 tarihinde
Büyükçekmece Fabrika Müdürü olarak atanmýþ olup 15.06.2012 tarihinde görevinden ayrýlmýþtýr.
Ali Kipri / Ladik Fabrika Müdürü
1967 doðumlu Ali Kipri, Orta Doðu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliði Bölümünden mezun olmuþtur. 1995 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi
Ýþletma Ýktisadi Enst. de Uluslararasý Ýþletme Yüksek Lisansýný tamamlamýþtýr. Çalýþma hayatýna 1993 yýlýnda Akçimento'da baþlayan Kipri,
2006 yýlýnda Akçansa Büyükçekmece Fabrikasý Bakým Müdürü pozisyonuna atanana kadar çeþitli görevlerde bulunmuþtur. Büyükçekmece
Üretim Müdürü ve Büyükçekmece Fabrika Müdür Yardýmcýsý görevlerini üstlenen Ali Kipri, 15 Eylül 2009 tarihinde Ladik Fabrika Müdürü
pozisyonuna atanmýþ 15.06.2012 tarihinde Çanakkale fabrika Müdürü olarak atanmýþtýr.
Okay KILINÇ / Büyükçekmece Fabrika Müdürü
1974 doðumlu Okay Kýlýnç, 1996da Ýstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliði bölümünden ve 2009 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi
Ýþletme Ýktisadý Enstitüsü'nden mezun olmuþtur. Okay KILINÇ, 1998 yýlýndan bu yana sýrasý ile Karçimsa Üretim Mühendisi, Büyükçekmece
Klinker Üretim Þefi, Çanakkale Klinker Üretim Þefi ve Büyükçekmece Üretim Müdürü görevlerinde bulunmuþtur. 15.06.2012 tarihinde
Büyükçekmece Fabrika Müdürü olarak atanmýþtýr.
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Alican KARLIDAÐ / Ladik Fabrika Müdürü
1960 doðumlu Alican KARLIDAÐ, Ýstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliði Bölümünden mezun olmuþtur. 1985 yýlýnda Güriþ Makine
ve Mon.San.A.Þ.'de Þantiye Þefi, 1986-Temmuz 1993 yýllarý arasýnda Serel Seramik A.Þ.'de Enerji ve Bakým Onarým Müdürü, 10.08.1993
Akçansa Çanakkale Fabrikasýnda Makine Bakým Þefi(Sahil),15.06.1994 Makine Bakým Müdürü(Sahil),15.06.1996 Makine Bakým Müdürü
Çimento,16 Mart 2009 Üretim Müdürü Çimento,15.02.2011 Çimento Üretim Tesis Müdürü, 15.06.2012 tarihinde Ladik Fabrika Müdürü
olarak atanmýþtýr.
Umut Kýsa / Ýç Denetim ve Kurumsal Risk Müdürü
1977 doðumlu Umut Kýsa, 1999 yýlýnda Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ýktisat bölümünden mezun olmuþtur. 2008 yýlýnda Kadir
Has Üniversitesi, Ýþletme Yüksek Lisansýný tamamlamýþtýr. Tarým Bakanlýðýndaki 3 yýllýk kariyerin ardýndan Bankacýlýk sektöründe 5 yýl boyunca
Müfettiþ olarak çalýþan Umut Kýsa, 2004 yýlýnda Akçansa'ya katýlmýþ ve 2 yýl boyunca Ýç Denetim Uzmaný olarak görevini sürdürmüþtür. Daha
sonra Deloitte Risk Hizmetleri'nde Denetim Müdürü olarak ve Marmaray Projesi'nde Alstom Transport SA þirketinde Finansal Kontrol Müdürü
olarak görev almýþtýr. Umut Kýsa, Sertifikalý Ýç Denetçi, Bilgi Sistemleri Denetçisi, SMMM ünvanlarýna sahip olup, Ýleri düzey SPK lisansýna sahiptir.
Umut Zenar / Strateji, Ýþ Geliþtirme ve Pazarlama Müdürü
1980 doðumlu Umut Zenar Boðaziçi Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi, Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü'nden mezun olmuþtur ve
Boðaziçi Üniversitesi'nde Ýþletme Yüksek Lisansý (Executive MBA) yapmýþtýr. Çalýþma hayatýna 2003 yýlýnda Zorlu Enerji Grubu'nda Ýþ
Geliþtirme Uzmaný olarak baþlamýþ, yaklaþýk 2 yýllýk kariyerinin ardýndan 2004 yýlýnda Akçansa'ya katýlmýþtýr. 2004-2008 yýllarý arasýnda
Çimento Satýþ ve Pazarlama Fonksiyonu'nda Satýþ Uzmaný, Pazarlama ve Planlama Yetkilisi pozisyonlarýnda çalýþmýþtýr. 1 Haziran 2009
tarihinden itibaren Strateji ve Ýþ Geliþtirme Müdürü olarak görev yapmaktadýr.
O) Personel ve iþçi hareketleri, toplu sözleþme uygulamalarý, personel ve iþçiye saðlanan hak ve menfaatler:
31 Aralýk 2012 itibariyle konsolide personel sayýsý 1.114 kiþidir.
Þirketimizin baðlý olduðu Çimento Endüstrisi Ýþverenleri Sendikasý ile T. Çimse-iþ Sendikasý arasýnda yapýlan Grup Toplu Ýþ Sözleþmesi
görüþmelerinde mutabakat saðlanarak, 20 Haziran 2011 tarihinde 01 Ocak 2011- 31 Aralýk 2012 yürürlülük süreli Grup Toplu Ýþ Sözleþmesi
imzalanmýþtýr.
2011-2012 yýllarý için geçerli olmak üzere;
Ýmzalanan Toplu Ýþ Sözleþmesi hükümleri doðrultusunda 01.01.2011 tarihinde iþyerinde çalýþan ve toplu iþ sözleþmesinin imzasý tarihinde
de iþ sözleþmesi devam eden iþçilerin 31.12.2010 tarihinde almakta olduklarý çýplak saat ücretlerine 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak
üzere % 7 + 25 TL zam yapýlmýþtýr.
Ýkinci yýl için 01.01.2012 tarihinde iþyerinde çalýþan ve iþ sözleþmesi devam eden iþçilerin 31.12.2011 tarihinde almakta olduklarý çýplak
saat ücretlerine 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Baþbakanlýk Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) 2003 = 100 Temel Yýlý
Tüketici Fiyatlarý Genel Endeksi 01.01.2011-31.12.2011 dönemi için bir önceki yýlýn ayný ayýna göre deðiþim oranýnda (%10,45) zam
yapýlmýþtýr.
Bunun yanýsýra, çalýþanlara saðlanacak sosyal yardýmlarda da sözleþmenin birinci yýlýnda her ay 165 TL Sözleþmenin ikinci yýlýnda bu miktar
T.C. Baþbakanlýk Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) 203= 100 Temel Yýlý Tüketici Fiyatlarý Genel Endeksi 01.01.2011-31.12.2011 dönemi
için bir önceki yýlýn ayný ayýna göre deðiþim oranýnda (% 10,45) artýrýlmak suretiyle 182.24 TL sosyal yardým ödenmektedir.
Toplu sözleþme gereði çalýþanlarýn beþer yýllýk kýdemlerine isabet eden aylarda kýdem teþvik primi ödenmesi yapýlmaktadýr.
Ö) Yýl içinde yapýlan baðýþlar hakkýnda bilgiler:
2012 yýlý oniki aylýk dönemde baþta eðitim kurumlarý olmak üzere kamu kurum ve kuruluþlarýna konsolide olarak 3.131.311 TL tutarýnda
yardým ve baðýþ yapýlmýþtýr.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal
tablolar ve baðýmsýz denetim raporu

Baðýmsýz Denetim Raporu
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Yönetim Kurulu'na
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. ve baðlý ortaklýðý'nýn (birlikte "Grup" olarak anýlacaktýr) 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle hazýrlanan
ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayný tarihte sona eren yýla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide kapsamlý gelir tablosunu, konsolide
özkaynak deðiþim tablosunu ve konsolide nakit akým tablosunu, önemli muhasebe politikalarýnýn özetini ve dipnotlarý denetlemiþ bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla Ýlgili Olarak Ýþletme Yönetiminin Sorumluluðu
Ýþletme yönetimi finansal tablolarýn Sermaye Piyasasý Kurulunca yayýmlanan finansal raporlama standartlarýna göre hazýrlanmasý ve dürüst
bir þekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tablolarýn hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlýþlýklar
içermeyecek biçimde hazýrlanarak, gerçeði dürüst bir þekilde yansýtmasýný saðlamak amacýyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasýný,
uygulanmasýný ve devam ettirilmesini, koþullarýn gerektirdiði muhasebe tahminlerinin yapýlmasýný ve uygun muhasebe politikalarýnýn seçilmesini
içermektedir.

Baðýmsýz Denetim Kuruluþunun Sorumluluðu
Sorumluluðumuz, yaptýðýmýz baðýmsýz denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkýnda görüþ bildirmektir. Baðýmsýz denetimimiz, Sermaye
Piyasasý Kurulunca yayýmlanan baðýmsýz denetim standartlarýna uygun olarak gerçekleþtirilmiþtir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasýný
ve baðýmsýz denetimin, finansal tablolarýn gerçeði doðru ve dürüst bir biçimde yansýtýp yansýtmadýðý konusunda makul bir güvenceyi
saðlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Baðýmsýz denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili baðýmsýz denetim kanýtý toplamak amacýyla, baðýmsýz denetim
tekniklerinin kullanýlmasýný içermektedir. Baðýmsýz denetim tekniklerinin seçimi, finansal tablolarýn hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten
kaynaklanýp kaynaklanmadýðý hususu da dahil olmak üzere önemli yanlýþlýk içerip içermediðine dair risk deðerlendirmesini de kapsayacak
þekilde, mesleki kanaatimize göre yapýlmýþtýr. Bu risk deðerlendirmesinde, iþletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuþtur.
Ancak, amacýmýz iç kontrol sisteminin etkinliði hakkýnda görüþ vermek deðil, baðýmsýz denetim tekniklerini koþullara uygun olarak tasarlamak
amacýyla, iþletme yönetimi tarafýndan hazýrlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasýndaki iliþkiyi ortaya koymaktýr. Baðýmsýz denetimimiz,
ayrýca iþletme yönetimi tarafýndan benimsenen muhasebe politikalarý ile yapýlan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tablolarýn bir
bütün olarak sunumunun uygunluðunun deðerlendirilmesini içermektedir.
Baðýmsýz denetim sýrasýnda temin ettiðimiz baðýmsýz denetim kanýtlarýnýn, görüþümüzün oluþturulmasýna yeterli ve uygun bir dayanak
oluþturduðuna inanýyoruz.

Görüþ
Görüþümüze göre, iliþikteki konsolide finansal tablolar, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. ve baðlý ortaklýðý'nýn 31 Aralýk 2012 tarihi
itibariyle finansal durumunu, ayný tarihte sona eren yýla ait finansal performansýný ve nakit akýmlarýný, Sermaye Piyasasý Kurulunca yayýmlanan
finansal raporlama standartlarý çerçevesinde doðru ve dürüst bir biçimde yansýtmaktadýr.
Ýstanbul, 15 Þubat 2013

DRT BAÐIMSIZ DENETÝM VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLÝK A.Þ.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

Berkman Özata
Sorumlu Ortak Baþdenetçi
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Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi

31 Aralýk 2012 Tarihi Ýtibariyle Konsolide Bilanço
(Para birimi - Türk Lirasý (TL))

Varlýklar

Dipnot
referanslarý

Dönen varlýklar
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatýrýmlar
Ticari alacaklar
-Ýliþkili taraflardan ticari alacaklar
-Diðer ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Diðer alacaklar
Stoklar
Canlý varlýklar
Diðer dönen varlýklar

6
7
10
37
10
12
11,37
13
14
26

Ara Toplam
Satýþ amacýyla elde tutulan duran varlýklar

34

Duran varlýklar
Ticari alacaklar
Finans sektörü faaliyetlerinden alacaklar
Diðer alacaklar
Finansal yatýrýmlar
Özkaynak yöntemiyle deðerlenen yatýrýmlar
Canlý varlýklar
Yatýrým amaçlý gayrimenkuller
Maddi duran varlýklar
Maddi olmayan duran varlýklar
Þerefiye
Ertelenmiþ vergi varlýðý
Diðer duran varlýklar
Toplam varlýklar

10
12
11
7
27
14
17
18
19
20
35
26

Cari dönem
baðýmsýz
denetimden
geçmiþ

Cari dönem
baðýmsýz
denetimden
geçmiþ

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

441.087.507

372.443.271

13.651.664
288.303.680
42.412.136
245.891.544
14.899.237
120.542.052
3.690.874

15.594.899
253.593.177
37.119.805
216.473.372
6.616.579
93.853.691
2.784.925

441.087.507

372.443.271

-

-

947.481.131

906.034.853

445.678
137.265.842
641.614.963
34.561.867
129.457.887
1.160.156
2.974.738

362.038
117.856.946
618.123.081
34.970.108
129.457.887
1.586.677
3.678.116

1.388.568.638

1.278.478.124

Ýliþikte 61 ile 114üncü sayfalar arasýnda sunulan muhasebe politikalarý ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi

31 Aralýk 2012 Tarihi Ýtibariyle Konsolide Bilanço
(Para birimi - Türk Lirasý (TL)

Yükümlülükler

Dipnot
referanslarý

Kýsa vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
-Finansal kredilerden borçlar
-Finansal kiralama iþlemlerinden borçlar
Diðer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
-Ýliþkili taraflara ticari borçlar
-Diðer ticari borçlar
Diðer borçlar
Finans sektörü faaliyetinden borçlar
Devlet teþvik ve yardýmlarý
Dönem karý vergi yükümlülüðü
Borç karþýlýklarý
Diðer kýsa vadeli yükümlülükler

Satýþ amacýyla elde tutulan duran varlýklara iliþkin yükümlülükler

8, 37

9
10
37
11, 37
12
21
35
22
26

34

Uzun vadeli yükümlülükler
Finansal borçlar
-Finansal kredilerden borçlar
-Finansal kiralama iþlemlerinden borçlar
Diðer finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Diðer borçlar
Finans sektörü faaliyetlerinden borçlar
Devlet teþvik ve yardýmlarý
Borç karþýlýklarý
Çalýþanlara saðlanan faydalara iliþkin karþýlýklar
Ertelenmiþ vergi yükümlülüðü
Diðer uzun vadeli yükümlülükler

8,37

9
10
11
12
21
22
24
35
26

Özkaynaklar
Ana ortaklýða ait özkaynaklar
Ödenmiþ sermaye
Ödenmiþ sermaye enflasyon düzeltmesi farklarý
Karþýlýklý iþtirak sermayesi düzeltmesi (-)
Hisse senedi ihraç primleri
Deðer artýþ fonlarý
Aktüeryal kazanç/kayýp
Yabancý para çevrim farklarý
Kardan ayrýlan kýsýtlanmýþ yedekler
Geçmiþ yýllar karlarý
Dönem net karý
Kontrol gücü olmayan paylar
Toplam yükümlülükler

27

27

Cari dönem
baðýmsýz
denetimden
geçmiþ

Cari dönem
baðýmsýz
denetimden
geçmiþ

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

398.455.447

299.744.352

224.340.493
224.126.581
213.912
147.071.261
2.994.680
144.076.581
14.637.455
7.168.817
5.196.962
40.459

111.491.126
111.136.456
354.670
161.655.042
5.347.959
156.307.083
14.883.078
6.284.748
5.396.064
34.294

398.455.447

299.744.352

-

-

66.921.449

104.587.806

160.434
160.434
98.097
2.291.388
21.322.326
43.049.204
-

38.157.064
37.760.395
396.669
392.390
2.942.215
18.701.559
44.394.578
-

923.191.742

874.145.966

911.486.547
191.447.068
233.177.582
93.054.472
(1.773.070)
102.460.672
173.086.558
120.033.265
11.705.195

862.929.939
191.447.068
233.177.582
74.616.021
(574.531)
92.779.743
171.196.502
100.287.554
11.216.027

1.388.568.638

1.278.478.124

Ýliþikte 61 ile 114üncü sayfalar arasýnda sunulan muhasebe politikalarý ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi

31 Aralýk 2012 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide gelir tablosu
(Para birimi - Türk Lirasý (TL)

Cari dönem
baðýmsýz
denetimden
geçmiþ

Cari dönem
baðýmsýz
denetimden
geçmiþ

Dipnot
referanslarý

2012

2011

28
28

1.055.902.407
(850.844.377)

1.010.032.475
(829.579.584)

205.058.030

180.452.891

Faiz, ücret, prim, komisyon ve diðer gelirler
Faiz, ücret, prim, komisyon ve diðer giderler (-)

-

-

Finans sektörü faaliyetlerinden brüt kar

-

-

205.058.030

180.452.891

(10.830.316)
(36.461.929)
5.764.646
(9.829.251)

(9.939.199)
(31.386.496)
4.817.431
(10.252.684)

153.701.180

133.691.943

33.147.585
(38.689.635)

73.534.903
(83.435.628)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karý

148.159.130

123.791.218

Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri

(27.332.897)

(22.873.671)

(28.922.734)
1.589.837

(21.121.249)
(1.752.422)

120.826.233

100.917.547

-

-

120.826.233

100.917.547

Sürdürülen faaliyetler
Satýþ gelirleri
Satýþlarýn maliyeti (-)
Ticari faaliyetlerden brüt kar

Brüt kar
Pazarlama satýþ ve daðýtým giderleri (-)
Genel yönetim giderleri (-)
Araþtýrma ve geliþtirme giderleri (-)
Diðer faaliyet gelirleri
Diðer faaliyet giderleri (-)

29,30
29,30
29,30
31
31

Faaliyet karý
Özkaynak yöntemiyle deðerlenen yatýrýmlarýn kar/zararýndaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

- Dönem vergi gelir/(gideri)
- Ertelenmiþ vergi gelir/(gideri)

32
33

35
35

Sürdürülen faaliyetler dönem kar/zararý
Durdurulan faaliyetler
Durdurulan faaliyetler vergi sonrasý dönem kar/zararý
Dönem kar/zararý
Dönem kar /zararýnýn daðýlýmý
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklýk paylarý

27
27

792.968
120.033.265

629.993
100.287.554

Hisse baþýna kazanç/kayýp (Kuruþ)

36

0,627

0,524

Sürdürülen faaliyetlerden hisse baþýna kazanç/kayýp (Kuruþ)

36

0,627

0,524

19.144.706.825

19.144.706.825

Aðýrlýk ortalama hisse senedi sayýsý

Ýliþikte 61 ile 114üncü sayfalar arasýnda sunulan muhasebe politikalarý ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi

31 Aralýk 2012 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide kapsamlý gelir tablosu
(Para birimi - Türk Lirasý (TL)

Cari dönem
baðýmsýz
denetimden
geçmiþ

Cari dönem
baðýmsýz
denetimden
geçmiþ

2012

2011

120.826.233

100.917.547

19.408.896
(1.498.000)
(670.984)

(29.841.177)
(317.516)
1.555.562

17.239.912

(28.603.131)

Toplam kapsamlý gelir

138.066.145

72.314.416

Toplam kapsamlý gelirin daðýlýmý:
Kontrol gücü olmayan paylar
Ana ortaklýk paylarý

792.968
137.273.177

629.993
71.684.423

Dipnot
referanslarý
Dönem karý / (zararý)
Diðer kapsamlý gelir:
Finansal varlýklar deðer artýþ fonundaki deðiþim
Emeklilik planlarýndaki aktüeryal kayýplar
Diðer kapsamlý gelir kalemlerine iliþkin vergi gelir / (giderleri)
Diðer kapsamlý gelir (vergi sonrasý)

27
27
27

Ýliþikte 61 ile 114üncü sayfalar arasýnda sunulan muhasebe politikalarý ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi

31 Aralýk 2012 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide özkaynak deðiþim tablosu
(Para birimi - Türk Lirasý (TL)

Varlýklar
1 Ocak 2011 Bakiyesi

Ödenmiþ
sermaye

Ödenmiþ sermaye
enflasyon
düzeltmesi
farklarý

Kardan ayrýlan
kýsýtlanmýþ
yedek

Deðer
artýþ fonu

Aktüeryal
kazanç/kayýp

Net
dönem karý

Geçmiþ yýllar
karlarý

Ana ortaklýða
ait özkaynaklar

Kontrol gücü
olmayan paylar
(Not 27)

Toplam
özkaynaklar

191.447.068

233.177.582

87.576.615

102.965.139

(320.518)

59.259.724

156.189.595

830.295.205

10.840.834

841.136.039

Transferler
Ödenen temettüler (Not 36)
Net Dönem Karý
Diðer kapsamlý gelir - Finansal varlýklar üzerindeki gerçekleþmemiþ net gelir (Not 7)
Diðer kapsamlý gelir - Aktüeryal kayýp (Not 24)
Diðer kapsamlý gelir kalemlerine iliþkin vergi gelir/giderleri (Not 35)

-

-

5.203.128
-

(29.841.177)
1.492.059

(317.516)
63.503

(59.259.724)
100.287.554
-

54.056.596
(39.049.689)
-

(39.049.689)
100.287.554
(29.841.177)
(317.516)
1.555.562

(254.800)
629.993
-

(39.304.489)
100.917.547
(29.841.177)
(317.516)
1.555.562

Toplam diðer kapsamlý gelir

-

-

-

(28.349.118)

(254.013)

-

-

(28.603.131)

-

(28.603.131)

Toplam kapsamlý gelir

-

-

-

(28.349.118)

(254.013)

100.287.554

-

71.684.423

629.993

72.314.416

31 Aralýk 2011 Bakiyesi

191.447.068

233.177.582

92.779.743

74.616.021

(574.531)

100.287.554

171.196.502

862.929.939

11.216.027

874.145.966

1 Ocak 2012 Bakiyesi

191.447.068

233.177.582

92.779.743

74.616.021

(574.531)

100.287.554

171.196.502

862.929.939

11.216.027

874.145.966

Transferler
Ödenen temettüler (Not 36)
Net Dönem Karý
Diðer kapsamlý gelir - Finansal varlýklar üzerindeki gerçekleþmemiþ net gelir (Not 7)
Diðer kapsamlý gelir - Aktüeryal kayýp (Not 24)
Diðer kapsamlý gelir kalemlerine iliþkin vergi gelir/giderleri (Not 35)

-

-

9.680.929
-

19.408.896
(970.445)

-

(1.498.000)
299.461

(100.287.554)
120.033.265
-

90.606.625
(88.716.569)
-

(88.716.569)
120.033.265
19.408.896
(1.498.000)
(670.984)

(303.800)
792.968
-

(89.020.369)
120.826.233
19.408.896
(1.498.000)
(670.984)

Toplam diðer kapsamlý gelir

-

-

-

18.438.451

(1.198.539)

-

-

17.239.912

-

17.239.912

Toplam kapsamlý gelir

-

-

-

18.438.451

(1.198.539)

120.033.265

-

137.273.177

792.968

138.066.145

191.447.068

233.177.582

102.460.672

93.054.472

(1.773.070)

120.033.265

173.086.558

911.486.547

11.705.195

923.191.742

31 Aralýk 2012 Bakiyesi

Ýliþikte 61 ile 114üncü sayfalar arasýnda sunulan muhasebe politikalarý ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolarýn tamamlayýcý parçalarýdýr.
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Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi

31 Aralýk 2012 tarihinde sona eren döneme ait
konsolide nakit akým tablosu
(Para birimi - Türk Lirasý (TL)

Cari dönem
baðýmsýz
denetimden
geçmiþ

Cari dönem
baðýmsýz
denetimden
geçmiþ

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

148.159.130

123.791.218

(2.126.000)
57.194.205
2.380.021
3.674.700
(650.827)
(4.117)
19.824.147
1.827.004
(10.612.285)
676.525
1.106.000
(144.665)
1.855.000

6.892.294
54.132.195
3.351.643
1.149.162
326.489
(1.481.365)
17.540.163
1.427.612
(9.377.633)
(224.292)
1.135.000
(160.137)
1.900.000

Ýþletme sermayesindeki deðiþikliklerden önceki faaliyet karý

223.158.838

200.402.349

Net iþletme sermayesindeki deðiþim
Ticari alacaklar
Diðer alacaklar
Stoklar
Diðer dönen varlýklar
Diðer duran varlýklar
Ticari borçlar
Diðer borçlar
Ödenen vergi
Ödenen kýdem tazminatý
Ödenen primler
Ödenen cezalar
Ödenen kýdem teþvikleri
Þüpheli alacaktan tahsilatlar

(36.721.488)
(8.282.658)
(27.794.361)
(905.949)
703.378
(14.583.781)
(533.751)
(28.038.665)
(3.222.650)
(1.900.000)
(685.962)
(2.383.304)
100.341

(72.357.044)
1.253.327
(18.487.111)
(460.659)
2.611.555
51.306.020
5.309.057
(16.336.742)
(1.971.155)
(500.000)
(172.436)
(599.166)
362.719

98.909.988

150.360.714

(80.602.382)
328.653
10.612.285

(73.089.090)
(203.265)
3.752.318
9.377.633

(69.661.444)

(60.162.404)

500.923.491
(422.467.109)
(88.716.569)
(303.800)
(376.993)
(20.250.799)

203.614.961
(259.628.182)
(39.049.689)
(254.800)
(526.890)
(18.926.513)

(31.191.779)

(114.771.113)

(1.943.235)

(24.572.803)

Dipnot
Referanslarý
Ýþletme faaliyetlerinden saðlanan nakit giriþleri
Vergi karþýlýðý ve azýnlýk paylarý öncesi kar
Vergi karþýlýðý ve azýnlýk paylarý öncesi kar ile iþletme
faaliyetlerinden saðlanan nakit arasýndaki mutabakat:
Gerçekleþmemiþ kur farký giderleri/geliri
Amortisman ve itfa paylarý
Kýdem tazminatý karþýlýðý
Kýdem teþvik karþýlýðý
Maden sahalarýný doðaya kazandýrma karþýlýðý, net
Maddi ve maddi olmayan varlýk satýþ karý
Faiz gideri
Þüpheli alacak karþýlýðý
Temettü gelirleri
Yasal dava karþýlýðýdaki deðiþim net
Stok deðer düþüklüðü karþýlýðý
Ýzin karþýlýðý gideri
Jestiyon karþýlýðý

18, 19, 30
24
24
22
31
33
10
32
22
13
22

24
22
22
24
10

Ýþletme faaliyetlerinden saðlanan net nakit giriþi
Yatýrým faaliyetleri ile ilgili nakit akýmlarý
Maddi varlýk alýmlarý, net
Maddi olmayan varlýk alýmlarý
Maddi ve maddi olmayan varlýk satýþ hasýlatý
Alýnan temettü

18
19
32

Yatýrým faaliyetlerinde kullanýlan net nakit
Finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akýmlarý
Alýnan kýsa vadeli kredilerden saðlanan nakit
Ödenen krediler
Ödenen temettü
Kontrol gücü olmayan hissedarlara daðýtýlan kar
Ödenen finansal kiralama borçlarý
Ödenen faiz

27

Finansman faaliyetlerinde kullanýlan net nakit
Nakit ve nakit eþdeðerlerindeki net azalýþ
Dönem baþý itibariyle nakit ve nakit eþdeðerleri

6

15.594.899

40.167.702

Dönem sonu itibariyle nakit ve nakit eþdeðerleri

6

13.651.664

15.594.899

671.047

699.373

Nakit akýþlarý için ek bilgi
Faiz gelirlerinden elde edilen nakit

2012 ve 2013 yýlý içerisinde finansal kiralama yolu ile yeni maddi veya maddi olmayan varlýk alýmý yoktur.
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Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi

31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
1.

Þirketin organizasyonu ve faaliyet konusu

Genel
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi "Akçansa" 1967 yýlýnda kurulmuþ olan Akçimento Ticaret Anonim Þirketi "Akçimento"
ve 1974 yýlýnda kurulmuþ olan Çanakkale Çimento Sanayi Anonim Þirketi'nin "Çanakkale" birleþmesi ile 30 Eylül 1996 tarihinde kurulmuþtur.
12 Ocak 1996 tarihinde tamamý Cimenteries CBR S.A. "CBR"'a ait olan Mortelmaattschappij Eindhoven B.V. (Mortel), Çanakkale'nin %97,7
payýný satýn almýþtýr. 24 Temmuz 1996 tarihinde de, CBR, Çanakkale'deki hisselerini, çoðunlukla Hacý Ömer Sabancý Holding Anonim
Þirketine baðlý þirketlerin elinde tuttuðu Akçimento hisselerinin %30'u ile takas etmiþtir.
1 Ekim 1996 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Akçimento, Çanakkale ile birleþmiþ ve varlýðýný sona erdirmiþ olup, Çanakkale'nin ismi
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi olarak deðiþtirilmiþtir. Akçansa'nýn hisseleri 1986 yýlýndan itibaren Ýstanbul Menkul
Kýymetler Borsasý'nda iþlem görmektedir. 27 Kasým 2006 tarihinde, HeidelbergCement A.G.'nin %100 oranýnda iþtiraki olan CBR International
Holdings B.V.'nin sahibi olduðu %39,72 oranýnda Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. hisselerinin tamamý yine HeidelbergCement
A.G.'nin %100 oranýnda iþtiraki olan HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings S.L. þirketine devir olmuþtur.
Akçansa'nýn genel merkezi ve kayýtlý ofisinin adresi Kýsýklý Caddesi, No: 38, Altunizade, Üsküdar, Ýstanbul'dur.
Konsolide finansal tablolar yayýnlanmak üzere 15 Þubat 2013 tarihinde Akçansa yönetimi tarafýndan onaylanmýþtýr. Genel Kurul'un ve ilgili
yasal kuruluþlarýn yasal mevzuata göre düzenlenmiþ finansal tablolarý ve bu finansal tablolarý tashih etme hakký vardýr. 27 no'lu dipnotta
detaylarýyla anlatýldýðý üzere Akçansa'yý Hacý Ömer Sabancý Holding A.Þ. ve HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings S.L. birlikte
kontrol etmektedir.
Konsolide finansal tablolarýn sunumu amacýyla, Akçansa ve Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Karçimsa - %50,99'u Akçansa'ya
ait olan baðlý ortaklýk) bundan böyle "Akçansa ve baðlý ortaklýðý" veya "Þirket" olarak adlandýrýlacaktýr. 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011
tarihleri itibariyle personel sayýlarý (hepsi Türkiye'de istihdam edilmiþ) sýrasýyla 1.114 ve 1.113'tür.
Faaliyet konusu
Þirket, çimento, klinker, hazýr beton ve agrega üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.
2.

Finansal tablolarýn sunumuna iliþkin esaslar

2.1

Finansal tablolarýn hazýrlanma ilkeleri

Þirket ve Türkiye'de yerleþik baðlý ortaklýðý, yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarýný Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve vergi mevzuatýnca
belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazýrlamaktadýr.
Sermaye Piyasasý Kurulu ("SPK"), Seri: XI, No: 29 sayýlý "Sermaye Piyasasýnda Finansal Raporlamaya Ýliþkin Esaslar Teblið" ("Seri: XI, No:29
sayýlý Teblið") ile iþletmeler tarafýndan düzenlenecek finansal raporlar ile bunlarýn hazýrlanmasý ve ilgililere sunulmasýna iliþkin ilke, usul ve
esaslarý belirlemektedir. Bu Teblið, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baþlayan hesap dönemlerine ait ilk ara finansal tablolardan geçerli olmak
üzere yürürlüðe girmiþtir ve bu Teblið ile birlikte Seri: XI, No: 25 "Sermaye Piyasasýnda Muhasebe Standartlarý Hakkýnda Teblið" yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr. Bu tebliðe istinaden, iþletmeler finansal tablolarýný Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen haliyle Uluslararasý Finansal Raporlama
Standartlarý'na ("UMS/UFRS")'na göre hazýrlamalarý gerekmektedir. Ancak Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen UMS/UFRS'nin Uluslararasý
Muhasebe Standartlarý Kurulu ("UMSK") tarafýndan yayýmlananlardan farklarý Türkiye Muhasebe Standartlarý Kurulu ("TMSK") tarafýndan
ilan edilinceye kadar UMS/UFRS'ler uygulanacaktýr. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykýrý olmayan, TMSK tarafýndan yayýmlanan
Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarý ("TMS/TFRS") esas alýnacaktýr.
Avrupa Birliði tarafýndan kabul edilen UMS/UFRS'nin UMSK tarafýndan yayýmlananlardan farklarý TMSK tarafýndan ilan edilinceye kadar,
finansal tablolar SPK Seri: XI, No: 29 sayýlý tebliði çerçevesinde UMS/UFRS'ye göre hazýrlanmaktadýr. Ýliþikteki finansal tablolar ve dipnotlar,
SPK tarafýndan 17 Nisan 2008 ve 9 Ocak 2009 tarihli duyuru ile uygulanmasý tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu kýlýnan
bilgiler dahil edilerek sunulmuþtur.
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2.

Finansal tablolarýn sunumuna iliþkin esaslar (devamý)

2 Kasým 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren 660 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile 2499 sayýlý Kanun'un
Ek 1. Maddesi iptal edilmiþ ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarý Kurumu ("Kurum") kurulmuþtur. Bu Kanun Hükmünde
Kararname'nin Geçici 1. maddesi uyarýnca, Kurum tarafýndan yayýmlanacak standart ve düzenlemeler yürürlüðe girinceye kadar, bu hususlara
iliþkin mevcut düzenlemelerin uygulanmasýna devam edilecektir. Bu nedenle, söz konusu durum, raporlama tarihi itibarýyla, bu finansal
tablo dipnotunda açýklanan 'Finansal Tablolarýn Hazýrlanma Ýlkeleri'nde herhangi bir deðiþikliðe yol açmamaktadýr.
Finansal tablolar, bazý duran varlýklar ve satýlmaya hazýr finansal varlýklarýn yeniden deðerlenmesi haricinde, tarihi maliyet esasýna göre
hazýrlanmaktadýr. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlýklar için ödenen tutarýn gerçeðe uygun deðeri esas alýnmaktadýr.
Ýþlevsel ve raporlama para birimi
Þirket'in iþlevsel ve raporlama para birimi Türk Lirasý (TL) olarak kabul edilmiþtir.
SPK'nýn 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayýlý kararýna istinaden finansal tablolardaki tutarlarý yeniden ifade etme iþleminin uygulanmasýný
gerektiren objektif koþullarýn gerçekleþmemiþ olmasý ve SPK'nýn varolan verilere dayanarak ileride bu koþullarýn gerçekleþme emarelerinin
büyük ölçüde ortadan kalktýðýný öngörmesi sebebiyle, finansal tablolar en son 31 Aralýk 2004 tarihi itibariyle UMS 29 uyarýnca (Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama) yeniden ifade etme iþlemine tabi tutulmuþtur. Dolayýsýyla, 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011
tarihli bilançolarda yer alan parasal olmayan aktif ve pasifler ve sermaye dahil özkaynak kalemleri, 31 Aralýk 2004 tarihine kadar olan giriþlerin
31 Aralýk 2004 tarihine kadar endekslenmesi, bu tarihten sonra oluþan giriþlerin ise nominal deðerlerden taþýnmasýyla hesaplanmýþtýr.
2.2.

Yeni ve Revize Edilmiþ Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý

Aþaðýdaki yeni ve güncellenmiþ standartlar ve yorumlar cari yýlda Grup tarafýndan uygulanmýþ ve bu finansal tablolarda raporlanan tutarlara
ve yapýlan açýklamalara etkisi olmuþtur. Bu finansal tablolarda uygulanmýþ fakat raporlanan tutarlar üzerinde etkisi olmayan diðer standart
ve yorumlarýn detaylarý da ayrýca bu bölümün ilerleyen kýsýmlarýnda açýklanmýþtýr.
(a)

Finansal tablolarda raporlanan tutarlarý etkileyen UFRS'lerde yapýlan deðiþiklikler

UFRS'lerde yapýlan aþaðýda belirtilen deðiþiklikler cari dönemde uygulanmýþ ve konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde
etkisi olmuþtur.
Grup'un finansal performansýný ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiþ standartlar
Yoktur.
Grup'un sunum ve dipnot açýklamalarýný etkileyen yeni ve revize edilmiþ standartlar
Yoktur.
(b)
2012 yýlýndan itibaren geçerli olup, Grup'un finansal tablolarýný etkilemeyen standartlar, mevcut standartlara getirilen
deðiþiklikler ve yorumlar
UFRS 7 (Deðiþiklikler) Sunum - Finansal Varlýklarýn Transferi
UFRS 7`de yapýlan deðiþiklikler, finansal varlýklarýn transferine iliþkine dipnot açýklamalarýný arttýrmayý amaçlamýþtýr. UFRS 7'de yapýlan
deðiþiklikler finansal varlýklarýn transferini içeren iþlemlere iliþkin ek dipnot yükümlülükleri getirmektedir. Bu deðiþiklikler bir finansal varlýk
transfer edildiði halde transfer edenin hala o varlýk üzerinde etkisini sürdürdüðünde maruz kalýnan riskleri daha þeffaf olarak ortaya koyabilmek
adýna düzenlenmiþtir. Bu deðiþiklikler ayrýca finansal varlýk transferlerinin döneme eþit olarak yayýlmadýðý durumlarda ek açýklamalar
gerektirmektedir.
UFRS 7'de yapýlan bu deðiþiklikler Grup'un dipnotlarý üzerinde önemli bir etkisi olmamýþtýr. Fakat gelecek dönemlerde Grup diðer türlerde
finansal varlýk transferi iþlemleri yaparsa, bu transferlere iliþkin verilecek dipnotlar etkilenebilecektir.
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2.2.

Finansal tablolarýn sunumuna iliþkin esaslar (devamý)
Yeni ve Revize Edilmiþ Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý (devamý)

UMS 12 (Deðiþiklikler) Ertelenmiþ Vergi - Mevcut Aktiflerin Geri Kazanýmý
UMS 12'de yapýlan deðiþiklikler, 1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasýnda baþlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. UMS 12
uyarýnca varlýðýn defter deðerinin kullanýmý ya da satýþý sonucu geri kazanýlýp, kazanýlmamasýna baðlý olarak varlýkla iliþkilendirilen ertelenmiþ
vergisini hesaplamasý gerekmektedir. Varlýðýn UMS 40 Yatýrým Amaçlý Gayrimenkuller standardýnda belirtilen gerçeðe uygun deðer yöntemi
kullanýlarak kayýtlara alýndýðý durumlarda, defter deðerinin geri kazanýlmasý iþlemi varlýðýn kullanýmý ya da satýþý ile olup olmadýðýnýn belirlenmesi
zorlu ve subjektif bir karar olabilir. Standarda yapýlan deðiþiklik, bu durumlarda varlýðýn geri kazanýlmasýnýn satýþ yoluyla olacaðý tahmininin
seçilmesini söyleyerek pratik bir çözüm getirmiþtir. Grup'un yatýrým amaçlý gayrimenkulü bulunmadýðýndan standarttaki deðiþikliðin konsolide
finansal tablolara etkisi olmamýþtýr.
(c)
Henüz yürürlüðe girmemiþ ve Grup tarafýndan erken uygulamasý benimsenmemiþ standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen deðiþiklikler ve yorumlar
Grup henüz yürürlüðe girmemiþ aþaðýdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aþaðýdaki deðiþiklik ve yorumlarý henüz
uygulamamýþtýr:
UMS 1 (Deðiþiklikler)
UMS 1 (Deðiþiklikler)
UFRS 9
UFRS 10
UFRS 11
UFRS 12
UFRS 13
UFRS 7 (Deðiþiklikler)
UFRS 9 ve UFRS 7 (Deðiþiklikler)
UFRS 10, UFRS 11
ve UFRS 12 (Deðiþiklikler)
UMS 19 (2011)
UMS 27 (2011)
UMS 28 (2011)
UMS 32 (Deðiþiklikler)
UFRSlere Yapýlan Deðiþiklikler
UFRYK 20

Diðer Kapsamlý Gelir Kalemlerinin Sunumu
Karþýlaþtýrmalý Bilgi Sunumuna Ýliþkin Yükümlülüklerin Netleþtirilmesi
Finansal Araçlar
Konsolide Finansal Tablolar
Müþterek Anlaþmalar
Diðer Ýþletmelerdeki Paylara Ýliþkin Açýklamalar
Gerçeðe Uygun Deðer Ölçümleri
Sunum - Finansal Varlýk ve Finansal Borçlarýn Netleþtirilmesi
UFRS 9 ve Geçiþ Açýklamalarý için Zorunlu Yürürlük Tarihi
Konsolide Finansal Tablolar, Müþterek Anlaþmalar ve
Diðer Ýþletmelerdeki Paylara Ýliþkin Açýklamalar: Geçiþ Kurallarý
Çalýþanlara Saðlanan Faydalar
Bireysel Finansal Tablolar
Ýþtiraklerdeki ve Ýþ Ortaklýklarýndaki Yatýrýmlar
Finansal Varlýk ve Finansal Borçlarýn Netleþtirilmesi
UMS 1'e Yapýlan Deðiþiklikler DýþýndakiYýllýk Ýyileþtirmeler 2009/2011 Dönemi
Yerüstü Maden Ýþletmelerinde Üretim Aþamasýndaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri

UMS 1 (Deðiþiklikler) Diðer Kapsamlý Gelir Kalemlerinin Sunumu
UMS 1 (Deðiþiklikler) Diðer Kapsamlý Gelir Kalemlerinin Sunumu 1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarih sonrasýnda baþlayan mali
dönemlerden itibaren geçerlidir. Söz konusu deðiþiklikler, kapsamlý gelir tablosu ile gelir tablosunu yeniden tanýmlamaktadýr. UMS 1'de
yapýlan deðiþiklikler uyarýnca 'kapsamlý gelir tablosu' ifadesi 'kar veya zarar ve diðer kapsamlý gelir tablosu' ve 'gelir tablosu' ifadesi 'kar
veya zarar tablosu" olarak deðiþtirilmiþtir. UMS 1'de yapýlan deðiþiklikler uyarýnca kar veya zarar ve diðer kapsamlý gelir tablosunun tek bir
tabloda ya da birbirini izleyen iki ayrý tabloda sunumuna izin veren açýklamalar ayný kalmýþtýr. Ancak UMS 1'de yapýlan deðiþiklikler uyarýnca
diðer kapsamlý gelir kalemleri iki gruba ayrýlýr: (a) sonradan kar veya zarara yeniden sýnýflandýrýlmayacak kalemler ve (b) bazý özel koþullar
saðlandýðýnda sonradan kar veya zarara yeniden sýnýflandýrýlacak kalemler. Diðer kapsamlý gelir kalemlerine iliþkin vergiler de ayný þekilde
daðýtýlacak olup söz konusu deðiþiklikler, diðer kapsamlý gelir kalemlerinin vergi öncesi ya da vergi düþüldükten sonra sunumu ile ilgili
açýklamalarý deðiþtirmemiþtir. Bu deðiþiklikler geriye dönük olarak uygulanabilir. Yukarýda bahsi geçen sunum ile ilgili deðiþiklikler haricinde,
UMS 1'deki deðiþikliklerin uygulanmasýnýn kar veya zarar, diðer kapsamlý gelir ve toplam kapsamlý gelir üzerinde herhangi bir etkisi
bulunmamaktadýr.
UMS 1 (Deðiþiklikler) Finansal Tablolarýn Sunumu
(Mayýs 2012'de yayýmlanan Yýllýk Ýyileþtirmeler 2009-2011 Dönemi'nin bir parçasý olarak)
Mayýs 2012'de yayýmlanan Yýllýk Ýyileþtirmeler 2009-2011 Dönemi'nin bir parçasý olarak yayýmlanan UMS 1'deki deðiþiklikler 1 Ocak 2013
tarihinde veya bu tarih sonrasýnda baþlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
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UMS 1 standardý uyarýnca muhasebe politikasýnda geriye dönük olarak deðiþiklik yapan ya da geriye dönük olarak finansal tablolarýný
yeniden düzenleyen ya da sýnýflandýran bir iþletmenin bir önceki dönemin baþý için de finansal durum tablosunu (üçüncü bir finansal durum
tablosu) sunmasý gerekir. UMS 1'deki deðiþiklikler uyarýnca bir iþletmenin sadece geriye dönük uygulamanýn, yeniden düzenlemenin ya
da yeniden sýnýflandýrma iþleminin üçüncü finansal durum tablosunu oluþturan bilgiler üzerinde önemli etkisinin olmasý durumunda üçüncü
finansal durum tablosu sunmasý gerekir ve ilgili dipnotlarýn üçüncü finansal durum tablosuyla birlikte sunulmasý zorunlu deðildir.
UFRS 9 Finansal Araçlar
Kasým 2009'da yayýnlanan UFRS 9 finansal varlýklarýn sýnýflandýrýlmasý ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010'da
deðiþiklik yapýlan UFRS 9 finansal yükümlülüklerin sýnýflandýrýlmasý ve ölçümü ve kayýtlardan çýkarýlmasý ile ilgili deðiþiklikleri içermektedir.
UFRS 9'un getirdiði önemli deðiþiklikler aþaðýdaki gibidir:


UFRS 9, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleþtirme ve Ölçme standardý kapsamýnda kayýtlara alýnan tüm varlýklarýn, ilk muhasebeleþtirmeden
sonra, itfa edilmiþ maliyet veya gerçeðe uygun deðeri üzerinden ölçülmesini gerektirir. Belirli bir biçimde, sözleþmeye baðlý nakit akýþlarýnýn
tahsilini amaçlayan bir yönetim modeli kapsamýnda elde tutulan ve belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesine iliþkin faiz
ödemelerinin yapýlmasýna yönelik nakit akýþlarýna yol açan borçlanma araçlarý yatýrýmlarý genellikle sonraki dönemlerde itfa edilmiþ maliyet
üzerinden ölçülürler. Buna ek olarak, UFRS 9 standardý uyarýnca iþletmeler diðer kapsamlý gelir içindeki (alým satým amaçlý olmayan)
özkaynak yatýrýmlarýnýn gerçeðe uygun deðerinde sonradan meydana gelen deðiþimlerin yalnýzca kar veya zarar içinde muhasebeleþtirilen
temettü geliri ile birlikte diðer kapsamlý gelir içinde gösterilmesine yönelik sonradan deðiþtirilmesine izin verilmeyen bir seçim yapýlabilir.



UFRS 9'un finansal borçlarýn sýnýflandýrýlmasý ve ölçümü üzerine olan en önemli etkisi, finansal borcun (gerçeðe uygun deðer farký kâr
veya zarara yansýtýlan olarak tanýmlanmýþ borçlar) kredi riskinde meydana gelen deðiþikliklerle iliþkilendirilebilen deðiþim tutarýnýn
muhasebeleþtirilmesi ile ilgilidir. UFRS 9 uyarýnca, finansal borcun gerçeðe uygun deðerinde meydana gelen ve söz konusu borcun
kredi riskinde meydana gelen deðiþikliklerle iliþkilendirilebilen deðiþim tutarý, tanýmlanan borcun kredi riskinde meydana gelen deðiþikliklerin
muhasebeleþtirme yönteminin, kâr veya zararda yanlýþ muhasebe eþleþmesi yaratmadýkça ya da artýrmadýkça, diðer kapsamlý gelirde
sunulur. Finansal borcun gerçeðe uygun deðerinde meydana gelen deðiþikliklerin kredi riskinde meydana gelen deðiþikliklerle
iliþkilendirilebilen tutarý, sonradan kar veya zarara sýnýflandýrýlmaz. Halbuki UMS 39 uyarýnca, gerçeðe uygun deðer farký kâr veya zarara
yansýtýlan olarak sýnýflandýrýlan borçlara iliþkin gerçeðe uygun deðerinde meydana gelen tüm deðiþim tutarý kar veya zararda sunulmaktaydý.

Grup yönetimi UFRS 9 uygulamasýnýn ileride Grup'un finansal varlýk ve yükümlülükleri üzerinde önemli derecede etkisi olmayacaðýný tahmin
etmektedir. Ancak, detaylý incelemeler tamamlanýncaya kadar, söz konusu etkiyi, makul düzeyde, tahmin etmek mümkün deðildir.
Konsolidasyon, müþterek anlaþmalar, iþtirakler ve bunlarýn sunumuyla ilgili yeni ve revize edilmiþ standartlar
Mayýs 2011'de konsolidasyon, müþterek anlaþmalar, iþtirakler ve bunlarýn sunumuyla ilgili olarak UFRS 10, UFRS 11, UFRS 12, UMS 27
(2011) ve UMS 28 (2011) olmak üzere beþ standart yayýnlanmýþtýr.
Bu beþ standardýn getirdiði önemli deðiþiklikler aþaðýdaki gibidir:
UFRS 10, UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar standardýnýn konsolide finansal tablolar ile ilgili kýsmýnýn yerine getirilmiþtir. UFRS
10'un yayýmlanmasýyla SIC-12 Konsolidasyon - Özel Amaçlý Ýþletmeler yorumu da yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. UFRS 10'a göre konsolidasyon
için tek bir esas vardýr, kontrol. Ayrýca UFRS 10, üç unsuru içerecek þekilde kontrolü yeniden tanýmlamaktadýr: (a) yatýrým yaptýðý iþletme
üzerinde güce sahip olmasý (b) yatýrým yaptýðý iþletmeyle olan iliþkisinden dolayý deðiþken getirilere maruz kalmasý veya bu getirilerde hak
sahibi olmasý (c) elde edeceði getirilerin miktarýný etkileyebilmek için yatýrým yaptýðý iþletme üzerindeki gücünü kullanma imkânýna sahip
olmasý. Farklý örnekleri içerek þekilde UFRS 10'nun ekinde uygulama rehberi de bulunmaktadýr.
UFRS 11, UMS 31 Ýþ Ortaklýklarýndaki Paylar standardýnýn yerine getirilmiþtir. UFRS 11, iki veya daha fazla tarafýn müþterek kontrolü olduðu
müþterek anlaþmalarýn nasýl sýnýflanmasý gerektiðini açýklamaktadýr. UFRS 11'in yayýmlanmasý ile UFRYK 13 Müþtereken Kontrol Edilen
Ýþletmeler - Ortak Giriþimcilerin Parasal Olmayan Katýlým Paylarý yorumu yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. UFRS 11 kapsamýnda müþterek anlaþmalar,
taraflarýn anlaþma üzerinde sahip olduklarý hak ve yükümlülüklerine baðlý olarak müþterek faaliyet veya iþ ortaklýðý þeklinde sýnýflandýrýlýr. Buna
karþýn UMS 31 kapsamýnda üç çeþit müþterek anlaþma bulunmaktadýr: müþtereken kontrol edilen iþletmeler, müþtereken kontrol edilen
varlýklar, müþtereken kontrol edilen faaliyetler. Buna ek olarak, UFRS 11 kapsamýndaki iþ ortaklýklarýnýn özkaynak yöntemi kullanýlarak
muhasebeleþtirilmesi gerekirken, UMS 31 kapsamýndaki birlikte kontrol edilen ortaklýklar ya özkaynak yöntemiyle ya da oransal konsolidasyon
yöntemiyle muhasebeleþtirilebilmektedir.
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2.
2.2.
(c)

Finansal tablolarýn sunumuna iliþkin esaslar (devamý)
Yeni ve Revize Edilmiþ Uluslararasý Finansal Raporlama Standartlarý (devamý)
Henüz yürürlüðe girmemiþ ve Grup tarafýndan erken uygulamasý benimsenmemiþ standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen deðiþiklikler ve yorumlar (devamý)

UFRS 12 dipnot sunumuna iliþkin bir standart olup baðlý ortaklýklarý, müþterek anlaþmalarý, iþtirakleri ve/veya konsolide edilmeyen yapýsal
þirketleri olan iþletmeler için geçerlidir. UFRS 12'ye göre verilmesi gereken dipnot açýklamalarý genel olarak yürürlükteki standartlara göre
çok daha kapsamlýdýr.
UFRS 10, 11 ve 12'de yapýlan deðiþiklikler, bu standartlarýn ilk kez uygulanmasý sýrasýnda bazý geçiþ kurallarýna açýklama getirmek amacýyla
Haziran 2012 tarihinde yayýnlanmýþtýr.
Geçiþ kurallarý ile ilgili olan deðiþikliklerle birlikte bu beþ standart, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasýnda baþlayan mali dönemlerden
itibaren geçerlidir. Bu tarih öncesinde tüm bu standartlarýn birlikte uygulanmasý þartýyla erken uygulanmasýna izin verilir. Grup yönetimi bu
beþ standardýn uygulanmasýnýn konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi olmayacaðý kanaatindedir. Grup
Yönetimi, UFRS 10 standardýnýn uygulanmasýnýn konsolide finansal tablolar üzerindeki etkisini belirlemek için daha detaylý bir analiz yapacaktýr.
UFRS 13 Gerçeðe Uygun Deðer Ölçümleri
UFRS 13, gerçeðe uygun deðer ölçümü ve bununla ilgili verilmesi gereken notlarý içeren rehber niteliðinde tek bir kaynak olacaktýr. Standart,
gerçeðe uygun deðer tanýmýný yapar, gerçeðe uygun deðerin ölçümüyle ilgili genel çerçeveyi çizer, gerçeðe uygun deðer hesaplamalarý ile
ilgili verilecek açýklama gerekliliklerini belirtir. UFRS 13'ün kapsamý geniþtir; finansal kalemler ve UFRS'de diðer standartlarýn gerçeðe uygun
deðerinden ölçümüne izin verdiði veya gerektirdiði finansal olmayan kalemler için de geçerlidir. Genel olarak, UFRS 13'ün gerçeðe uygun
deðer hesaplamalarý ile ilgili açýklama gereklilikleri þu andaki mevcut standartlara göre daha kapsamlýdýr. Örneðin, þu anda UFRS 7 Finansal
Araçlar: Açýklamalar standardýnýn açýklama gerekliliði olan ve sadece finansal araçlar için istenen üç-seviye gerçeðe uygun deðer hiyerarþisine
dayanan niteliksel ve niceliksel açýklamalar, UFRS 13 kapsamýndaki bütün varlýklar ve yükümlülükler izin zorunlu hale gelecektir.
UFRS 13 erken uygulama opsiyonu ile birlikte, 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasýnda baþlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir.
Grup yönetimi, UFRS 13'ün Grup'un konsolide finansal tablolarýnda 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasýnda baþlayan mali
dönemlerden itibaren uygulanacaðýný, bu yeni standardýn uygulanmasýnýn finansal tablolarý etkileyebileceðini ve finansal tablolarla ilgili daha
kapsamlý dipnotlarýn verilmesine neden olacaðýný tahmin etmektedir.
UFRS 7 ve UMS 32 (Deðiþiklikler) Finansal Varlýk ve Finansal Borçlarýn Netleþtirilmesi ve Bunlarla Ýlgili Açýklamalar
UMS 32'deki deðiþiklikler finansal varlýk ve finansal borçlarýn netleþtirilmesine yönelik kurallar ile ilgili mevcut uygulama konularýna açýklama
getirmektedir. Bu deðiþiklikler özellikle 'cari dönemde yasal olarak uygulanabilen mahsuplaþtýrma hakkýna sahip' ve 'eþ zamanlý tahakkuk
ve ödeme' ifadelerine açýklýk getirir.
UFRS 7'deki deðiþiklikler uyarýnca iþletmelerin uygulamada olan bir ana netleþtirme sözleþmesi ya da benzer bir sözleþme kapsamýndaki
finansal araçlar ile ilgili netleþtirme hakký ve ilgili sözleþmelere iliþkin bilgileri (örneðin; teminat gönderme hükümleri) açýklamasý gerekir.
UFRS 7'deki deðiþiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasýnda baþlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. Bu deðiþiklikler
tüm karþýlaþtýrýlabilir dönemler için geriye dönük olarak uygulanmalýdýr. Ancak, UMS 32'deki deðiþiklikler geriye dönük olarak uygulanmasý
þartý ile 1 Ocak 2014tarihinde veya bu tarih sonrasýnda baþlayan mali dönemlerden itibaren geçerli olacaktýr.
Grup yönetimi UFRS 7 ve UMS 32'deki deðiþikliklerin uygulanmasýnýn finansal varlýk ve finansal borçlarýn netleþtirilmesiyle ilgili olarak gelecek
dönemlerde daha fazla açýklama yapýlmasý gerektirmeyeceðini düþünmektedir.
UMS 19 Çalýþanlara Saðlanan Faydalar
UMS 19'a yapýlan deðiþiklikler tanýmlanmýþ fayda planlarý ve iþten çýkarma tazminatýnýn muhasebesini deðiþtirmektedir. En önemli deðiþiklik
tanýmlanmýþ fayda yükümlülükleri ve plan varlýklarýn muhasebeleþtirilmesi ile ilgilidir. Deðiþiklikler, tanýmlanmýþ fayda yükümlülüklerinde ve
plan varlýklarýn gerçeðe uygun deðerlerindeki deðiþim olduðunda bu deðiþikliklerin kayýtlara alýnmasýný gerektirmekte ve böylece UMS 19'un
önceki versiyonunda izin verilen 'koridor yöntemi'ni ortadan kaldýrmakta ve geçmiþ hizmet maliyetlerinin kayýtlara alýnmasýný hýzlandýrmaktadýr.
Deðiþiklikler, konsolide bilançolarda gösterilecek net emeklilik varlýðý veya yükümlülüðünün plan açýðý ya da fazlasýnýn tam deðerini
yansýtabilmesi için, tüm aktüeryal kayýp ve kazançlarýn anýnda diðer kapsamlý gelir olarak muhasebeleþtirilmesini gerektirmektedir.
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2.
2.2.

Finansal tablolarýn sunumuna iliþkin esaslar (devamý)
Yeni ve revize edilmiþ eluslararasý finansal raporlama standartlarý (devamý)

Buna ek olarak, UMS 19'un bir önceki baskýsýnda açýklanan plan varlýklarýndan elde edilecek tahmini getiriler ile plan varlýklarýna iliþkin faiz
gideri yerine tanýmlanmýþ net fayda yükümlülüðüne ya da varlýðýna uygulanan indirin oraný sonucu hesaplanan 'net bir faiz' tutarý kullanýlmýþtýr.
UMS 19'a yapýlan deðiþiklikler geriye dönük olarak uygulanmalýdýr. Grup yönetimi bu uygulamanýn konsollide finansal tablolar üzerinde
önemli bir etkiye sahip olmayacaðýný öngörmektedir. Ancak, detaylý incelemeler tamamlanýncaya kadar, söz konusu etkiyi, makul düzeyde,
tahmin etmek mümkün deðildir.
Mayýs 2012'de yayýmlanan Yýllýk Ýyileþtirmeler 2009-2011 Dönemi
Yýllýk Ýyileþtirmeler 2009-2011 Dönemi birçok UFRS'ye yapýlan deðiþiklikleri içermektedir. Bu deðiþiklikler 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarih sonrasýnda baþlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. UFRS'lere yapýlan deðiþiklikler aþaðýdaki gibidir:


UMS 16 (Deðiþiklikler) Maddi Duran Varlýklar; ve



UMS 32 (Deðiþiklikler) Finansal Araçlar: Sunum

UMS 16 (Deðiþiklikler)
UMS 16'daki deðiþiklikler, yedek parçalarýn, donaným ve hizmet donanýmlarýnýn UMS 16 uyarýnca maddi duran varlýk tanýmýný karþýlamalarý
durumunda maddi duran varlýk olarak sýnýflandýrýlmasý gerektiði konusuna açýklýk getirir. Aksi takdirde bu tür varlýklar stok olarak sýnýflandýrýlmalýdýr.
Grup yönetimi UMS 16'daki deðiþikliklerin konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi olmayacaðýný
düþünmektedir.
UMS 32 (Deðiþiklikler)
UMS 32'deki deðiþiklikler, özkaynak araçlarý sahiplerine yapýlan daðýtýmlar ve özkaynak iþlemleri maliyetleri ile ilgili gelir vergisinin UMS 12
Gelir Vergisi standardý uyarýnca muhasebeleþtirilmesi gerektiðini belirtir. Grup yönetimi UMS 32'deki deðiþikliklerin konsolide finansal
tablolarda raporlanan tutarlar üzerinde önemli bir etkisi olmayacaðýný düþünmektedir.
UFRYK 20 Yerüstü Maden Ýþletmelerinde Üretim Aþamasýndaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri
UFRYK 20 Yerüstü Maden Ýþletmelerinde Üretim Aþamasýndaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri'ndeyer alan açýklamalar maden üretimi sýrasýnda
oluþan yerüstü maden faaliyetleri ile ilgili atýk temizleme maliyetleri (üretim aþamasýndaki hafriyat (dekapaj) maliyetleri) için geçerlidir. Ýlgili
yorum uyarýnca madene eriþimi saðlayan bu atýk temizleme faaliyetine (dekapaj) iliþkin maliyetler belirli kurallara uyulmasý þartýyla duran
varlýk olarak (dekapaj faaliyetleri ile ilgili varlýk) muhasebeleþtirilir. Devam eden olaðan iþletme dekapaj faaliyetleri ile iliþkili maliyetler ise UMS
12 Stoklar standardý uyarýnca muhasebeleþtirilir. Dekapaj faaliyetleri ile ilgili varlýklar mevcut bir varlýðýn iyileþtirilmesi ya da ilavesi olarak
muhasebeleþtirilir ve mevcut varlýðýn oluþturduðu kýsmýn özelliklerine baðlý olarak maddi duran ya da maddi olmayan duran varlýk olarak
sýnýflandýrýlýr.
UFRYK 20 1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarih sonrasýnda baþlayan mali dönemlerden itibaren geçerlidir. UFRYK 20'yi ilk defa uygulayan
iþletmeler için özel geçiþ hükümleri bulunmaktadýr. Ancak, sunulan en erken dönemde ya da bu tarih sonrasýnda oluþan üretim aþamasýndaki
hafriyat (dekapaj) maliyetleri için UFRYK 20'de belirtilen açýklamalar uygulanmalýdýr. Bu tür faaliyetler gerçekleþtirilmediðinden Grup yönetimi
UFRYK 20'nin Grup'un finansal tablolarý üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaðýný düþünmektedir.
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2.3

Önemli muhasebe deðerlendirme, tahmin ve varsayýmlarý

Finansal tablolarýn hazýrlanmasýnda Þirket yönetiminin, raporlanan varlýk ve yükümlülük tutarlarýný etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu
muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarýný belirleyen varsayýmlar ve tahminler yapmasý
gerekmektedir. Gerçekleþmiþ sonuçlar tahmin ve varsayýmlardan farklýlýk gösterebilir. Bu tahmin ve varsayýmlar düzenli olarak gözden
geçirilmekte, düzeltme ihtiyacý doðduðunda bu düzeltmeler ilgili dönemin faaliyet sonuçlarýna yansýtýlmaktadýr.
Finansal tablolara yansýtýlan tutarlar üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek yorumlar ve bilanço tarihinde var olan veya ileride
gerçekleþebilecek tahminlerin esas kaynaklarý göz önünde bulundurularak yapýlan önemli varsayýmlar ve deðerlendirmeler aþaðýdaki gibidir:
a) Kýdem tazminatý yükümlülüðü, iskonto oranlarý, gelecekteki maaþ artýþlarý ve çalýþanlarýn ayrýlma oranlarýný içeren birtakým varsayýmlara
dayalý aktüeryal hesaplamalar ile belirlenmektedir. Bu planlarýn uzun vadeli olmasý sebebiyle, söz konusu varsayýmlar önemli belirsizlikler
içerir. Çalýþanlara saðlanan faydalara iliþkin karþýlýklara iliþkin detaylar Not 24'te yeralmaktadýr.
b) Þüpheli alacak karþýlýklarý, Þirket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle varolan ancak cari ekonomik koþullar çerçevesinde tahsil edilememe
riski olan alacaklara ait gelecekteki zararlarý karþýlayacaðýna inandýðý tutarlarý yansýtmaktadýr. Alacaklarýn deðer düþüklüðüne uðrayýp
uðramadýðý deðerlendirilirken iliþkili kuruluþ ve anahtar müþteriler dýþýnda kalan borçlularýn geçmiþ performanslarý piyasadaki kredibiliteleri
ve bilanço tarihinden finansal tablolarýn onaylanma tarihine kadar olan performanslarý ile yeniden görüþülen koþullar da dikkate alýnmaktadýr.
Ýlgili bilanço tarihi itibariyle þüpheli alacak karþýlýklarý Not 10'da yansýtýlmýþtýr.
c) Þirket yönetimi özellikle bina ve makina ekipmanlarýn faydalý ekonomik ömürlerinin belirlenmesinde teknik ekibinin tecrübeleri doðrultusunda
önemli varsayýmlarda bulunmuþtur (Not 18 ve 19).
d) Dava karþýlýklarý ayrýlýrken, ilgili davalarýn kaybedilme olasýlýðý ve kaybedildiði taktirde katlanýlacak olan sonuçlar Þirket hukuk müþavirlerinin
görüþleri doðrultusunda deðerlendirilmekte ve Þirket Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapýp gerekli gördüðü karþýlýða
iliþkin açýklamalar Not 22'de yeralmaktadýr.
e) Stok deðer düþüklüðü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak ve ne kadar geçmiþten geldiði incelenmekte, teknik personelin görüþleri
doðrultusunda kullanýlabilirliði belirlenmekte ve kullanýlamayacak olduðu tahmin edilen kalemler için karþýlýk ayrýlmaktadýr. Stoklarýn net
gerçekleþebilir deðerinin belirlenmesinde de liste satýþ fiyatlarý ve yýl içinde verilen ortalama iskonto oranlarýna iliþkin veriler kullanýlmakta
ve katlanýlacak satýþ giderlerine iliþkin tahminler yapýlmaktadýr. Bu çalýþmalar sonucunda net gerçekleþebilir deðeri maliyet deðerinin
altýnda olan stoklar için karþýlýðýn detaylarý Not 13'te yer almaktadýr.
f)

Þirket, þerefiye'ye iliþkin deðer düþüklüðü analizini indirgenmiþ nakit akýmlarýný kullanarak yapmaktadýr. Bu analizlerde Þirket'in gelecekteki
faaliyetlerine ve kullanýlan iskonto oranlarýna iliþkin muhtelif varsayýmlar bulunmaktadýr (Not 20).

g) Þirket maden sahalarýný doðaya kazandýrma karþýlýðý hesaplanmasýnda da teknik personelin görüþlerini alarak varsayýmlarda bulunmaktadýr.
Bu çalýþmalar sonucunda, maden sahalarýný doðaya kazandýrma karþýlýklarýna iliþkin açýklamalar Not 22'de yer almaktadýr.
h) Þirket, iþtiraklere iliþkin deðer düþüklüðü analizini sektörel karþýlaþtýrma yöntemini kullanarak yapmaktadýr. Bu analizlerde Þirket'in benzer
þirketlerin piyasa deðerleri ile karþýlaþtýrýlmasýna iliþkin muhtelif varsayýmlar bulunmaktadýr .
2.4

Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti

Uygulanan konsolidasyon esaslarý
Konsolide finansal tablolar Akçansa'nýn ve %50,99'una sahip olduðu Karçimsa'nýn finansal tablolarýný kapsamaktadýr. Baðlý ortaklýk, kontrolün
Akçansa'ya geçtiði tarihten itibaren konsolide edilmeye baþlanýr ve kontrolün Akçansa'dan çýkmasý ile konsolide edilme iþlemi son bulur.
Yukarýda da belirtildiði üzere konsolide finansal tablolar Akçansa ve onun kontrol ettiði baðlý ortaklýðýn ayný döneme ait finansal tablolarýndan
oluþur. Akçansa direkt veya indirekt olarak bir þirketteki oy haklarýnýn %50 sinden fazlasýna sahip olduðunda ve o þirketin faaliyetlerinden
yarar saðlamak amacýyla finansal ve faaliyet politikalarýný yönlendirme hakký elde ettiðinde kontrolü ele geçirmiþ sayýlýr.
Baðlý ortaklýk tam konsolidasyon yöntemi kullanýlarak konsolide edilmiþ, dolayýsýyla kayýtlý baðlý ortaklýk deðerleri, ilgili özkaynaklarý karþýlýðýnda
netleþtirilmiþtir. Baðlý ortaklýðýn ana ortaklýk dýþý hak sahiplerine atfedilen özkaynak ve net dönem karlarý, konsolide bilanço ve gelir tablosunda
kontrol gücü olmayan paylar olarak gösterilmektedir.
Yýl içinde satýn alýnan veya elden çýkarýlan baðlý ortaklýklarýn sonuçlarý, satýn alým tarihinden sonra veya elden çýkarma tarihine kadar konsolide
kapsamlý gelir tablosuna dahil edilir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, toplam kapsamlý gelir ana ortaklýk
hissedarlarýna ve kontrol gücü olmayan paylara aktarýlýr.
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Akçansa ve baðlý ortaklýðý arasýndaki iþlemler ve bakiyeler ile bu iþlemlerle ilgili olarak oluþan kar marjlarý elimine edilmiþtir. Konsolide finansal
tablolar benzer iþlemler için ayný muhasebe prensipleri kullanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Þirket'in baðlý ortaklýðýndaki sermaye payýnda kontrol kaybýna neden olmayan deðiþiklikler özkaynak iþlemleri olarak muhasebeleþtirilir.
Þirket'in payý ile kontrol gücü olmayan paylarýn defter deðerleri, baðlý ortaklýk paylarýndaki deðiþiklikleri yansýtmak amacýyla düzeltilir. Kontrol
gücü olmayan paylarýn düzeltildiði tutar ile alýnan veya ödenen bedelin gerçeðe uygun deðeri arasýndaki fark, doðrudan özkaynaklarda
Þirket'in payý olarak muhasebeleþtirilir.
Þirket'in bir baðlý ortaklýðýndaki kontrolü kaybetmesi durumunda, satýþ sonrasýndaki kar/zarar, i) alýnan satýþ bedeli ile kalan payýn gerçeðe
uygun deðelerinin toplamý ile ii) baðlý ortaklýðýn varlýk (þerefiye dahil) ve yükümlülüklerinin ve kontrol gücü olmayan paylarýn önceki defter
deðerleri arasýndaki fark olarak hesaplanýr. Baðlý ortaklýðýn varlýklarýn gerçeðe uygun deðer ile veya yeniden deðerlenmiþ tutarlarý ile
deðerlenmesi ve buna iliþkin birikmiþ kazancýn/zararýn diðer kapsamlý gelir içinde muhasebeleþtirilmesi ve özkaynakta toplanmasý durumunda,
diðer kapsamlý gelir içinde önceden muhasebeleþtirilen ve özkaynakta toplanan tutarlar, Þirket'in ilgili varlýklarý satmýþ olduðu varsayýmý
üzerine kullanýlacak muhasebe yöntemine göre kayda alýnýr (örneðin; konuyla ilgili UFRS standartlarý uyarýnca, kar/zarara aktarýlmasý ya
da doðrudan geçmiþ yýl karlarýna transfer). Baðlý ortaklýðýn satýþý sonrasý kalan yatýrýmýn kontrolünün kaybedildiði tarihteki gerçeðe uygun
deðeri, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleþtirme ve Ölçüm standardý kapsamýnda belirlenen baþlangýç muhasebeleþtirmesinde gerçeðe
uygun deðer olarak ya da, uygulanabilir olduðu durumlarda, bir iþtirak ya da müþterek olarak kontrol edilen bir iþletmedeki yatýrýmýn baþlangýç
muhasebeleþtirmesindeki maliyet bedeli olarak kabul edilir.
Netleþtirme / mahsup
Finansal varlýk ve yükümlülükler, netleþtirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptýrým gücüne sahip olunmasý ve söz konusu varlýk ve yükümlülükleri
net bazda tahsil etme/ödeme veya eþ zamanlý sonuçlandýrma niyetinin olmasý durumunda bilançoda netleþtirilerek gösterilmektedir.
Nakit ve nakit benzerleri
Konsolide nakit akým tablosunun sunumu açýsýndan, nakit ve nakit eþdeðerleri, kasadaki nakit varlýðý, bankalardaki nakit para, çekler (vadesiz)
ve orijinal vadesi 3 aydan kýsa vadeli mevduatlarý içermektedir.
Nakit ve nakit benzerleri elde etme maliyetleri ve tahakkuk etmiþ faizlerinin toplamý ile gösterilmiþtir.
Þirket' in nakit ve nakit benzerleri "Krediler ve Alacaklar" kategorisinde sýnýflandýrýlmaktadýr.
Stoklar
Stoklar maliyet deðeri veya net gerçekleþebilir deðerden düþük olaný ile deðerlenmiþtir. Stoklarý bulunduklarý duruma getirmek için yapýlan
harcamalar aþaðýdaki gibi muhasebeleþtirilmiþtir :
Ýlk madde ve malzemeler - aylýk aðýrlýklý ortalama ile belirlenen satýn alým maliyetinden oluþmaktadýr.
Mamul ve yarý mamüller - Direkt malzeme ve iþçilik giderleri, deðiþken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda (normal faaliyet kapasitesi
göz önünde tutularak) dahil edilmiþtir. Envanter deðerleme yöntemi aylýk aðýrlýklý ortalama yöntemidir.
Net gerçekleþebilir deðer, tahmini satýþ fiyatýndan, tahmini tamamlanma maliyetleri ve satýþýn gerçekleþtirilmesi için gerekli tahmini maliyetler
düþülerek belirlenen tutardýr.
Maddi duran varlýklar
Maddi duran varlýðýn maliyet deðeri; alýþ fiyatý ve iadesi mümkün olmayan vergiler ve maddi varlýðý kullanýma hazýr hale getirmek için yapýlan
masraflardan oluþmaktadýr.
Maddi duran varlýklar, maliyet deðerinden birikmiþ amortisman ve var ise deðer düþüklüðü karþýlýðý çýkartýldýktan sonraki net deðerleri ile
gösterilmiþtir. Üzerinden maden çýkarýlan araziler haricinde, arazi amortismana tabi tutulmamýþtýr. Üzerinden maden çýkarýlan araziler ise,
yýl içerisinde tüketilen rezervin toplam rezerve oraný esas alýnarak amortismana tabi tutulmuþtur.
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2.4
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Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)
Maddi duran varlýklar (devamý)

Ýnþa edilme aþamasýndaki varlýklar, maliyet deðerlerinden varsa deðer düþüklüðü kaybý düþülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da
dahil edilir. Kullanýma ve satýþa hazýr hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlýklar söz konusu olduðunda, borçlanma maliyetleri
aktifleþtirilir. Bu varlýklarýn inþasý bittiðinde ve kullanýma hazýr hale geldiklerinde ilgili maddi duran varlýk kalemine sýnýflandýrýlýrlar. Bu tür varlýklar,
diðer sabit varlýklar için kullanýlan amortisman yönteminde olduðu gibi, kullanýma hazýr olduklarýnda amortismana tabi tutulurlar.
Amortismana tabi tutulan varlýklar, maliyet tutarlarý üzerinden aþaðýda belirtilen tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doðrusal
amortismana tabi tutulmuþtur.
Ekonomik
ömürler
Yerüstü yer altý düzenleri ve binalar
Makina tesis ve cihazlar
Döþeme ve demirbaþlar
Taþýt araç ve gereçleri
Özel maliyetler

20-50 yýl
5-20 yýl
5-10 yýl
5 yýl
5-47 yýl

Maddi duran varlýklarýn taþýnan deðerlerinin gerçekleþemeyeceðine yönelik olay veya deðiþikliklerin meydana gelmesi durumunda herhangi
bir deðer düþüklüðünün olup olmadýðý incelenmektedir. Söz konusu uyarýlarýn olmasý veya taþýnan deðerlerin gerçekleþebilir deðeri aþmasý
durumunda varlýklar gerçekleþebilir deðerlerine indirgenmektedir. Maddi duran varlýklarýn gerçekleþebilir deðeri net satýþ fiyatý veya kullanýmdaki
deðerinden büyük olanýdýr. Kullaným deðeri bulunurken, gelecekteki nakit akýþlarý, cari piyasa koþullarýndaki paranýn zaman deðeri ve bu
varlýða özel riskleri yansýtan vergi öncesi iskonto oraný kullanýlarak iskonto edilmektedir. Baðýmsýz olarak büyük bir nakit giriþi saðlamayan
bir varlýðýn geçekleþebilir deðeri varlýðýn ait olduðu nakit giriþi saðlayan birim için belirlenmektedir. Deðer düþüklükleri gelir tablosuna
yansýtýlmaktadýr.
Finansal kiralama ile alýnan varlýklar, sahip olunan maddi duran varlýklarda olduðu gibi beklenen faydalý ömrüne göre amortismana tabi
tutulur. Eðer finansal kiralama döneminin sonunda sahipliðin kazanýlýp kazanýlmayacaðý kesin deðil ise beklenen faydalý ömrü ile söz konusu
kiralama süresinden kýsa olanýna göre amortismana tabi tutulur.
Bir maddi duran varlýk elden çýkarýldýðýnda veya kullanýmý ya da satýþýndan, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmemesi
durumunda bilanço dýþý býrakýlýr. Maddi duran varlýklarýn elden çýkarýlmasý ya da bir maddi duran varlýðýn hizmetten alýnmasý sonucu oluþan
kazanç veya kayýp satýþ hasýlatý ile varlýðýn defter deðeri arasýndaki fark olarak belirlenir ve gelir tablosuna dahil edilir.
Maddi olmayan duran varlýklar
Maddi olmayan duran varlýklar baþlýca bilgisayar yazýlýmlarý ve maden çýkarma haklarýndan oluþmakta olup, maliyet bedeli üzerinden
aktifleþtirilir. Maddi olmayan varlýklar maden çýkarma haklarý dýþýnda, doðrusal amortisman yöntemine göre ilgili kýymetin tahmini ekonomik
ömrü üzerinden itfa edilmektedir. Maden çýkarma haklarý yýl içerisinde tüketilen rezervin toplam rezerve oraný esas alýnarak amortismana
tabi tutulmuþtur.
Maddi olmayan duran varlýklarýn taþýdýklarý deðerler, þartlarda deðiþiklik olduðu takdirde herhangi bir deðer düþüklüðü olup olmadýðýný test
etmek için incelenmektedir.
Maddi olmayan varlýklarýn bilanço dýþý býrakýlmasý:
Bir maddi olmayan duran varlýk elden çýkarýldýðýnda veya kullanýmý ya da satýþýndan, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmemesi
durumunda bilanço dýþý býrakýlýr. Bir maddi olmayan duran varlýðýn bilanço dýþý býrakýlmasýndan kaynaklanan kâr ya da zarar, varsa, varlýklarýn
elden çýkarýlmasýndan saðlanan net tahsilatlar ile defter deðerleri arasýndaki fark olarak hesaplanýr. Bu fark, ilgili varlýk bilanço dýþýna alýndýðý
zaman kâr veya zararda muhasebeleþtirilir.
Þerefiye
Þerefiye, satýn alýnan ortaklýðýn veya satýn alýnan varlýklarýn satýn alým tarihindeki maliyeti ile net aktiflerinin (satýn alýnan varlýklar için varlýðýn)
rayiç bedelleri arasýnda kalan farktýr.
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Finansal olmayan varlýklarýn deðer düþüklüðü
Þirket, her bilanço tarihinde maddi ve maddi olmayan duran varlýklarýnýn, maliyet deðerinden birikmiþ amortismanlar düþülerek bulunan
defter deðerine iliþkin deðer kaybýnýn olduðuna dair herhangi bir gösterge olup olmadýðýný deðerlendirir. Eðer böyle bir gösterge mevcutsa,
deðer düþüklüðü tutarýný belirleyebilmek için o varlýðýn geri kazanýlabilir tutarý tahmin edilir. Varlýðýn tek baþýna geri kazanýlabilir tutarýnýn
hesaplanmasýnýn mümkün olmadýðý durumlarda, o varlýðýn ait olduðu nakit üreten biriminin geri kazanýlabilir tutarý hesaplanýr.
Geri kazanýlabilir tutar, satýþ maliyetleri düþüldükten sonra elde edilen gerçeðe uygun deðer veya kullanýmdaki deðerin büyük olanýdýr.
Kullanýmdaki deðer hesaplanýrken, geleceðe ait tahmini nakit akýmlarý, paranýn zaman deðerini ve varlýða özgü riskleri yansýtan vergi öncesi
iskonto oraný kullanýlarak bugünkü deðerine indirilir. Bu çalýþmalar sýrasýnda kullanýlan baþlýca varsayýmlar, önümüzdeki yýllardaki enflasyon
beklentileri, satýþ ve maliyetlerde beklenen artýþlar, ihracat-iç pazar kompozisyonunda beklenen deðiþimler ve beklenen ülke büyüme
oranlarýndan ibarettir.
Varlýðýn (veya nakit üreten birimin) geri kazanýlabilir tutarýnýn defter deðerinden daha az olmasý durumunda varlýðýn (veya nakit üreten birimin)
defter deðeri, geri kazanýlabilir tutarýna indirilir. Bu durumda oluþan deðer düþüklüðü kayýplarý gelir tablosunda muhasebeleþtirilir.
Deðer düþüklüðünün iptali nedeniyle varlýðýn (veya nakit üreten birimin) kayýtlý deðerinde meydana gelen artýþ, önceki yýllarda deðer düþüklüðünün
finansal tablolara alýnmamýþ olmasý halinde oluþacak olan defter deðerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aþmamalýdýr.
Deðer düþüklüðünün iptali gelir tablosuna kayýt edilir. Þerefiye için ayrýlan deðer düþüklüðü gelecek dönemlerde ters çevrilemez.
Yabancý para cinsinden iþlemler
Yabancý para cinsinden yapýlan iþlemler, iþlemin yapýldýðý tarihteki kurlarla TL'ye çevrilmiþtir. 31 Aralýk 2012 tarihindeki yabancý para cinsinden
aktif ve pasifler, bilanço tarihindeki Merkez Bankasý alýþ kuru ile deðerlenmiþ olup ortaya çýkan kur farklarý ilgili gelir ve gider hesaplarýna
yansýtýlmýþtýr.
Dönem sonlarýnda kullanýlan kurlar aþaðýdaki gibidir:
Tarih

TL/ABD Dolarý

TL/Euro

1,7826
1,8889

2,3517
2,4438

Alýþ Kuru
31 Aralýk 2012
31 Aralýk 2011
Karþýlýklar, koþullu yükümlülükler ve varlýklar
Karþýlýklar
Karþýlýklar ancak Þirket'in geçmiþten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüðü (yasal ya da yapýsal) varsa, bu yükümlülük
sebebiyle iþletmeye ekonomik çýkar saðlayan kaynaklarýn elden çýkarýlma olasýlýðý mevcut ise ve yükümlülüðün tutarý güvenilir bir þekilde
belirlenebiliyorsa kayýtlara alýnýr. Paranýn zaman içindeki deðer kaybý önem kazandýðýnda karþýlýklar ileride oluþmasý muhtemel giderlerin
bilanço tarihindeki indirgenmiþ deðeriyle yansýtýlýr. Ýndirgenmiþ deðer kullanýldýðýnda, zamanýn ilerlemesinden dolayý karþýlýklarda meydana
gelecek artýþlar faiz gideri olarak kaydedilir.
Koþullu yükümlülükler ve varlýklar
Koþullu yükümlülükler, kaynak aktarýmýný gerektiren durum yüksek bir olasýlýk taþýmýyor ise finansal tablolarda yansýtýlmayýp dipnotlarda
açýklanmaktadýr. Koþullu varlýklar ise finansal tablolara yansýtýlmayýp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduðu takdirde dipnotlarda
açýklanýr.
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Kurum kazancý üzerinden hesaplanan vergiler
Vergi karþýlýðý, dönem karý veya zararý hesaplanmasýnda dikkate alýnan cari dönem ve ertelenmiþ vergi karþýlýklarýnýn tamamýdýr.
Ertelenmiþ vergi, bilanço yükümlülüðü metodu dikkate alýnarak, aktif ve pasiflerin finansal raporlamada yansýtýlan deðerleri ile yasal vergi
hesabýndaki bazlarý arasýndaki geçici farklardan oluþan vergi etkileri dikkate alýnarak yansýtýlmaktadýr. Ertelenmiþ vergi yükümlülüðü
vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden hesaplanýr.
Ertelenmiþ vergi varlýklarý, indirilebilir geçici farklarýn ve kullanýlmamýþ vergi zararlarýnýn ileride indirilebilmesi için yeterli karlarýn oluþmasý
mümkün görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullanýlmamýþ vergi zararlarý üzerinden ayrýlýr. Her bilanço döneminde Þirket, ertelenmiþ vergi
varlýklarýný gözden geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olmasý ihtimalini göz önüne alarak muhasebeleþtirmektedir.
Ertelenmiþ vergi varlýklarýnýn ve yükümlülüklerinin hesaplanmasýnda söz konusu varlýðýn gerçekleþeceði ve yükümlülüðün yerine getirileceði
dönemlerde oluþmasý beklenen vergi oranlarý, bilanço tarihi itibariyle uygulanan vergi oranlarý (vergi mevzuatý) baz alýnarak hesaplanýr.
Çalýþanlara saðlanan faydalar / kýdem tazminatý karþýlýðý
(a)

Tanýmlanan fayda planý :

Þirket, mevcut iþ kanunu gereðince, en az bir yýl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile iþten ayrýlan veya istifa ve kötü davranýþ dýþýndaki
nedenlerle iþine son verilen personele belirli miktarda kýdem tazminatý ödemekle yükümlüdür.
Not 24'te daha detaylý belirtildiði üzere, Þirket finansal tablolarda yer alan kýdem tazminatý karþýlýðýný, baðýmsýz bir aktüer tarafýndan yapýlan
aktüer çalýþmasýna dayanarak "Projeksiyon Metodu"nu kullanarak yansýtmýþtýr. Kýdem tazminatý yükümlülüðü, profesyonel aktüerler tarafýndan
tahmin edilen faiz oraný ile iskonto ederek hesaplanmýþtýr. Aktüeryal kazanç/kayýp, diðer kapsamlý gelir/gider olarak özkaynaklar içerisinde
gösterilir.
Konsolide bilançolarda kýdem tazminatý karþýlýklarý uzun vadeli borçlar altýnda ayrý bir kalem olarak gösterilmiþtir.
(b)

Tanýmlanan katký planlarý :

Þirket, Sosyal Sigortalar Kurumu'na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Þirket'in bu primleri ödediði sürece baþka yükümlülüðü
kalmamaktadýr. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel giderlerine yansýtýlmaktadýr. Ýlgili primlere iliþkin 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
toplam 8.142.124 TL (31 Aralýk 2011 - 7.357.491 TL) tutarýnda gider gerçekleþmiþtir.
Kiralamalar
Kiralama iþlemleri -kiracý olarak
Finansal kiralama
Þirket'e kiralanan varlýðýn mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydalarýn devrini öngören finansal kiralamalar, finansal kiralamanýn baþlangýç
tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlýðýn rayiç deðeri ile kira ödemelerinin bugünkü deðerinden küçük olaný esas alýnarak yansýtýlmaktadýr.
Finansal kira ödemeleri kira süresi boyunca, her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oraný üretecek þekilde
anapara ve finansman gideri olarak ayrýlmaktadýr. Finansman giderleri dönemler itibariyle doðrudan gelir tablosuna yansýtýlmaktadýr.
Aktifleþtirilen kiralanmýþ varlýklar, varlýðýn tahmin edilen ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadýr.
Kiralama iþlemleri - kiralayan olarak
Operasyonel kiralama iþlemleri
Operasyonel kiralamalarda kira tahsilatlarý, kiralama dönemi boyunca doðrusal yöntemle gelir olarak kaydedilir. Bir operasyonel kiralama
iþleminin yapýlmasý sýrasýnda ilk katlanýlan direkt giderler varlýðýn taþýnan deðerine eklenir ve kira süresi boyunca, kira gelirleriyle ayný þekilde
giderleþtirilirler.
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2.
2.4

Finansal tablolarýn sunumuna iliþkin esaslar (devamý)
Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)

Ýliþkili taraflar
Aþaðýdaki kriterlerden birinin varlýðýnda, taraf Þirket ile iliþkili sayýlýr:
(a)

(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Söz konusu tarafýn, doðrudan ya da dolaylý olarak bir veya birden fazla aracý yoluyla:
(i) Ýþletmeyi kontrol etmesi, iþletme tarafýndan kontrol edilmesi ya da iþletme ile ortak kontrol altýnda bulunmasý (ana ortaklýklar,
baðlý ortaklýklar ve ayný iþ dalýndaki baðlý ortaklýklar dahil olmak üzere);
(ii) Þirket üzerinde önemli etkisinin olmasýný saðlayacak payýnýn olmasý; veya
(iii) Þirket üzerinde ortak kontrole sahip olmasý;
Tarafýn, Þirket'in bir iþtiraki olmasý ;
Tarafýn, Þirket'in ortak giriþimci olduðu bir iþ ortaklýðý olmasý;
Tarafýn, Þirket'in veya ana ortaklýðýnýn kilit yönetici personelinin bir üyesi olmasý;
Tarafýn, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakýn bir aile üyesi olmasý;
Tarafýn; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altýnda veya (d) ya da (e)'de bahsedilen herhangi bir bireyin doðrudan
ya da dolaylý olarak önemli oy hakkýna sahip olduðu bir iþletme olmasý; veya
Tarafýn, iþletmenin ya da iþletme ile iliþkili taraf olan bir iþletmenin çalýþanlarýna iþten ayrýlma sonrasýnda saðlanan fayda planlarý
olmasý, gerekir.

Ýliþkili taraflarla yapýlan iþlem, iliþkili taraflar arasýnda kaynaklarýnýn, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karþýlýðý olup olmadýðýna
bakýlmaksýzýn transferidir.
Gelirlerin muhasebeleþtirilmesi
Gelir, ekonomik faydanýn iþletmeye geleceðinin muhtemel olduðu ve gelir tutarýnýn güvenilir bir þekilde ölçülebildiði zaman kaydedilmektedir.
Gelirler, indirimler ve katma deðer vergisi düþüldükten sonra net olarak gösterilmiþtir. Gelirin oluþmasý için aþaðýdaki kriterlerin yerine gelmesi
gerekmektedir.
Mal satýþlarý
Satýlan mallarýn riskinin ve faydasýnýn alýcýya transfer olduðu ve gelir tutarýnýn güvenilir bir þekilde hesaplanabildiði durumda gelir oluþmuþ
sayýlýr. Net satýþlar, indirimler ve komisyonlar düþüldükten sonraki faturalanmýþ satýþ bedelinden oluþmaktadýr.
Hizmet satýþý
Hizmet satýþýndan doðan gelir ölçülebilir bir tamamlanma derecesine ulaþýldýðý zaman oluþmuþ sayýlýr. Yapýlan anlaþmadan elde edilecek
gelirin güvenilir bir þekilde ölçülemediði durumlarda, gelir, katlanýlan giderlerin geri kazanýlabilecek tutarý kadar kabul edilir. Hizmet satýþýndan
doðan gelirin çoðunluðu Ambarlý tesisi liman hizmeti gelirlerinden oluþmaktadýr.
Kira geliri
Kira gelirleri aylýk olarak kazanýldýðýnda finansal tablolara yansýtýlýr.
Temettü ve faiz geliri:
Hisse senedi yatýrýmlarýndan elde edilen temettü geliri, hissedarlarýn temettü alma hakký doðduðu zaman (Þirket'in ekonomik faydalarý elde
edeceði ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün olduðu sürece) kayda alýnýr.
Finansal varlýklardan elde edilen faiz geliri, Þirket'in ekonomik faydalarý elde edeceði ve gelirin güvenilir bir biçimde ölçülmesi mümkün
olduðu sürece kayýtlara alýnýr. Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlýktan elde edilecek tahmini
nakit giriþlerini söz konusu varlýðýn kayýtlý deðerine indirgeyen efektif faiz oraný nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Borçlanma maliyetleri
Öngörülen kullanýmýna veya satýþýna hazýr hale gelmesi önemli bir zamaný gerektiren varlýklarýn satýn alýmý, inþasý veya üretimi ile direkt iliþkili
olan borçlanma maliyetleri ilgili varlýklarýn maliyetinin parçasý olarak aktifleþtirilir. Diðer borçlanma maliyetleri gerçekleþtikleri dönemlerde
gider yazýlýr. Borçlanma maliyetleri faiz ve borçlanmaya baðlý olarak katlanýlan diðer maliyetleri içerir.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
2.
2.4

Finansal tablolarýn sunumuna iliþkin esaslar (devamý)
Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)

Hisse baþýna kar / (zarar)
Gelir tablosunda belirtilen hisse baþýna kazanç, net karýn, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin aðýrlýklý ortalama adedine
bölünmesiyle bulunmaktadýr.
Türkiye'de þirketler sermayelerini hali hazýrda bulunan hissedarlarýna, çeþitli içsel kaynaklardan "bedelsiz hisse" yolu ile artýrabilmektedirler.
Bu tip "bedelsiz hisse" daðýtýmlarý, hisse baþýna kazanç hesaplamalarýnda, ihraç edilmiþ hisse gibi deðerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda
kullanýlan aðýrlýklý ortalama hisse sayýsý, söz konusu hisse senedi daðýtýmlarýnýn geçmiþe dönük etkileri de dikkate alýnarak bulunur.
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Bilanço tarihinden sonra ortaya çýkan ve Þirket'in bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek hususlar konsolide finansal tablolara
yansýtýlmaktadýr. Düzeltme gerektirmeyen bilanço tarihinden sonra ortaya çýkan hususlar ise önemlilik derecesine göre notlarda açýklanmaktadýr.
Ýþlem ve teslim tarihindeki muhasebeleþtirme
Tüm finansal varlýk alýþ ve satýþlarý iþlem tarihinde, bir baþka deyiþle Þirket'in alýmý veya satýmý gerçekleþtireceðini taahhüt ettiði tarihte
muhasebeleþtirilir. Olaðan alýþ ve satýþlar, varlýðýn teslim süresinin genelde bir mevzuat veya piyasalardaki düzenlemelere göre belirlendiði
alýþ ve satýþlardýr.
Finansal araçlar
Finansal araçlar, bir iþletmenin finansal varlýklarýný ve bir baþka iþletmenin finansal yükümlülüklerini veya sermaye araçlarýný arttýran anlaþmalardýr.
Finansal varlýklar:

nakit,

baþka bir iþletmeden nakit veya bir baþka finansal varlýk almayý öngören sözleþmeye dayalý hak,

iþletmenin bir baþka iþletmeyle finansal araçlarýný, iþletmenin lehinde olacak þekilde, karþýlýklý olarak deðiþtirmesini öngören sözleþmeye
dayalý hak ya da,

bir baþka iþletmenin sermaye araçlarýdýr.
Sözleþmeye dayalý finansal yükümlülükler:

baþka bir iþletmeye nakit veya bir baþka finansal varlýk vermeyi öngören, veya

iþletmenin bir baþka iþletmeyle finansal araçlarýný, iþletmenin aleyhinde olacak þekilde karþýlýklý olarak deðiþtirmesini öngören
sözleþmeye dayalý yükümlülüklerdir.
Bir finansal varlýk veya finansal yükümlülük ilk olarak, verilen (finansal varlýk için) ve ele geçen (finansal yükümlülük için) rayiç deðer olan
iþlem maliyetleri üzerinden varsa iþlem masraflarý da eklenerek (finansal yükümlülük için düþülerek) hesaplanýr.
Finansal araçlarýn rayiç deðeri
Rayiç deðer, zorunlu satýþ veya tasfiye gibi haller dýþýnda, bir finansal aracýn cari bir iþlemde istekli taraflar arasýnda alým-satýma konu olan
fiyatýný ifade eder. Kote edilmiþ piyasa fiyatý, þayet varsa, bir finansal aracýn makul deðerini en iyi yansýtan deðerdir.
Þirket'in finansal araçlarýnýn rayiç deðerlerinin tahmininde belirtilen yöntemler ve varsayýmlar Not 39'da açýklanmýþtýr.
Ticari ve diðer alacaklar
Ticari alacaklar fatura edilmiþ tutarlarý ile kayýtlara alýnmakta ve etkin faiz oraný metoduyla indirgenmiþ net deðeri ile ve varsa þüpheli alacak
karþýlýðý düþüldükten sonra taþýnmaktadýr.
Ticari alacaklar içine sýnýflandýrýlan senetler ve vadeli çekler etkin faiz oraný metoduyla reeskonta tabi tutularak indirgenmiþ deðerleri ile taþýnýr.
Þüpheli alacak karþýlýðý gider olarak kayýtlara yansýtýlmaktadýr. Karþýlýk, müþteriden alýnan teminatlar göz önüne alýnarak, Þirket yönetimi
tarafýndan tahmin edilen ve ekonomik koþullardan ya da hesabýn doðasý gereði taþýdýðý riskten kaynaklanabilecek olasý zararlarý karþýladýðý
düþünülen tutardýr.
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31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
2.
2.4

Finansal tablolarýn sunumuna iliþkin esaslar (devamý)
Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)

Finansal yatýrýmlar
Tüm finansal yatýrýmlar ilk alým anýndaki rayiç deðeri ifade ettiði düþünülen ve iþlem maliyetlerini de içeren maliyet bedeli ile kayýtlara alýnýr.
31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle tüm finansal yatýrýmlar, "satýlmaya hazýr finansal varlýklar"dýr.
Ýlk kayda alýmdan sonra satýlmaya hazýr finansal yatýrýmlar rayiç deðerleri ile deðerlenir. Finansal yatýrýmlardan elde edilen faiz, faiz geliri olarak
gösterilmiþtir. Finansal yatýrýmlardan elde edilen diðer kazanç veya kayýplar, ilgili varlýklar satýlana, nakde dönüþene veya baþka bir þekilde
elden çýkarýlana veya herhangi bir þekilde deðer düþüklüðüne maruz kalana kadar özkaynaklar içinde ayrý bir kalemde "deðer artýþ fonlarý"
hesap kaleminde gösterilir, bu tarihten sonra ise gelir ve gider hesaplarý ile iliþkilendirilir.
Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnda iþlem gören finansal yatýrýmlar, bilanço tarihindeki iþ günü sonunda borsada oluþan piyasa fiyatlarý
esas alýnarak deðerlenmiþtir. Borsada iþlem görmeyen finansal yatýrýmlarý deðerlemek için uygulanabilir bir deðerleme metodu olmadýðý
zaman, ilgili finansal yatýrýmlar tarihi maliyetleri ile deðerlenmiþtir.
Finansal varlýklarda deðer düþüklüðü
Gerçeðe uygun deðer farký kâr veya zarara yansýtýlan finansal varlýklar dýþýndaki finansal varlýk veya finansal varlýk gruplarý, her bilanço
tarihinde deðer düþüklüðüne uðradýklarýna iliþkin göstergelerin bulunup bulunmadýðýna dair deðerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlýðýn
ilk muhasebeleþtirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayýn meydana gelmesi ve söz konusu olayýn ilgili finansal varlýk veya varlýk grubunun
güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akýmlarý üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlýðýn deðer düþüklüðüne
uðradýðýna iliþkin tarafsýz bir göstergenin bulunmasý durumunda deðer düþüklüðü zararý oluþur.
Satýlmaya hazýr özkaynak araçlarý için gerçeðe uygun deðerin önemli ve sürekli bir düþüþ ile maliyetin altýna inmesi objektif bir deðer
düþüklüðü göstergesi sayýlýr.
Maliyet deðerinden gösterilen finansal varlýklar için deðer düþüklüðü tutarý gelecekte beklenen tahmini nakit akýmlarýnýn benzer bir finansal
varlýk için olan cari faiz oranlarý ile iskonto edilerek hesaplanan bugünkü deðeri ile defter deðeri arasýndaki farktýr. Bu tür bir deðer düþüklüðü
sonraki dönemlerde iptal edilemez.
Bir karþýlýk hesabýnýn kullanýlmasý yoluyla defter deðerinin azaltýldýðý ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlýklarda, deðer düþüklüðü
doðrudan ilgili finansal varlýðýn kayýtlý deðerinden düþülür. Ticari alacaðýn tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar karþýlýk hesabýndan
düþülerek silinir. Karþýlýk hesabýndaki deðiþimler gelir tablosunda muhasebeleþtirilir.
Satýlmaya hazýr özkaynak araçlarýnýn gerçeðe uygun deðerinde deðer düþüklüðü sonrasýnda meydana gelen artýþ, doðrudan özkaynaklarda
muhasebeleþtirilir.
Satýlmaya hazýr özkaynak araçlarý için daha önceki dönemlerde kar/zarar içinde muhasebeleþtirilen deðer düþüklüðü zararý, kar/zarar içinde
iptal edilmez. Deðer düþüklüðü zararý sonucunda oluþan gerçeðe uygun deðer artýþý, diðer kapsamlý gelir içinde muhasebeleþtirilir ve
yatýrýmlara iliþkin yeniden deðerleme karþýlýðý baþlýðý altýnda toplanýr. Satýlmaya hazýr borçlanma senetleri için deðer düþüklüðü zararý, yatýrýmýn
gerçeðe uygun deðerindeki artýþýn deðer düþüklüðü zararýnýn muhasebeleþtirilmesi sonrasýnda ortaya çýkan bir olayla iliþkilendirilmesinin
söz konusu olmasý durumlarda, sonraki dönemlerde kar/zarar içinde iptal edilir.
Finansal yükümlülükler
Finansal yükümlülükler baþlangýçta iþlem maliyetlerinden arýndýrýlmýþ gerçeðe uygun deðerleriyle muhasebeleþtirilir ve sonraki dönemlerde
etkin faiz oraný üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz yöntemi kullanýlarak itfa edilmiþ maliyet bedelinden taþýnýr.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüðün itfa edilmiþ maliyetlerinin hesaplanmasý ve ilgili faiz giderinin iliþkili olduðu döneme daðýtýlmasý
yöntemidir. Etkin faiz oraný; finansal aracýn beklenen ömrü boyunca veya uygun olmasý halinde daha kýsa bir zaman dilimi süresince gelecekte
yapýlacak tahmini nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüðün net bugünkü deðerine indirgeyen orandýr.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
2.
2.4

Finansal tablolarýn sunumuna iliþkin esaslar (devamý)
Önemli muhasebe politikalarýnýn özeti (devamý)

Banka kredileri
Bütün banka kredileri, ilk kayýt anýnda rayiç deðerlerini de yansýttýðý düþünülen ve ihraç maliyetini içeren maliyet bedeli ile kaydedilir.
Ýlk kayda alýmdan sonra krediler, etkin faiz oraný yöntemiyle indirgenmiþ net deðerleri ile gösterilir. Ýndirgenmiþ deðer hesaplanýrken ilk ihraç
anýndaki maliyetler ve geri ödeme sýrasýndaki indirimler ve primler göz önünde bulundurulur.
Ýtfa sürecinde veya yükümlülüklerin kayda alýnmasý sýrasýnda ortaya çýkan gelir veya giderler, gelir tablosu ile iliþkilendirilir.
Türev finansal araçlar
Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alýnmalarýnda elde etme maliyeti ile, kayda alýnmalarýný izleyen dönemlerde ise gerçeðe uygun deðerleri
ile deðerlenmektedir. Þirket'in türev finansal araçlarýný aðýrlýklý olarak vadeli döviz alým-satým sözleþmeleri ile ilgili iþlemler oluþturmaktadýr.
Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Þirket için risklere karþý etkin bir koruma saðlamakla birlikte, genellikle risk muhasebesi
yönünden UMS 39 standardýna ait gerekli koþullarý taþýmamasý nedeniyle finansal tablolarda finansal yatýrýmlar (eðer gelir ise) ya da diðer
finansal yükümlülükler (eðer gider ise) içinde gösterilmiþtir.
Ticari ve diðer borçlar
Ticari ve diðer borçlar, mal ve hizmet alýmý ile ilgili ileride doðacak faturalanmýþ ya da faturalanmamýþ tutarýn rayiç deðerini temsil eden
indirgenmiþ maliyet bedeliyle kayýtlarda yer almaktadýr.
Finansal varlýk ve yükümlülüklerin kayda alýnmasý ve kayýttan çýkarýlmasý
Þirket, finansal varlýk veya yükümlülükleri, ilgili finansal araç sözleþmelerine taraf olduðu takdirde bilançosuna yansýtmaktadýr. Þirket finansal
varlýðýn tamamýný veya bir kýsmýný, sadece söz konusu varlýklarýn konu olduðu sözleþmeden doðan haklar üzerindeki kontrolünü kaybettiði
zaman kayýttan çýkartýr. Þirket finansal yükümlülükleri ancak sözleþmede tanýmlanan yükümlülüðü ortadan kalkar, iptal edilir veya zaman
aþýmýna uðrar ise kayýttan çýkartýr.
3.

Ýþletme birleþmeleri

Yoktur.
4.

Ýþ ortaklýklarý

Þirket'in, 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle iþ ortaklýklarý bulunmamaktadýr.
5.

Bölümlere göre raporlama

Þirket'in yurt dýþý satýþlarýnýn büyük bölümü, farklý coðrafi bölgelere tek seferlik yapýlan satýþlardan oluþmakta ve satýþlarýn coðrafi bölgelere
göre daðýlýmý yýllara göre tutarlýlýk göstermemektedir. Bu nedenle, hasýlatýn detayý, Not 28'de yurt içi ve yurt dýþýna yapýlan satýþlar olarak verilmiþtir.
Þirket'in iþ faaliyetleri, saðladýðý hizmet ve ürünlerin içeriðine baðlý olarak yönetilmekte ve organize edilmektedir. Þirket bölümlerine göre
raporlamasýný UFRS 8'e göre yapmaktadýr. Þirket'in iþ alanlarý hakkýndaki bilgiler, Þirket'in 31 Aralýk 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle çimento
(klinker ve agregadahil) ve hazýr beton faaliyetlerinden elde edilen kazancý ve kar bilgilerini içermektedir.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
5.

Bölümlere göre raporlama (devamý)

1 Ocak - 31 Aralýk 2012

Çimento

Hazýr beton

Daðýtýlmamýþ

Eliminasyon

Toplam

762.982.688
(568.989.129)

419.122.127
(408.057.656)

-

(126.202.408)
126.202.408

1.055.902.407
(850.844.377)

Brüt kar

193.993.559

11.064.471

-

-

205.058.030

Faaliyet giderleri (-)
Diðer faaliyet gelirleri / giderleri (-), net

(38.198.301)
(2.792.975)

(9.093.944)
(1.271.630)

-

-

(47.292.245)
(4.064.605)

Faaliyet karý

153.002.283

698.897

-

153.701.180

(5.760.962)

218.912

-

-

(5.542.050)

147.241.321

917.809

-

-

148.159.130

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri, net

-

-

(27.332.897)

-

(27.332.897)

Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiþ vergi gelir/(gideri)

-

-

(28.922.734)
1.589.837

-

(28.922.734)
1.589.837

147.241.321

917.809

(27.332.897)

-

120.826.233

Çimento

Hazýr beton

Daðýtýlmamýþ

Eliminasyon

Toplam

Bölüm varlýklarý
Finansal yatýrýmlar
Daðýtýlmamýþ varlýklar

1.051.403.596
-

169.948.078
-

137.265.842
29.951.122

-

1.221.351.674
137.265.842
29.951.122

Toplam varlýklar

1.051.403.596

169.948.078

167.216.964

-

1.388.568.638

Daðýtýlmamýþ yükümlülükler

-

-

1.388.568.638

-

1.388.568.638

Toplam yükümlülükler

-

-

1.388.568.638

-

1.388.568.638

Yatýrým harcamalarý (giderleri)
Maddi ve maddi olmayan duran varlýklar

62.910.066

17.692.316

-

-

80.602.382

Toplam yatýrým harcamalarý

62.910.066

17.692.316

-

-

80.602.382

Amortisman gideri
Ýtfa paylarý

48.437.568
904.425

7.113.967
738.245

-

-

55.551.535
1.642.670

Satýþ gelirleri
Satýþlarýn maliyeti (-)

Finansal gelirler / giderler (-), net
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karý

Sürdürülen faaliyetler dönem karý
31 Aralýk 2012
Varlýklar ve yükümlülükler

1 Ocak - 31 Aralýk 2012
Diðer bölüm bilgileri
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konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
5.

Bölümlere göre raporlama (devamý)

1 Ocak - 31 Aralýk 2011
Çimento

Beton

Daðýtýlmamýþ

Eliminasyon

Toplam

704.715.016
(545.133.402)

423.928.399
(403.057.122)

-

(118.610.940)
118.610.940

1.010.032.475
(829.579.584)

Brüt kar

159.581.614

20.871.277

-

-

180.452.891

Faaliyet giderleri (-)
Diðer faaliyet gelirleri / giderleri (-), net

(33.585.115)
(4.181.259)

(7.740.580)
(1.253.994)

-

-

(41.325.695)
(5.435.253)

Faaliyet karý

121.815.240

11.876.703

-

-

133.691.943

(90.813)

330.671

(10.140.583)

-

(9.900.725)

121.724.427

12.207.374

(10.140.583)

-

123.791.218

Sürdürülen faaliyetler vergi gideri, net

-

-

(22.873.671)

-

(22.873.671)

Dönem vergi gideri (-)
Ertelenmiþ vergi gelir/(gideri)

-

-

(21.121.249)
(1.752.422)

-

(21.121.249)
(1.752.422)

121.724.427

12.207.374

(33.014.254)

-

100.917.547

Çimento

Beton

Daðýtýlmamýþ

Eliminasyon

Toplam

Bölüm varlýklarý
Ýþtirakler
Daðýtýlmamýþ varlýklar

704.059.834
-

80.983.677
-

117.856.946
375.577.667

-

785.043.511
117.856.946
375.577.667

Toplam varlýklar

704.059.834

80.983.677

493.434.613

-

1.278.478.124

Daðýtýlmamýþ yükümlülükler

-

-

1.278.478.124

-

1.278.478.124

Toplam yükümlülükler

-

-

1.278.478.124

-

1.278.478.124

Yatýrým harcamalarý (giderleri)
Maddi duran varlýklar

57.045.058

16.247.297

-

-

73.292.355

Toplam yatýrým harcamalarý

57.045.058

16.247.297

-

-

73.292.355

Amortisman gideri
Ýtfa paylarý

47.407.970
919.800

5.717.506
86.919

-

-

53.125.476
1.006.719

Satýþ gelirleri
Satýþlarýn maliyeti (-)

Finansal gelirler / giderler (-), net
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karý

Sürdürülen faaliyetler dönem karý

31 Aralýk 2011

Varlýklar ve yükümlülükler

1 Ocak - 31 Aralýk 2011
Diðer bölüm bilgileri
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konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
6.

Nakit ve nakit benzerleri
31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

5.345.524
8.305.987
153

6.739.292
8.854.758
849

13.651.664

15.594.899

Banka (kýsa vadeli mevduatlar dahil)
Vadesi raporlama döneminden önce olan çekler
Kasa
Toplam

Vadeli mevduatlar Þirket'in acil nakit ihtiyaçlarýna baðlý olarak Türk Lirasý için 1-30 gün (31 Aralýk 2011 - 1-30 gün), ABD Dolarý için 1-30
gün (31 Aralýk 2011 - 1-30 gün),arasýnda deðiþen vadelerde yapýlmýþtýr. Faiz oranlarý Türk Lirasý vadeli mevduat için %5,00- %11,75
(31 Aralýk 2011 - %6,00 - %11,50) ABD Dolarý için %0,50 - %4,25'tir. (31 Aralýk 2011 - %1,00 - %3,90)
31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktadýr.
7.

Finansal yatýrýmlar

-

Kýsa dönem

Yoktur.
-

Uzun dönem
31 Aralýk 2011

31 Aralýk 2012

Satýlmaya hazýr finansal varlýklar- gerçeðe uygun deðerle yansýtýlan
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi (Çimsa)

Pay oraný
(%)

Tutar

Pay oraný
(%)

Tutar

8,98

110.873.318

8,98

91.464.422

Toplam
Satýlmaya hazýr finansal varlýklar-maliyet deðerleri ile yansýtýlan
Liman Ýþletmeleri ve Nakliyecilik A.Þ. (Liman Ýþletmeleri)
Eterpark Endüstri Ürünleri Ýmalat Ticaret Ýthalat Ýhracat
Pazarlama A.Þ. (Eterpark)
Arpaþ Ambarlý Römerkaj Pilataj Ticaret A.Þ. (Arpaþ)
Altaþ Ambarlý Liman Tesisleri A.Þ. (Altaþ)
Toplam

110.873.318

91.464.422

15,00

22.662.688

15,00

22.662.688

8,73
16,00
12,25

2.686.527
841.399
201.910

8,73
16,00
12,25

2.686.527
841.399
201.910

137.265.842

117.856.946

Hisse senetleri Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasýnda iþlem gören Çimsa 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 iþ günleri sonunda borsada
oluþan piyasa fiyatlarý ile deðerlenmiþtir. 19.408.896 TL (31 Aralýk 2011 - 29.841.177 TL azalýþ) tutarýndaki cari dönemde ortaya çýkan
borsa rayicindeki artýþ, kapsamlý gelir tablosu içinde gösterilmiþtir.
Eterpark, Liman Ýþletmeleri, Arpaþ ve Altaþ'ýn rayiç bedellerini makul bir þekilde hesaplamak mümkün olmadýðý için sözkonusu finansal
duran varlýklar (2004 yýlý sonuna kadar enflasyona göre düzeltilmiþ) maliyet bedelleri üzerinden bilançoda taþýnmaktadýr.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
8.

Finansal borçlar

Kýsa vadeli finansal borçlar
31 Aralýk 2012

Teminatsýz krediler

Uzun vadeli kredilerin kýsa vadeli kýsmý

Para birimi

Bakiye

Vade

TL Bakiye

TL (**)
TL (**)
TL (**)
TL (**)
TL (**)
TL (**)
TL (*)
TL (*)

30.000.000
30.000.000
50.000.000
35.000.000
10.000.000
40.000.000
1.368.233
1.212.491

20 Þubat 2013
20 Þubat 2013
28 Þubat 2013
2 Ocak 2013
2 Ocak 2013
28 Mart 2013

30.238.875
40.316.333
30.192.000
35.022.361
10.004.792
40.028.889
1.368.233
1.212.491

ABD Dolarý (***)
ABD Dolarý (***)

10.025.404
10.025.425

2 Mayýs 2013
2 Mayýs 2013

17.871.285
17.871.322
224.126.581

31 Aralýk 2011

Teminatsýz krediler

Uzun vadeli kredilerin kýsa vadeli kýsmý

Para birimi

Bakiye

Vade

TL Bakiye

TL (**)
TL (**)
TL (**)
TL (**)
TL (*)
TL (*)

30.000.000
8.500.000
16.500.000
25.000.000
24.134.645
5.010.109

2 Mayýs 2012
13 Eylül 2012
13 Eylül 2012
13 Eylül 2012
-

30.499.958
8.738.574
16.963.114
25.695.250
24.134.645
5.010.109

ABD Dolarý (***)

50.191

2 Þubat 2012

94.806

(*)Geçici amaçla kullanýlan faizsiz kýsa vadeli krediler
(**)Sabit faizli krediler
(***)Deðiþken faizli krediler

111.136.456

Uzun vadeli finansal borçlar
31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle uzun vadeli finansal borç bulunmamaktadýr.
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konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
8.

Finansal borçlar (devamý)

31 Aralýk 2011
Para birimi

Bakiye

Vade

TL Bakiye

Teminatsýz krediler

ABD Dolarý (***)
ABD Dolarý (***)

10.020.465
10.020.406

2 Mayýs 2013
2 Mayýs 2013

18.927.656
18.927.545

Uzun vadeli kredilerin kýsa vadeli kýsmý

ABD Dolarý (***)

(50.191)

2 Þubat 2012

(94.806)
37.760.395

(*)Geçici amaçla kullanýlan faizsiz kýsa vadeli krediler
(**)Sabit faizli krediler
(***)Deðiþken faizli krediler
31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle, Þirket'in çeþitli bankalardan kullanmýþ olduðu 20.000.000 ABD Dolarý tutarýnda uzun vadeli kredinin faiz
ödemeleri üç ayda bir, anapara ödemesi ise ikinci yýlýn sonunda yapýlacaktýr.
Þirket' in bazý kredileri uyulmasý gereken sözleþme hükümlerine tabidir. Söz konusu hükümler uyarýnca, Þirket tarafýnan birtakým
performans kriterlerinin gerçekleþtirilmesi gerekmektedir. Þirket, 10 milyon ABD Dolarý tutarýndaki kredi sözleþmesindeki borç servis
oraný yükümlülüðünü 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle yerine getirmektedir.
Uzun vadeli kredilerin geri ödeme planý aþaðýdaki gibidir:

1 yýldan az
1-5 yýl
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31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

35.742.607
-

94.806
37.760.395

35.742.607

37.855.201

Akçansa 2012 Faaliyet Raporu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi
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konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
8.

Finansal borçlar (devamý)

Finansal kiralama taahhütleri
a)

Kýsa vadeli finansal kiralama iþlemlerinden borçlar (net)

31 Aralýk 2012 tarihi itibari ile Þirket makine, teçhizat ve taþýt alýmýyla ilgili olarak yirmi bir kiralama sözleþmesi imzalamýþtýr. Finansal kiralama
sözleþmeleri kapsamýndaki kira ödemeleri Þubat 2007'den baþlayarak, Aralýk 2012' ye kadar aylýk taksitler halinde ödenmektedir. Þirket'in,
31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle bu kýsa vadeli kiralama iþlemlerinden tutarýnda borcu bulunmamaktadýr. (31 Aralýk 2011: 128.002 TL )
b)

Uzun vadeli finansal kiralama iþlemlerinden borçlar (net)

Ayrýca, bir baþka finansal kiralama sözleþmesi kapsamýnda, 900.000 ABD Dolarý tutarýndaki kira ödemeleri Temmuz 2007'de aylýk 10.000
ABD Dolarý olarak eþit taksitlerle ödenmeye baþlanmýþ ve Eylül 2014'e kadar ödenecektir. Þirket'in, 31 Aralýk 2012 itibariyle ABD Dolarý
kýsa vadeli kiralama iþlemlerinden 213.912 TL (31 Aralýk 2011 - 226.668 TL) tutarýnda borcu bulunmaktadýr.
31 Aralýk 2012 ve 2011 tarihi itibariyle finansal kiralama iþlemine istinaden ödenecek uzun vadeli kýsým bulunmamaktadýr.
31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle yukarýda bahsi geçen 900.000 ABD Dolarý tutarýndaki finansal kiralama iþlemine istinaden ödenecek uzun
vadeli kýsmý 160.434 TL (31 Aralýk 2011 - 396.669 TL)'dir.
Finansal kiralama taahhütleri

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

Bir yýl içerisinde
Bir-beþ yýl arasýnda

213.912
160.434

365.753
396.669

Toplam finansal kiralama iþlemlerinden borçlar

374.346

762.422

-

(11.083)

374.346

751.339

Faiz
Toplam finansal kiralama iþlemlerinden oluþan borcun
bugünkü deðeri
9.

Diðer finansal yükümlükler

31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle diðer finansal yükümlülük bulunmamaktadýr (31 Aralýk 2011 - Yoktur)
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10.

Ticari alacaklar ve borçlar

Ticari alacaklar
Kýsa vadeli ticari alacaklar
31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

131.201.124
114.690.420
20.672
42.391.464
7.497.228
(7.497.228)

119.628.975
96.844.397
928.882
36.190.923
5.770.565
(5.770.565)

288.303.680

253.593.177

Ticari alacaklar, net
Vadeli çekler ve alacak senetleri,net
Ýþtiraklerden alacaklar (Not 37)
Diðer iliþkili taraflardan alacaklar (Not 37)
Þüpheli alacaklar
Þüpheli alacak karþýlýðý (-)

Etkin faiz oraný metoduyla indirgenmiþ net alacaklar hesaplanýrken kullanýlan oranlar, TL için %7,00, ABD Dolarý için %0,8435 ve Euro için
%0,44 (31 Aralýk 2011 - TL için %13,34, ABD Dolarý için %1,1281 ve Euro için %1,9134'dir).
Ticari alacaklar için ayrýlan þüpheli alacak karþýlýðý, geçmiþ tahsil edilememe tecrübesine dayanýlarak belirlenmiþtir.
31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle þüpheli alacak karþýlýðýnýn hareketi aþaðýda sunulmuþtur:

31 Aralýk 2012
1 Ocak
Cari dönem þüpheli alacak karþýlýk gideri (Not 29)
Tahsilatlar (Not 29)

31 Aralýk 2011

5.770.565
1.827.004
(100.341)

4.705.672
1.427.612
(362.719)

7.497.228

5.770.565

Ticari alacaklarýn tahsil süresi ürün niteliðine ve müþteri ile yapýlan sözleþmelere baðlý olarak deðiþmekte olup, çimento için ortalama 87
gün (31 Aralýk 2011 - 82 gün), hazýr beton için 80 gündür (31 Aralýk 2011 - 80 gün).
31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle, alacaklarýn vadelerine göre detayý ana hatlarýyla þöyledir:
Vadesi geçmiþ ama þüpheli alacak karþýlýðý ayrýlmayan alacaklar

31 Aralýk 2012
31 Aralýk 2011

82

Vadesi
gelmemiþ
alacak

1 aya kadar

1-2 ay

2-3 ay

3-4 ay

4 ay üzeri

Toplam

284.524.621
250.932.135

2.481.180
1.826.764

416.544
192.272

121.887
161.206

189.638
81.772

569.810
399.028

288.303.680
253.593.177
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konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
10.

Ticari alacaklar ve borçlar (devamý)

Ticari borçlar
Kýsa vadeli ticari borçlar

Satýcýlar, net
Ýþtiraklere borçlar (Not 37)
Diðer iliþkili taraflara borçlar (Not 37)
Ortaklara borçlar (Not 37)

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

144.076.581
402.039
2.341.934
250.707

156.307.083
285.726
4.777.649
284.584

147.071.261

161.655.042

Ticari borçlarýn ortalama ödeme süresi 30 - 45 gün arasýndadýr.
Etkin faiz oraný metoduyla indirgenmiþ net borçlar hesaplanýrken kullanýlan oranlar, TL için %7,00, ABD Dolarý için %0,8435 ve Euro için
%0,44 (31 Aralýk 2011 - TL için %13,34, ABD Dolarý için %1,1281 ve Euro için %1,9134'dir).
11.

Diðer alacaklar ve borçlar

Kýsa vadeli diðer alacaklar

Satýcýlara verilen iþ avanslarý
Devreden KDV
Personelden alacaklar (Not 37)
Verilen depozito ve teminatlar
Diðer

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

6.121.918
7.508.170
772.624
9.550
486.975

4.511.025
1.166.162
770.549
9.550
159.293

14.899.237

6.616.579

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

2.303.821
2.869.752
3.424.218
1.650.027
2.713.105
596.431
784.893
295.208

2.930.076
2.544.192
2.919.800
2.472.122
2.681.104
691.520
613.262
31.002

14.637.455

14.883.078

Kýsa vadeli diðer borçlar

Alýnan depozito ve teminatlar
Ödenecek vergi ve fonlar
Alýnan avanslar
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Ödenecek diðer yükümlülükler
Ortaklara temettü borçlarý (Not 37)
Personele borçlar (Not 37)
Diðer çeþitli borçlar
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11.

Diðer alacaklar ve borçlar (devamý)

Uzun vadeli diðer varlýklar
31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

445.678

362.038

445.678

362.038

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

98.097

392.390

98.097

392.390

Verilen depozito ve teminatlar

Uzun vadeli diðer borçlar

Takside baðlanan vergi ve fonlar (*)

(*) Þirket' in 31 Aralýk 2012 tarihi itbariyle 6111 no' lu kanun kapsamýnda takside baðlanan vergi ve fonlar bakiyesinin kýsa vadeye düþen 294.293
TL' lik (31 Aralýk 2011: 294.293 TL) kýsmý kýsa vadeli diðer borçlar hesabý içerisindeki "Ödenecek vergi ve fonlar" kaleminde yer almaktadýr.
12.

Finans sektörü faaliyetlerinden alacak ve borçlar

Þirket'in, 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle finans sektörü faaliyeti bulunmamaktadýr.
13.

Stoklar

Hammadde stoklarý, net
Yarý mamul stoklarý
Mamul stoklarý
Yoldaki mallar

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

102.375.425
10.604.637
7.210.576
351.414

76.378.646
9.942.884
6.487.130
1.045.031

120.542.052

93.853.691

Þirket' in, 2012 yýlý içerisinde ayýrdýðý stok deðer düþüklüðü karþýlýðý 1.106.000 TL' dir (31 Aralýk 2011 - 1.135.000 TL).
14.

Canlý varlýklar

Þirket'in 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle canlý varlýklarý bulunmamaktadýr.
15.

Devam eden inþaat sözleþmelerine iliþkin varlýklar

Þirket'in inþaat faaliyeti yoktur.
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16.

Özkaynak yöntemiyle deðerlendirilen yatýrýmlar

Þirket'in 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle özkaynak yöntemiyle deðerlenen yatýrýmý bulunmamaktadýr.
17.

Yatýrým amaçlý gayrimenkuller

Þirket'in 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle yatýrým amaçlý gayrimenkulleri bulunmamaktadýr.
18.

Maddi duran varlýklar
1 Ocak 2012

Giriþler

Transferler (*)

Çýkýþlar

31 Aralýk 2012

Maliyet
Arazi, yerüstü ve yeraltý düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Döþeme, demirbaþ ve taþýt araçlarý
Özel maliyetler
Yapýlmakta olan yatýrýmlar

135.043.323
254.189.252
1.125.352.951
61.977.908
45.852.687
57.842.155

62.400
1.400
47.133
152.004
5.500
80.333.945

2.698.884
1.781.028
34.304.843
6.867.052
2.216.159
(49.102.395)

(1.631.669)
(849.311)
(698.535)
-

137.804.607
255.971.680
1.158.073.258
68.147.653
47.375.811
89.073.705

Toplam

1.680.258.276

80.602.382

(1.234.429)

(3.179.515)

1.756.446.714

70.026.043
123.612.621
795.006.268
42.556.973
30.933.290

3.107.100
13.965.530
32.761.282
3.624.734
2.092.889

-

(1.459.475)
(760.990)
(634.514)

73.133.143
137.578.151
826.308.075
45.420.717
32.391.665

1.062.135.195

55.551.535

-

(2.854.979)

1.114.831.751

Eksi: Birikmiþ amortisman
Arazi, yerüstü ve yeraltý düzenleri
Binalar
Makine tesis ve cihazlar
Döþeme, demirbaþ ve taþýt araçlarý
Özel maliyetler
Toplam
Maddi varlýklar, net

618.123.081

641.614.963

(*)
31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle yapýlmakta olan yatýrýmlardan maddi olmayan varlýklara1.234.429 TL tutarýnda transfer gerçekleþmiþtir.
(31 Aralýk 2011 - 203.265 TL)
1 Ocak 2011

Giriþler

Transferler (*)

Çýkýþlar

31 Aralýk 2011

Maliyet
Arazi, yerüstü ve yeraltý düzenleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Döþeme, demirbaþ ve taþýt araçlarý
Özel maliyetler
Yapýlmakta olan yatýrýmlar

132.639.044
251.324.881
1.082.923.899
69.241.364
46.146.233
43.724.439

2.250
241.282
164.595
72.884.228

2.456.617
4.262.104
49.943.757
1.506.107
394.662
(58.766.512)

(54.588)
(1.397.733)
(7.755.987)
(8.934.158)
(688.208)
-

135.043.323
254.189.252
1.125.352.951
61.977.908
45.852.687
57.842.155

Toplam

1.625.999.860

73.292.355

(203.265)

(18.830.674)

1.680.258.276

67.027.636
109.801.696
771.410.829
47.692.932
29.658.184

3.008.987
14.148.949
30.394.894
3.656.480
1.916.166

-

(10.580)
(338.024)
(6.799.455)
(8.792.439)
(641.060)

70.026.043
123.612.621
795.006.268
42.556.973
30.933.290

1.025.591.277

53.125.476

-

(16.581.558)

1.062.135.195

Eksi: Birikmiþ amortisman
Arazi, yerüstü ve yeraltý düzenleri
Binalar
Makine tesis ve cihazlar
Döþeme, demirbaþ ve taþýt araçlarý
Özel maliyetler
Toplam
Maddi varlýklar, net
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19.

Maddi duran varlýklar (devamý)

31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle finansal kiralama yoluyla alýnan maddi varlýklarýn toplam maliyet tutarý 22.058.277 TL (31 Aralýk 2011 22.058.277), toplam birikmiþ amortisman tutarý 10.924.148 TL (31 Aralýk 2011 - 9.482.203 TL)'dir.
2012 ve 2011 yýlý içerisinde finansal kiralama yolu ile yeni maddi veya maddi olmayan varlýk alýmý yapýlmamýþtýr.
31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle halen kullanýmda olan ancak tamamen amorti olmuþ maddi ve maddi olmayan varlýklarýn maliyet deðeri
590.142.606 TL'dir (31 Aralýk 2011 - 575.497.434 TL).
31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle dönem içerisinde faiz gideri aktifleþtirilmemiþtir (31 Aralýk 2011 - 2.523.219 TL).
Varlýklar üzerinde rehin ve ipotekler
Þirket'in 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle maddi varlýklarý üzerinde ipotek veya rehin bulunmamaktadýr.
19.

Maddi olmayan duran varlýklar

1 Ocak 2012

Giriþler /
itfa gideri

Yapýlmakta
olan
yatýrýmlardan
transfer

Maliyet
Haklar ve diðer maddi olmayan varlýklar

51.210.179

-

1.234.429

-

52.444.608

Eksi: Birikmiþ itfa paylarý
Haklar ve diðer maddi olmayan varlýklar

16.240.071

1.642.670

-

-

17.882.741

Maddi olmayan varlýklar, net

34.970.108

Çýkýþlar

31 Aralýk
2012

34.561.867

1 Ocak 2011

Giriþler /
itfa gideri

Yapýlmakta
olan
yatýrýmlardan
transfer

Maliyet
Haklar ve diðer maddi olmayan varlýklar

51.116.727

-

203.265

(109.813)

51.210.179(*)

Eksi: Birikmiþ itfa paylarý
Haklar ve diðer maddi olmayan varlýklar

15.321.328

1.006.719

-

(87.976)

16.240.071(**)

Maddi olmayan varlýklar, net

35.795.399

Çýkýþlar

31 Aralýk
2011

34.970.108

Haklar ve diðer maddi olmayan duran varlýklar baþlýca maden çýkarma haklarý, bilgisayar yazýlýmlarý ve diðer haklarýndan oluþmaktadýr.
(*) 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle, maddi olmayan duran varlýklarýn 41.210.912 TL (31 Aralýk 2011 - 41.195.255 TL) tutarýndaki kýsmý, maden
çýkarma haklarýndan oluþmaktadýr.
(**) 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle 8.760.348 TL (31 Aralýk 2011 - 7.834.628 TL) tutarýndaki kýsmý, maden çýkarma haklarý ile ilgili birikmiþ
amortismanlardan oluþmaktadýr.
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20.

Þerefiye

Þirket, 1 Mayýs 2007 tarihi itibariyle satýn alýnan Ladik Çimento fabrikasýna ait varlýk ve yükümlülüklerin gerçeðe uygun deðer belirlenmesine
ait tüm iþlemler sonuçlandýrmýþ, bu çalýþma sonucunda 129.457.887 TL tutarýnda þerefiyeyi kayýtlara yansýtmýþtýr.
Þirket, 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle Þerefiye hesabý üzerinde ilgili olduðu nakit üreten birimin kullanýmdaki deðerine dayalý bir deðer düþüklüðü
analizi yapmýþ, bu çalýþma sonucunda bir karþýlýk ayýrmaya gerek görmemiþtir. Bu analiz içerisinde Þirket'in; 2022 yýlýna kadar onaylanmýþ
finansal bütçeler üzerinde indirgenmiþ nakit akým tahminini TL cinsinden yaparken kullandýðý baþlýca varsayýmlar, aðýrlýklý ortalama sermaye
maliyetini %13,25 alarak, %3 duyarlýlýðýnda test edilmesidir.

21.

Devlet teþvik ve yardýmlarý

Þirket'in çeþitli yatýrým teþvik belgeleri vasýtasýyla sahip olduðu haklar aþaðýdaki gibidir :
-

Ýthal edilen makine ve teçhizat ile ilgili makine ve teçhizat ile ilgili gümrük vergilerinden muafiyet.

-

Yurt içinden veya dýþýndan yapýlan alýmlarda KDV istisnasý.

Þirket'in almýþ olduðu yatýrým teþvik belgeleri ile ilgili taahhütleri aþaðýdaki gibidir :
Akçansa için;
Belge 1:
Belge no
Belge tarihi
Yatýrým baþlangýç tarihi
Yatýrým bitiþ tarihi

: 5273
: 22 Aralýk 2008
: 5 Aralýk 2008
: 6 Temmuz 2012

Toplam sabit yatýrýmýn %100'ü özkaynaklardan karþýlanacaktýr.
22.

Karþýlýklar, koþullu varlýk ve yükümlükler

Kýsa vadeli borç karþýlýklarý
31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

2.232.354
1.109.608
1.855.000

2.377.019
1.119.045
1.900.000

5.196.962

5.396.064

Yasal
davalar
(Not 31)

Ýzin
karþýlýðý

Jestiyon
primi

1 Ocak 2012
Ýzinlerde artýþ / (azalýþ), net
Cari dönem gideri
Ödemeler
Tahminlerdeki deðiþiklikler

1.119.045
(685.962)
676.525

2.377.019
(144.465)
-

1.900.000
1.855.000
(1.900.000)
-

31 Aralýk 2012

1.109.608

2.232.354

1.855.000

Ýzin karþýlýðý
Yasal davalar karþýlýðý (Not 31)
Üst düzey yönetime ödenecek prim karþýlýðý (Jestiyon primi)
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22.

Karþýlýklar, koþullu varlýk ve yükümlükler (devamý)
Yasal
davalar
(Not 31)

Ýzin
karþýlýðý

Jestiyon
primi

1 Ocak 2011
Ýzinlerde artýþ / (azalýþ), net
Cari dönem gideri
Ödemeler
Tahminlerdeki deðiþiklikler

1.515.773
(172.436)
(224.292)

2.537.156
(160.137)
-

500.000
1.900.000
(500.000)
-

31 Aralýk 2011

1.119.045

2.377.019

1.900.000

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

1 Ocak
Cari yýl gideri

2.942.215
(650.827)

2.615.726
326.489

31 Aralýk

2.291.388

2.942.215

Uzun vadeli borç karþýlýklarý
Maden sahalarýný doðaya kazandýrma karþýlýðý
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22.

Karþýlýklar, koþullu varlýk ve yükümlükler (devamý)

Alýnan ve verilen teminatlar
31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle Þirket'in kendi tüzel kiþiliði adýna alýnan ve verilen teminatlar aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2012

Alýnan teminat mektuplarý
Alýnan teminat mektuplarý
Alýnan teminat mektuplarý
Alýnan ipotekler
Alýnan çek ve senetler
Alýnan çek ve senetler
Alýnan çek ve senetler

31 Aralýk 2011

Para birimi

Orijinal tutar

TL karþýlýðý

Orijinal tutar

TL karþýlýðý

EURO
USD
TL
TL
TL
EURO
USD

1.076.744
270.468
478.400
482.704

2.532.179
482.136
103.419.171
10.830.537
14.469.797
1.125.053
241.052

1.050.068
4.170.468
128.400
135.225

2.566.156
7.877.597
85.904.674
10.924.678
14.247.295
313.784
255.427

Toplam alýnan teminatlar

133.099.925

122.089.611

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

Para Birimi

Orijinal tutar

TL karþýlýðý

Orijinal tutar

TL karþýlýðý

TL
USD
EURO

43.000
327.500

15.251.140
14.404.306
76.652
770.182

43.000
327.500

11.813.793
10.932.225
81.223
800.345

-

-

-

-

-

C. Olaðan Ticari Faaliyetlerinin
Yürütülmesi Amacýyla Diðer
3. Kiþilerin Borcunu
Temin Amacýlya Vermiþ Olduðu
TRÝ'lerin Toplam Tutarý

-

-

-

-

-

D. Diðer Verilen TRÝ'lerin Toplam Tutarý

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ii. B ve C maddeleri Kapsamýna
Gimeyen Diðer Grup Þirketleri Lehine
Vermiþ Olduðu TRÝ'lerin Toplam Tutarý

-

-

-

-

-

iii. C Maddesi Kapsamýna Gimeyen
3. Kiþiler Lehine Vermiþ Olduðu
TRÝ'lerin Toplam Tutarý

-

-

-

-

-

A. Kendi Tüzel Kiþilði Adýna Vermiþ
Olduðu TRÝ'lerin Toplam Tutarý

B. Tam Konsolidasyon Kapsamýna
Dahil Edilen Ortaklýklar Lehine Vermiþ
Olduðu TRÝ'lerin Toplam Tutarý

i. Ana Ortak Lehine Vermiþ Olduðu
TRÝ'lerin Toplam Tutarý

Toplam verilen teminatlar

15.251.140

11.813.792

Grup'un vermiþ olduðu diðer TRÝ'lerin Grup'un özkaynaklarýna oraný 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle %0'dýr (31 Aralýk 2011
tarihi itibariyle %0)
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22.

Karþýlýklar, koþullu varlýk ve yükümlükler (devamý)

Aktifler üstündeki sigorta tutarý
Aktif deðerler içinde yer alan kasa mevcudu, stoklar ve maddi varlýklara iliþkin sigorta tutarý 1.403.272.453 TL'dir
(31 Aralýk 2011 - 1.473.219.938 TL).
Davalar
a) 31 Aralýk 2008 tarihi itibariyle, bir taþeron teknisyeni tarafýndan 2000 yýlýnda Karçimsa aleyhine açýlan 550.000 Alman Marký tutarýnda
manevi tazminat davasý ile ilgili alýnan hukuki görüþ doðrultusunda 475.000 TL tutarýnda karþýlýk ayrýlmýþtý. Dava Þirket'in aleyhine
sonuçlanmýþ olup, toplamda 874.750 TL tutarýnda ödeme yapýlmýþ, 31 Aralýk 2009 itibariyle 399.750 TL'lik gider kapsamlý gelir tablosuna
yansýtýlmýþtýr. Ayný davaya iliþkin 1.052.477 Alman Marký tutarýnda açýlan maddi tazminat davasýnýn sigorta kapsamýnda olmasýnýn
kesinleþmesi sonucunda 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle daha önceden ayrýlan 506.407 TL' lik karþýlýk tutarý finansal tablolara gelir olarak
yansýtýlmýþtýr.
b) 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle Þirket aleyhine açýlmýþ ve sürmekte olan davalarýn tutarý 5.367.744 TL' dir (31 Aralýk 2011 - 4.979.500
TL) Bu davalar çoðunlukla iþçiler veya onlarýn aileleri tarafýndan iþ kazalarý veya üçüncü kiþiler tarafýndan Þirket'in çalýþanlarýnýn iddia
edilen dikkatsizlikleri dolayýsýyla açýlmýþ davalardan oluþmaktadýr. Davalarýn Þirket'in aleyhine sonuçlanma ve iþveren mali mesuliyet
sigortasý kapsamýnda olmayan davalarýn riskli olanlarý için 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle 1.109.607 TL tutarýnda karþýlýk ayrýlmýþtýr (31
Aralýk 2011 - 1.119.045 TL - yukarýda "a" maddesinde belirtilen dava dahil).
c) Þirket'in 31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle, 2005-2007 yýllarýndaki ham madde alýmlarý ile iliþkili olarak, 2 adet tedarikçi firma hakkýnda
düzenlenen sahte ve muhteviyatý itibariyle yanýltýcý belge düzenleme fiilinden nedeniyle, bu firmalardan yapýlan alýmlarýn 1.376.168,60
TL KDV tutarý olmak üzere 3.254.421 TL vergi cezasý bulunmaktadýr. Bahsi geçen cezanýn 31 Aralýk 2011 tarihi öncesi teblið edilen
kýsmý için, 6111 Sayýlý "Bazý Alacaklarýn Yeniden Yapýlandýrýlmasýna Ýliþkin Kanun"dan yararlanýlmýþtýr. Yararlanýlan kýsýmla ilgili toplam
ceza tutarý 882.879 TL' dir ve 18 eþit taksitte ödenecektir. Toplam borç tutarý bilançoda kýsa ve uzun diðer borçlar hesaplarý içerisinde
yer almaktadýr. (Not 11). Toplam ceza tutarý içerisinde yer alan 131.560 TL için ise 2011 yýlýnda teblið edilmesi nedeniyle adý geçen
yasadan yararlanma imkaný olmadýðýndan, bu cezanýn iptali konusunda Vergi Mahkemesi nezdinde dava açýlmýþtýr. Söz konusu dava
rapor tarihi itibariyle dava devam etmektedir. Bu tutara iliþkin finansal tablolarda rapor tarihi itibari ile karþýlýk ayrýlmamýþtýr.
Çevre ve toprak koruma ve arazi kullaným kanunlarýna göre doðabilecek muhtemel yükümlülükler
Çevre koruma ile ilgili mevzuat uyarýnca, Þirket'in maden çýkarma, çimento üretimi gibi faaliyetleri ile ilgili yükümlülükleri bulunmaktadýr.
Ýþbu mevzuat dolayýsýyla doðan tüm vergi, harç ve emisyon ücreti vb. yükümlülükler, Þirket tarafýndan yerine getirilmektedir. Söz konusu
mevzuat ayrýca, maden ocaklarýnýn terk edilmesi sýrasýnda ortaya çýkabilecek, topraðý kirletici ve bozucu olumsuzluklarýn giderilmesine iliþkin
düzenlemeler de içermektedir. Bunun sonucu olarak Þirket, iþletmekte olduðu maden sahalarýna iliþkin olarak mevzuatýn gereklerini
karþýlayacaðýný düþündüðü doðaya kazandýrma planlarýnýn tahmini maliyetinin net bugünkü deðerini hesaplamýþtýr. Bu maliyetin 31 Aralýk
2012 tarihi itibariyle açýlmýþ arazinin yüzölçümüne karþýlýk gelen net bugünkü deðeri 2.291.389 TL'lik (31 Aralýk 2011 - 2.942.215 TL) kýsmýný
anýlan tarih itibariyle maden sahalarýný doðaya kazandýrma karþýlýðý olarak kayýtlarýna alarak, 'Uzun Vadeli Borç Karþýlýklarý' kalemi içerisinde
göstermiþtir.
Vadeli döviz alýmý ve opsiyon sözleþmeleri
Þirket'in 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle açýk olan vadeli döviz alýmý sözleþmesi bulunmamaktadýr.
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23.

Taahhütler

Operasyonel kiralama taahhütleri
Ýptal edilemeyecek durumdaki operasyonel kiralamalarla ilgili gelecekte yapýlacak olan ödemeler aþaðýdaki gibidir:
Operasyonel kiralama taahhütleri
Bir yýl içerisinde
Bir-beþ yýl arasýnda
Beþ yýldan uzun

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

1.415.248
1.057.545
2.184.000

2.018.262
1.501.991
2.262.000

4.656.793

5.782.253

Þirket'in 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle operasyonel kiralama faaliyetleriyle ilgili olarak 2.225.052 TL (31 Aralýk 2011 - 2.193.136TL) tutarýnda
gider konsolide gelir tablosuna yansýtýlmýþtýr.

24.

Çalýþanlara saðlanan faydalar

Kýdem tazminatý karþýlýðý
Kýdem teþvik karþýlýðý

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

17.250.657
4.071.669

15.921.286
2.780.273

21.322.326

18.701.559

Türk Ýþ Kanunu'na göre, Þirket bir senesini doldurmuþ olan ve Þirket'le iliþkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet yýlýný (kadýnlarda 20)
dolduran ve emekliliðini kazanan, askere çaðrýlan veya vefat eden personeli için kýdem tazminatý ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat
her hizmet yýlý için bir aylýk maaþ tutarý kadardýr ve bu miktar 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle 3.033,98 TL (31 Aralýk 2011 - 2.731,85 TL) ile
sýnýrlandýrýlmýþtýr.
Uluslararasý Muhasebe Standartlarý (UMS) 19 (Çalýþanlara Saðlanan Faydalar)'a uygun olarak Þirket'in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi
için aktüer hesaplama gerekmektedir. Þirket, kýdem tazminatý karþýlýðýný, UMS 19'a uygun olarak "Projeksiyon Metodu"nu kullanarak ve
profesyonel aktüer tarafýndan yapýlan hesaplamalarý baz alarak aktüer metod ve varsayýmlar çerçevesinde finansal tablolara yansýtmýþtýr.
Oluþan tüm aktüer kazanç ve kayýplar, diðer kapsamlý gider olarak özkaynaklar içerisinde yansýtýlmýþtýr.
Bilanço tarihleri itibariyle yükümlülüðü hesaplamak için kullanýlan temel aktüeryal varsayýmlar aþaðýdaki gibidir:

Ýskonto oraný
Tahmin edilen maaþ artýþ oraný
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31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

%8,75
%5

%11,00
%6,40
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
24.

Çalýþanlara saðlanan faydalar (devamý)

31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle kýdem tazminatý karþýlýðýnýn hareketi aþaðýda sunulmuþtur:
Kýdem tazminatý karþýlýklarý
Dönem baþý bakiyesi
Ödenen kýdem tazminatý
Aktüeryal (kazanç)/kayýp
Faiz gideri
Dönem içinde giderleþtirilen tutar

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

15.921.286
(3.222.650)
1.498.000
674.000
2.380.021

14.223.282
(1.971.155)
317.516
652.554
2.699.089

17.250.657

15.921.286

Þirket, baðlý olduðu Çimento Endüstrisi Ýþverenleri Sendikasý ile T. Çimse-iþ Sendikasý arasýnda yapýlan Þirket Toplu Ýþ Sözleþmesi
görüþmelerinde mutabakat saðlayarak, 10 Haziran 2011 tarihinde, 1 Ocak 2011 - 31 Aralýk 2012 yürürlük süreli Þirket Toplu Ýþ Sözleþmesini
imzalamýþtýr.
Kýdem teþvik karþýlýklarý
Açýlýþ
Ödenen kýdem teþvik
Dönem içinde giderleþtirilen tutar

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

2.780.273
(2.383.304)
3.674.700

2.230.277
(599.166)
1.149.162

4.071.669

2.780.273

Kýdem teþvik karþýlýðý çalýþanlara Þirket politikasý doðrultusunda saðlanan fayda olup, bilanço tarihleri itibariyle yükümlülük doðmuþ deðer,
etkin iskonto oraný ile bugünkü deðerine indirgenerek Þirket'in mali tablolarýnda gösterilmektedir.
25.

Emeklilik planlarý

Þirket'in 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle emeklilik planlarý bulunmamaktadýr.
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26.

Diðer varlýk ve yükümlükler

Diðer dönen varlýklar

Peþin ödenen giderler
Verilen sipariþ avanslarý
Diðer

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

3.651.353
30.719
8.802

2.596.793
22.281
165.851

3.690.874

2.784.925

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

1.220.952
1.753.786

1.185.681
2.492.435

2.974.738

3.678.116

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

40.459

34.294

40.459

34.294

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

19.144.706.825

19.144.706.825

Diðer duran varlýklar

Peþin ödenen kiralar
Yatýrým sipariþ avanslarý

Diðer kýsa vadeli yükümlükler

Gider tahakkuklarý

27.

Özkaynaklar

Sermaye-karþýlýklý iþtirak sermayesi düzeltmesi

Adi hisse adedi (onaylanmýþ ve dolaþýmda olan)
0.01 TL hisse deðeri

31 Aralýk 2011 tarihi itibariyle þirketin ödenmiþ yasal sermayesi, 191.447.068 TL'dir (31 Aralýk 2011 191.447.068 TL) (tarihi maliyet esasýna
göre).
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27.

Özkaynaklar (devamý)

Ödenmiþ sermayenin 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 dönemleri boyunca detayý (hisse adedi ve tarihi maliyet esasýna göre TL olarak)
aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

Adet

TL

Adet

TL

19.144.706.825

191.447.068

19.144.706.825

191.447.068

31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle þirketin ortaklýk yapýsý ve ortaklarýn paylarý aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2011

31 Aralýk 2010

Tutar

%

Tutar

%

76.035.136
76.035.135
39.376.797

39,72
39,72
20,56

76.035.136
76.035.135
39.376.797

39,72
39,72
20,56

Nominal sermaye toplamý

191.447.068

100,00

191.447.068

100,00

Enflasyon muhasebesi uygulama etkisi

233.177.582

233.177.582

Finansal tablolardaki toplam

424.624.650

424.624.650

Hacý Ömer Sabancý Holding A.Þ.
HeidelbergCement Mediterranean Basin Holdings S.L.
Halka açýk kýsým

Hisselerle ilgili hiçbir ilave hak, imtiyaz ve sýnýrlama bulunmamaktadýr.
Yasal ve diðer yedekler
Türk Ticaret Kanunu uyarýnca yasal yedekler birinci ve ikinci yedek akçelerden oluþmaktadýr. Yasal yedekler Þirket'in tarihi ödenmiþ
sermayesinin %20'sine ulaþýncaya kadar, net dönem karýnýn %5'i birinci yasal yedekler olarak ayrýlmaktadýr. Ýkinci yasal yedek ise, Þirket'in
ödenmiþ sermayesinin %5'inin üzerindeki tüm kar daðýtýmýnýn üzerinden %10 oranýnda ayrýlmaktadýr. Türk Ticaret Kanunu'na göre, yasal
yedekler ödenmiþ sermayenin %50'sini geçmedikleri sürece daðýtýlamaz, fakat kar yedeklerinin tükendiði noktada zararlarý kapatmak için
kullanýlabilirler.
Halka açýk þirketler, temettü daðýtýmlarýný SPK'nýn öngördüðü þekilde aþaðýdaki gibi yaparlar:
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayýlý SPK kararý uyarýnca, finansal tablo düzenleme yükümlülüðü bulunan iþletmelerce daðýtýlabilir karýn hesaplanmasýnda
finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; baðlý ortaklýk, müþterek yönetime tabi teþebbüs ve iþtiraklerden ana ortaklýðýn finansal
tablolarýna intikal eden kar tutarlarýnýn, þirketlerin yasal kayýtlarýnda bulunan kaynaklarýndan karþýlanabildiði sürece, genel kurullarýnca kar
daðýtým kararý alýnmýþ olmasýna bakýlmaksýzýn, daðýtacaklarý kar tutarýný SPK'nýn Seri:XI, No:29 sayýlý Sermaye Piyasasýnda Finansal
Raporlamaya Ýliþkin Esaslar Tebliði çerçevesinde hazýrlayýp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarýnda yer alan net dönem karlarýný dikkate
alarak hesaplamalarýna imkan tanýnmasýna karar verilmiþtir.
SPK'nýn 27 Ocak 2010 tarihli kararý ile paylarý borsada iþlem gören halka açýk anonim ortaklýklar için yapýlacak temettü daðýtýmý konusunda
herhangi bir asgari kar daðýtým zorunluluðu getirilmemesine karar verilmiþtir.
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27.

Özkaynaklar (devamý)

Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklarý ile olaðanüstü yedeklerin kayýtlý deðerleri bedelsiz sermaye artýrýmý; nakit kar daðýtýmý ya da zarar
mahsubunda kullanýlabilecektir. Ancak özsermaye enflasyon düzeltme farklarý, nakit kar daðýtýmýnda kullanýlmasý durumunda kurumlar
vergisine tabi olacaktýr.
31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle, Þirket'in yasal kayýtlarýndaki konsolide yasal yedekler, statü yedekleri, olaðanüstü yedekler,
birikmiþ karlar (zararlar) ve diðer yedekler aþaðýdaki gibidir:

Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olaðanüstü yedekler
Enflasyon farkýndan kaynaklanan birikmiþ karlar
Diðer yedekler

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

102.296.433
35
164.382
7.758.970
2.929.174

92.779.708
35
4.293.939
7.758.970
2.929.174

Þirket, tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir iþyeri veya daimi temsilci aracýlýðý ile kar payý elde eden dar mükellef kurum ortaklarýna,
%46,34 nispetinde ve tam 1,00 TL'lik nominal deðerde hisseye tam 0,4634 TL brüt=net nakit temettü ödenmesine, diðer hissedarlara
%20,4 nispetinde ve tam 1,00 TL'lik nominal deðerde hisseye brüt tam 0,4634 TL, net tam 0,39389 TL nakit temettü ödenmesine iliþkin
Genel Kurul kararý almýþ, toplam 88.716.569 TL tutarýndaki temettü ödemesi 4 Nisan 2012 tarihinden itibaren nakden yapýlmýþtýr.
Kontrol gücü olmayan paylar
Konsolidasyon kapsamýndaki baðlý ortaklýklarýn ödenmiþ / çýkarýlmýþ sermaye dahil bütün özsermaye hesap grubu kalemlerinden, ana
ortaklýk ve baðlý ortaklýklar dýþý paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide bilançoda özsermaye hesap grubunda "Kontrol Gücü
Olmayan Paylar" hesap grubu adýyla gösterilir.

28.

Satýþlar ve satýþlarýn maliyeti

Satýþ gelirleri

Yurtiçi satýþlar
Yurtdýþý satýþlar
Satýþ iskontolarý (-)
Diðer indirimler (-)

Yurtiçi hizmet satýþlarý
Toplam

Akçansa 2012 Faaliyet Raporu

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

856.327.526
212.903.697
(5.020.270)
(21.663.481)

835.781.950
194.122.651
(4.445.792)
(23.269.721)

1.042.547.472

1.002.189.088

13.354.935

7.843.387

1.055.902.407

1.010.032.475
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28.

Satýþlar ve satýþlarýn maliyeti (devamý)

Satýþlarýn maliyeti
31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

676.170.950
48.553.641
54.760.864
58.086.185
837.571.640

670.463.550
44.852.778
51.456.746
56.879.507
823.652.581

(661.753)
9.942.884
10.604.637

400.925
10.343.809
9.942.884

Mamül deðiþimi
Dönem baþý mamül
Dönem sonu mamül

(723.446)
6.487.130
7.210.576

(2.016.715)
4.470.415
6.487.130

Satýlan ticari mallarýn maliyeti

8.884.211

5.556.626

Yurtiçi hizmet satýþ maliyeti

5.773.725

1.986.167

850.844.377

829.579.584

Direkt hammadde ve malzeme giderleri
Direkt iþçilik giderleri
Tükenme paylarý ve amortisman giderleri
Diðer üretim giderleri
Toplam üretim maliyeti
Yarý mamül deðiþimi
Dönem baþý yarý mamül
Dönem sonu yarý mamül

Toplam
29.

Araþtýrma ve geliþtirme giderleri, pazarlama, satýþ ve daðýtým giderleri, genel yönetim giderleri

Pazarlama, satýþ ve daðýtým giderleri
Genel yönetim giderleri

Pazarlama, satýþ ve daðýtým giderleri
Personel giderleri
Satýþ teminat giderleri
Dýþarýdan saðlanan fayda ve hizmetler
Seyahat giderleri
Kira giderleri
Kýdem tazminatý
Amortisman ve tükenme paylarý
Vergi resim ve harçlar
Þüpheli alacak giderleri
Diðer giderler
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31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

10.830.316
36.461.929

9.939.199
31.386.496

47.292.245

41.325.695

5.699.000
658.839
543.351
187.309
634.190
225.939
149.695
36.121
1.726.663
969.209

5.745.471
593.206
497.594
519.652
608.581
164.974
153.139
31.346
1.064.893
560.343

10.830.316

9.939.199
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29.

Araþtýrma ve geliþtirme giderleri, pazarlama, satýþ ve daðýtým giderleri, genel yönetim giderleri (devamý)
31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

20.674.597
4.192.479
407.570
526.453
2.045.216
664.544
122.229
1.261.099
2.112.433
1.337.441
3.117.868

17.870.785
3.858.278
288.472
773.301
1.942.024
952.382
95.113
993.184
900.935
1.300.654
2.411.368

36.461.929

31.386.496

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

Maddi duran varlýklar
Üretim maliyetleri
Genel yönetim giderleri
Satýþ ve daðýtým giderleri
Diðer faaliyet giderleri

53.960.138
1.203.272
149.695
238.430

50.874.239
1.517.812
153.139
580.286

Toplam amortisman giderleri

55.551.535

53.125.476

800.726
841.944

582.507
424.212

1.642.670

1.006.719

Genel yönetim giderleri
Personel giderleri
Danýþmanlýk giderleri
Kýdem tazminatý
Vergi, resim ve harçlar
Amortisman ve tükenme paylarý
Seyahat giderleri
Sigorta giderleri
Kira giderleri
Dýþardan saðlanan fayda ve hizmetler
Temsil ve aðýrlama giderleri
Çeþitli giderler

30.

Niteliklerine göre giderler

Amortisman ve itfa payý giderleri

Maddi olmayan duran varlýklar
Üretim maliyetleri
Genel yönetim giderleri
Toplam itfa payý
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30.

Niteliklerine göre giderler (devamý)

Personel giderleri

Personel giderleri
Maaþ ve ücretler
Diðer sosyal giderler
Kýdem tazminatý karþýlýk gideri, net (Not 24)

31.

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

51.928.820
20.577.906
3.054.021

49.689.676
15.427.715
3.351.643

75.560.747

68.469.034

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

277.864
1.259.297
650.827
1.241.415
535.209
20.327
106.319
635.678
1.037.710

1.481.365
812.172
506.407
407.244
488.190
18.518
300.918
802.617

5.764.646

4.817.431

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

635.995
3.131.311
2.087.874
870.451
1.318.804
897.569
273.747
613.500

1.715.804
3.887.893
1.798.544
703.458
393.090
326.489
109.679
170.748
9.558
1.137.421

9.829.251

10.252.684

Diðer faaliyetlerden gelir/giderler

Diðer faaliyetlerden gelir ve karlar

Maddi varlýk satýþ karý, net
Kira geliri
Yasal davalar için konusu kalmayan karþýlýklar (Not 22)
Madensahalarýnýdoðayakazandýrmakarþýlýðý (Not 22)
Kazanýlan dava ve teminat tanzim bedelleri
Yardýmcý malzeme satýþ karý
Atýk bertaraf gelirleri
Sigorta tazminat gelirleri
Maden devlet hakký provizyon farký
Diðer

Diðer faaliyetlerden gider ve zararlar (-)

Kanunen kabul edilmeyen giderler (*)
Yardým ve teberrular
Emlak vergisi
Çalýþýlmayan kýsým giderleri
Kiralanan terminaller gideri
Maden sahalarýný doðaya kazandýrma karþýlýðý (Not 22)
Yasal davalar için ayrýlan karþýlýk gideri (Not 22)
Tazminat ve cezalar
Maddi Duran Varlýk Satýþ Zararý
Diðer

(*) 2011 yýlýna ait kanunen kabul edilmeyen giderler içerisinde yer alan 882.879 TL, 2011 yýlý Mayýs ayý içerisinde
6111 sayýlý kanun kapsamýnda ayrýlan karþýlýktan kaynaklanmaktadýr.
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32.

Finansal gelirler

31 Aralýk 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle finansman gelirlerinin detayý aþaðýdaki gibidir :

Kur farký gelirleri
Temettü gelirleri (*)
Vade farký gelirleri
Faiz gelirleri
Ýþtirak satýþ karlarý

(*)

31 Aralýk 2011

20.530.738
10.612.285
901.318
659.407
443.837

62.740.974
9.377.633
726.093
690.203
-

33.147.585

73.534.903

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

9.583.143
1.029.142

8.515.653
861.980

10.612.285

9.377.633

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

18.865.488
19.824.147
-

64.930.710
17.540.163
964.755

38.689.635

83.435.628

31 Aralýk 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle temettü gelirlerinin detayý aþaðýdaki gibidir :

Çimsa
Arpaþ

33.

31 Aralýk 2012

Finansal giderler

31 Aralýk 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle finansman giderlerinin detayý aþaðýdaki gibidir :

Kur farký giderleri
Faiz giderleri
Reeskont giderleri

34.

Satýþ amacýyla elde tutulan duran varlýklar ve durdurulan faaliyetler

Þirket'in 31 Aralýk 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle satýþ amacýyla elde tutulan duran varlýk ve durdurulan faaliyeti bulunmamaktadýr.
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35.

Vergi varlýk ve yükümlükleri (ertelenmiþ varlýk ve yükümlülükler dahil)

Þirket'in 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle ertelenen vergi varlýklarýnýn ve yükümlülüklerinin detayý aþaðýdaki gibidir :

Ertelenmiþ
Vergi varlýklarý

Maddi ve maddi olmayan
varlýk üzerindeki geçici farklar
Þerefiye
Diðer kapsamlý gelir kalemlerine
iliþkin vergi gelir / giderleri
Stoklar
Kýdem tazminatý karþýlýklarý
Alacak ve borç reeskontu
Maden sahalarýný doðaya
kazandýrma karþýlýðý
Diðer geçici farklar, net
Mali zarar

Ertelenmiþ Vergi
yükümlülükleri

Ertelenmiþ
vergi geliri (gideri)

31 Aralýk
2012

31 Aralýk
2011

31 Aralýk
2012

31 Aralýk
2011

31 Aralýk
2012

31 Aralýk
2011

-

-

(21.335.588)
(25.891.577)

(23.249.852)
(25.891.577)

1.914.264
-

2.539.523
(5.188.766)

3.853.337
3.150.531
346.834

3.822.918
3.184.257
435.644

(4.454.509)
-

(3.783.525)
-

(670.984)
30.419
(33.726)
(88.810)

1.555.562
16.781
339.600
192.993

458.278
1.959.495
24.151

588.443
1.739.800
345.991

-

-

(130.165)
219.695
(321.840)

65.298
419.128
(136.979)

9.792.626

10.117.053

(51.681.674)

(52.924.954)

918.853

(196.860)

(*)
Bu iki bakiyenin toplam net tutarý bilançoda 1.160.156 TL (31 Aralýk 2011 - 1.586.677 TL) tutarýnda ertelenmiþ vergi varlýklarý ve
43.049.204 TL (31 Aralýk 2011 - 44.394.578 TL) tutarýnda ertelenmiþ vergi yükümlülüðü olarak gösterilmiþtir.
Net ertelenmiþ vergi yükümlülükleri hareket tablosu aþaðýdaki gibidir:
31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

1 Ocak bakiyesi
Gelir tablosuna kaydedilen ertelenmiþ vergi
Diðer kapsamlý gelir kalemlerine iliþkin vergi (geliri) / gideri

42.807.901
(1.589.837)
670.984

42.611.041
1.752.422
(1.555.562)

31 Aralýk 2012 ve 2011 net bakiyeleri

41.889.048

42.807.901

Türkiye'de, kurumlar vergisi oraný %20'dir. Kurumlar vergisi, ilgili olduðu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayýn yirmi beþinci
günü akþamýna kadar beyan edilmekte ve ilgili ayýn sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatý uyarýnca üçer aylýk dönemler
itibariyle oluþan kazançlar üzerinden %20 oranýnda geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu þekilde ödenen tutarlar yýllýk kazanç
üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Türkiye'de vergi mevzuatý, ana ve baðlý ortaklýklarýnýn konsolide vergi beyannamesi doldurmasýna izin vermemektedir. Bu yüzden finansal
tablolara yansýtýlan vergi karþýlýðý, þirket bazýnda ayrý ayrý hesaplanmýþtýr.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
35.

Vergi varlýk ve yükümlükleri (ertelenmiþ varlýk ve yükümlülükler dahil) (devamý)

Kurumlar Vergisi Kanunu'na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yýlý aþmamak kaydýyla dönemin kurumlar vergisi matrahýndan
indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayýtlarý vergi dairesince beþ yýl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesaplarý revize edilebilmektedir.
Þirket'in 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle, taþýnan mali zararý 127.082 TL'dir. (31 Aralýk 2011 1.729.953 TL)
31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle ödenecek gelir vergisi aþaðýda özetlenmiþtir:

Cari dönem kurumlar vergisi
Peþin ödenen vergi
Ödenecek gelir vergisi

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

28.922.734
(21.753.917)

21.121.249
(14.836.501)

7.168.817

6.284.748

Vergi öncesi kar'a yasal vergi oraný uygulanýp bulunan kurumlar vergisi gideri ile 31 Aralýk 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle konsolide gelir
tablosunda gösterilen kurumlar vergisi gideri arasýndaki mutabakat:

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

Vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi kar

148.159.128

123.791.218

Geçerli olan yasal kurumlar vergisi oraný 20%
Vergiden istisna gelirlerin etkisi
Vergi matrahýndan indirilemeyen giderlerin etkisi
Diðer

(29.631.826)
5.108.586
(2.783.424)
(26.233)

(24.758.244)
3.860.433
(1.977.052)
1.192

(27.332.897)

(22.873.671)

36.

Hisse baþýna kazanç

Hisse baþýna kar/zarar, net dönem karýnýn yýl sonu itibariyle bulunan hisse senedi adedinin aðýrlýklý ortalamasýna bölünmesi ile hesaplanýr.
31 Aralýk 2012 itibariyle hisse senedi adedinin aðýrlýklý ortalamasý 19.144.706.825 adettir.
Finansal tablolarýn hazýrlandýðý tarih itibariyle ve bu konsolide mali tablolarýn tamamlanmasýndan önce, çýkarýlan veya çýkarýlacak olan adi
hisse senetleri yoktur.
Hisse baþýna kazanç ve hisse baþýna daðýtýlan brüt temettü aþaðýdaki gibidir:

Net dönem karý
Çýkarýlmýþ adi hisselerin aðýrlýklý ortalama adedi (her biri 1 kr)
Hisse baþýna kar (kr) (*)
Hissedarlara daðýtýlan temettü
Hisse baþýna daðýtýlan brüt temettü (kr) (*)

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

120.033.265
19.144.706.825
0,6270
88.716.569
0,4634

100.287.554
19.144.706.825
0,5238
39.049.689
0,2040

(*) Þirketin tüm hisse sahipleri ayný eþit haklara sahip olmasý ve imtiyazlý hisse bulunmamasý nedeniyle adi ve seyreltilmiþ hisse baþýna kar
ve hisse baþýna daðýtýlan temettü tutarlarý farklýlýk göstermemektedir.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
37.

Ýliþkili taraf açýklamalarý

Bir þirketin iliþkili þirket olarak tanýmlanmasý, þirketlerden birinin diðeri üzerinde kontrol gücüne sahip olmasý veya ilgili þirketin finansal ve
idari kararlarýný oluþturmasýnda önemli bir etkisi olmasýna baðlý olarak belirlenmektedir. Þirket, Hacý Ömer Sabancý Holding A.Þ. (%39,72)
(31 Aralýk 2011 - %39,72) ve Heidelbergcement Grubu'nu (%39,72) (31 Aralýk 2011 - %39,72) tarafýndan kontrol edilmektedir. Konsolide
finansal tablolar için hissedar þirketleri ve finansal varlýklar ve onlarýn iþtirakleri ve baðlý ortaklýklarý ile diðer Sabancý ve Heidelbergcement
Grubu þirketlerinin bakiyeleri ayrý kalemler olarak gösterilmiþ ve bu þirketler ve Þirket'in üst düzey yöneticileri iliþkili þirketler olarak adlandýrýlmýþtýr.
31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle iliþkili kuruluþlarýn bakiyeleri ve bu kuruluþlarla yapýlan toplam iþlem tutarlarý ana hatlarýyla
þöyledir:
Ýliþkili taraflara satýþlar
31 Aralýk 2012
Ýliþkili Kuruluþ
Ortaklar
Hacý Ömer Sabancý Holding A.Þ.
Finansal varlýklar
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. (Çimsa)
Arpaþ Ambarlý Römorkaj Pilataj Ticaret A.Þ. (Arpaþ)
Diðer
Enerjisa Enerji Üretim A.Þ. (Enerjisa)
HC Trading B.V. - Turkey Branch
HeidelbergerCement A.G.
HC Trading Malta Ltd.
S.A.Cimenteries Cbr.
Bimsa Ulus.Ýþ.Bilgi Ve Yön.Sis.A.Þ.
Hanson Quarry Products Europe Ltd.
Indocement

31 Aralýk 2011

Mamul

Hizmet

Diðer (*)

Mamul

Hizmet

Diðer (*)

-

-

29.050

-

-

5.735

6.454.909
-

217.550

56.166
-

4.623.398
-

105.266

61.003
-

104.276.488
93.042.439
-

62.333
93.033
90.429

5.380
11.027
27.919

72.495.616
115.828.453
-

134.370
218.924
81.418

11.765
2.600
84.086
1.021.841
3.853
-

-

(*) Büyük bir çoðunluðu, maddi varlýk alýmý veya satýmý, elektrik alýmý, vade farký ve kur farký gelir giderlerinden oluþmaktadýr.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
37.

Ýliþkili taraf açýklamalarý (devamý)
Ýliþkili taraflardan alýmlar
31 Aralýk 2012

Ýliþkili Kuruluþ

31 Aralýk 2011

Mamul

Hizmet

Diðer (*)

Mamul

Hizmet

Diðer (*)

Ortaklar
Hacý Ömer Sabancý Holding A.Þ.

-

493.498

-

-

323.036

-

Finansal varlýklar
Çimsa
Liman Ýþletmeleri
Eterpark End. Ürün. Ýmal.Tic.Ýth.Ýhr.Paz.A.Þ.(Eterpark)
Altaþ Ambalrýl Liman Tesisleri Tic. A.Þ. (Altaþ)

-

837.868
706.557
-

801
333.783
138.908
361.176

-

631.655
495.682
44.882

97.170
284.674
119.167
226.032

221.277
1.559.555
49.052.787
68.699.059
4.251

3.850.948
738.373
158.549
386.286
185.160
214.240
-

205.710
141.887
947
16.374
412.630
89.411
-

222.101
1.459.242
51.566.881
33.667.749
4.508

3.483.767
235.876
82.768
156.089
305.890
895.131
202.087
19.850
-

771.773
93.403
17.767
56.013
299.136
71.149
-

Diðer
Aksigorta Sigortacýlýk A.Þ.
Brisa Bridgestone Lastik Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Bimsa Uluslararasý Ýþ Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Þ.
HeidelbergerCement A.G.
Kardemir Demir Çelik San. Ve Tic. A.Þ.
Avivasa Sigorta A.Þ.
Teknosa Ýç ve Dýþ Tic. A.Þ.
Ak Finansal Kiralama A.Þ.
S.A.Cimenteries Cbr.
Carrefoursa Türkiye
HC Trading B.V. - Turkey Branch
HC Trading Malta Limited
HC Green Tarding Ltd.
Enerjisa Elek.Ener.Toptan Satýþ.A.Þ.
Çukurova Dýþ Ticaret A.Þ.
Indocement
Temsa
Olmuksa

(*) Büyük bir çoðunluðu, maddi varlýk alýmý veya satýmý, vade farký ve kur farký gelir giderlerinden oluþmaktadýr.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
37.

Ýliþkili taraf açýklamalarý (devamý)
Ýliþkili taraflardan alacaklar

Ýliþkili taraflara borçlar

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

Hacý Ömer Sabancý Holding A.Þ.

-

-

250.707

284.584

Toplam (*)

-

-

250.707

284.584

Arpaþ
Çimsa
Liman Ýþletmeleri
Eterpark
Altaþ

14.674
5.998
-

8.866
920.016
-

130.559
169.173
102.307

101.171
64.192
120.363

Toplam (*)

20.672

928.882

402.039

285.726

Aksigorta Sigortacýlýk A.Þ.
HC Trading B.V. - Turkey Branch
HeidelbergerCement A.G.
HC Trading Malta Lmd..
Indocement
Hanson Quarry Products Europe Ltd.
Brisa Bridgestone Lastik Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Teknosa A.Þ.
Bimsa Uluslararasý Ýþ Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Þ.
Ak Finansal Kiralama A.Þ.
Kardemir Demir Çelik San. Ve Tic. A.Þ.
Avivasa Sigorta A.Þ.
Çukurova Dýþ Ticaret A.Þ.
Enerjisa
Enerjisa Elek.Ener.Toptan Satýþ.A.Þ.
Carrefoursa
Temsa Termo Mekanik Sanayi ve Ticaret A.Þ
Omuksa

19.542.560
21.399.763
65.091
27.126
75.799
987.734
293.391
-

12.591.412
27.602
23.248.820
44.965
167.603
99.240
237
11.044
-

302.833
277.105
125.472
73.199
15.545
548.125
76.793
36.593
881.349
4.920

336.123
45.510
13.819
317.072
264.669
87.475
3.710.489
2.492

Toplam (*)

42.391.464

36.190.923

2.341.934

4.777.649

Ortaklara temettü borçlarý
Personel

772.624

770.549

596.431
784.893

691.520
613.262

Toplam (**)

772.624

770.549

1.381.324

1.304.782

Ortaklar

Finansal yatýrýmlar

Diðer

(*) "Kýsa vadeli ticari alacaklar/borçlar" hesaplarý içerisinde gösterilmiþtir (Not 10).
(**) "Diðer alacaklar/borçlar" hesaplarý içerisinde gösterilmiþtir.
31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle ticari alacaklar içerisinde yer alan Doðrudan Borçlandýrma Sistemi (DBS)'inden alacaklarýn 7.312.621 TL (31
Aralýk 2011 - 7.175.951 TL)'lik kýsmý Akbank T.A.Þ.'ye aittir.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
37.

Ýliþkili taraf açýklamalarý (devamý)
31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

4.118.820

4.985.109

89.351.540

49.633.015

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

8.792.905
789

3.984.135
9.283

8.793.694

3.993.418

147.344

137.388

282.394

151.747

70.200
1.604.610

63.800
1.692.810

1.674.810

1.756.610

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

Üst yönetim kadrosuna saðlanan kýsa vadeli faydalar
Diðer uzun vadeli faydalar

3.643.736
614.667

3.474.742
102.116

Toplam kazançlar

4.258.403

3.576.858

117.781

99.403

Bankalar
Akbank T.A.Þ.
Finansal borçlar
Akbank T.A.Þ.

Ýliþkili kuruluþlara finansal giderler
Akbank T.A.Þ.
Ak Finansal Kiralama A.Þ.

Ýliþkili kuruluþlardan faiz gelirleri
Akbank T.A.Þ.
Komisyon gelirleri
Arpaþ
Yapýlan baðýþlar
Sabancý Üniversitesi
Vaksa Hacý Ömer Sabancý Vakfý

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamý

SSK iþveren payý
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
38.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliði ve düzeyi

Finansal risk yönetimi amaçlarý ve politikalarý
Þirketin kullandýðý belli baþlý finansal araçlar, banka kredileri, finansal kiralamalar, nakit ve kýsa vadeli banka mevduatlarýdýr. Bu araçlarý
kullanmaktaki asýl amaç Þirket'in operasyonlarý için finansman yaratmaktýr. Þirket ayrýca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çýkan ticari
alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.
Kullanýlan araçlardan kaynaklanan risk, yabancý para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. Þirket yönetimi bu riskleri aþaðýda belirtildiði
gibi yönetmektedir. Þirket ayrýca finansal araçlarýn kullanýlmasýndan ortaya çýkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir.
Yabancý para riski
Yabancý para riski Þirket'in çoðunlukta ABD Dolarý ve bir miktar Euro yükümlülüklere sahip olmasýndan kaynaklanmaktadýr.
Þirket'in ayrýca yaptýðý iþlemlerden doðan yabancý para riski vardýr. Bu riskler Þirket'in deðerleme para birimi dýþýndaki para birimi cinsinden
mal alýmý ve satýmý yapmasý ve yabancý para cinsinden banka kredisi kullanmasýndan kaynaklanmaktadýr.
Þirket'in 31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihlerindeki net yabancý para pozisyonu yaklaþýk olarak sýrasýyla, 5.461.765 TL ve 25.256.976
TL pasif pozisyondur.
Þirketin maruz olduðu kur riski, kullanmýþ olduðu ABD Dolarý kredilerinden kaynaklanmaktadýr. Þirket bu riski en aza indirmek için, finansal
pozisyonunu, nakit giriþ/çýkýþlarýný detaylý nakit akým tablolarýyla izlemekte ve ayný zamanda gerekli gördüðü durumlarda kur riskinden
korunma amaçlý finansal iþlemler yapmaktadýr.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
38.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliði ve düzeyi (devamý)

Döviz pozisyonu tablosu / Cari dönem 31 Aralýk 2012

1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15.
16 a.
16 b.
17.
18.
19.

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlýklar (kasa, banka hesaplarý dahil)
Parasal olmayan finansal varlýklar
Diðer
Dönen varlýklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlýklar
Parasal olmayan finansal varlýklar
Diðer
Duran varlýklar (5+6+7)
Toplam varlýklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diðer yükümlülükler
Parasal olmayan diðer yük.ler
Kýsa vadeli yükümlükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diðer yükümlülükler
Parasal olmayan diðer yük.ler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dýþý türev araçlarýn net varlýk / (yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlýk tutarý (*)
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarý
20. Net yabancý para varlýk / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancý para varlýk / (yükümlülük)
pozisyonu (ufrs 7.b23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)*
22. Döviz hedge'i için kullanýlan finansal araçlarýn toplam
gerçeðe uygun deðeri
23. Ýhracat
24. Ýthalat

Akçansa 2012 Faaliyet Raporu

TL Karþýlýðý
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Dolarý

Avro

GBP

CHF

SEK

32.593.073
63.546
32.656.619
32.656.619
2.001.400
35.956.520

18.164.918
23.497
18.188.414
18.188.414
20.170.829

87.261
5.915
93.176
93.176
851.044
-

2.466
2.691
5.157
5.157
-

1
1
1
-

87
87
87
-

37.957.920
160.434
160.434
38.118.354

20.170.829
90.000
90.000
20.260.829

851.044
851.044

-

-

-

(5.461.735)

(2.072.415)

(757.868)

5.157

1

87

(5.461.735)

(2.072.415)

(757.868)

5.157

1

87

212.903.697
154.910.565

118.749.931
78.082.461

6.094.523

21.286

- 553.028
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
38.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliði ve düzeyi (devamý)
Döviz pozisyonu tablosu / Önceki dönem 31 Aralýk 2011

1.
2a.
2b.
3.
4.
5.
6a.
6b.
7.
8.
9.
10.
11.
12a.
12b.
13.
14.
15
16 a.
16 b.
17.
18.
19.

Ticari alacaklar
Parasal finansal varlýklar (kasa, banka hesaplarý dahil)
Parasal olmayan finansal varlýklar
Diðer
Dönen varlýklar (1+2+3)
Ticari alacaklar
Parasal finansal varlýklar
Parasal olmayan finansal varlýklar
Diðer
Duran varlýklar (5+6+7)
Toplam varlýklar (4+8)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diðer yükümlülükler
Parasal olmayan diðer yük.ler
Kýsa vadeli yükümlükler (10+11+12)
Ticari borçlar
Finansal yükümlülükler
Parasal olan diðer yükümlülükler
Parasal olmayan diðer yük.ler
Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
Toplam yükümlülükler (13+17)
Bilanço dýþý türev araçlarýn net varlýk / (yükümlülük)
pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge edilen toplam varlýk tutarý (*)
19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarý
20. Net yabancý para varlýk / (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancý para varlýk / (yükümlülük)
pozisyonu (ufrs 7.b23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)*
22. Döviz hedge'i için kullanýlan finansal araçlarýn toplam
gerçeðe uygun deðeri
23. Ýhracat
24. Ýthalat

TL Karþýlýðý
(Fonksiyonel
para birimi)

ABD Dolarý

Avro

GBP

CHF

SEK

32.628.178
153.814
32.781.992
32.781.992
19.560.430
321.474
19.881.904
38.157.064
38.157.064
58.038.968

17.234.440
29.136
17.263.576
17.263.576
9.998.756
170.191
10.168.947
20.200.680
20.200.680
30.369.627

30.299
33.547
63.846
63.846
275.710
275.710
275.710

5.758
5.758
5.758
-

1
1
1
-

5
5
5
-

(25.256.976)

(13.106.051)

(211.864)

5.758

1

5

(25.256.976)

(13.106.051)

(211.864)

5.758

1

5

194.122.651
128.223.798

108.710.358
70.039.509

4.267.426
5.693.987

60.152

-

36.780

(*) Ýthalat ve ihracat rakamlarý 2011 tamamýný kapsamaktadýr.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)
38.

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliði ve düzeyi (devamý)

Aþaðýdaki tabloda, TL'deki %10 oranýndaki bir deðer kaybýnýn, vergi öncesi kar seviyesinde etkisi gösterilmektedir :
Döviz kuru duyarlýlýk analizi tablosu / Cari dönem 31 Aralýk 2012
Kar/zarar

Kar/zarar

Yabancý paranýn
deðer kazanmasý

Yabancý paranýn
deðer kaybetmesi

(369.429)
(369.429)

369.429
369.429

(178.228)
(178.228)

178.228
178.228

1.481
1.481

(1.481)
(1.481)

(546.176)

546.176

Kar/zarar

Kar/zarar

Yabancý paranýn
deðer kazanmasý

Yabancý paranýn
deðer kaybetmesi

(2.475.602)
(2.475.602)

2.475.602
2.475.602

(51.775)
(51.775)

51.775
51.775

1.680
1.680

(1.680)
(1.680)

(2.525.697)

2.525.697

ABD Dolarý'nýn TL karþýsýnda %10 deðerlenmesi halinde:
1- ABD Dolarý net varlýk/yükümlülüðü
2- ABD Dolarý riskinden korunan kýsým (-)
3- ABD Dolarý net etki (1+2)
Avro'nun TL karþýsýnda %10 deðerlenmesi halinde:
4- Avro net varlýk/yükümlülüðü
5- Avro riskinden korunan kýsým (-)
6- Avro net etki (4+5)
Diðer döviz kurlarýnýn TL karþýsýnda ortalama %10 deðerlenmesi:
7- Diðer döviz net varlýk/yükümlülüðü
8- Diðer döviz kuru riskinden korunan kýsým (-)
9- Diðer döviz varlýklarý net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)

Döviz kuru duyarlýlýk analizi tablosu / Önceki dönem 31 Aralýk 2011

ABD Dolarý'nýn TL karþýsýnda %10 deðerlenmesi halinde:
1- ABD Dolarý net varlýk/yükümlülüðü
2- ABD Dolarý riskinden korunan kýsým (-)
3- ABD Dolarý net etki (1+2)
Avro'nun TL karþýsýnda %10 deðerlenmesi halinde:
4- Avro net varlýk/yükümlülüðü
5- Avro riskinden korunan kýsým (-)
6- Avro net etki (4+5)
Diðer döviz kurlarýnýn TL karþýsýnda ortalama %10 deðerlenmesi:
7- Diðer döviz net varlýk/yükümlülüðü
8- Diðer döviz kuru riskinden korunan kýsým (-)
9- Diðer döviz varlýklarý net etki (7+8)
Toplam (3+6+9)
Döviz kurundaki deðiþimin, Þirket'in özsermaye kalemlerine bir etkisi yoktur.
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38.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliði ve düzeyi (devamý)

Fiyat riski
Fiyat riski yabancý para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Þirket tarafýndan ayný para biriminden borç ve alacaklarýn, faiz taþýyan
varlýk ve yükümlülüklerin birbirini karþýlamasý yoluyla doðal olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, Þirket tarafýndan piyasa bilgilerinin incelenmesi
ve uygun deðerleme metodlarý vasýtasýyla yakýndan takip edilmektedir.
Faiz pozisyonu tablosu
Deðiþken faizli finansal araçlar
Finansal yükümlülükler

Cari dönem

Önceki dönem

35.742.607

37.855.201

Aþaðýdaki tabloda faiz oranlarýndaki %0,5'lik bir artýþýn, vergi öncesi kar seviyesinde, deðiþken faizli krediler üzerindeki etkisi gösterilmektedir.
Vergi öncesi kar üzerinde etkisi
Faiz artýþý
%0,5

31 Aralýk 2012

31 Aralýk 2011

178.260 TL

(188.890) TL

Kredi riski
Kredi riski, karþýlýklý iliþki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliþkin olarak yükümlülüðünü yerine getirememesi sonucu diðer
tarafýn finansal açýdan zarara uðramasý riskidir. Þirket, kredi riskini belli taraflarla yapýlan iþlemleri sýnýrlandýrarak ve iliþkide bulunduðu taraflarýn
güvenilirliðini sürekli deðerlendirerek yönetmeye çalýþmaktadýr. Þirket'in toplam kredi riski bilançoda gösterilmiþtir.
Kredi risk yoðunlaþmasý belirli þirketlerin benzer iþ alanlarýnda faaliyette bulunmasýyla, ayný coðrafi bölgede yer almasýyla veya ekonomik,
politik ve bunun gibi diðer koþullarda meydana gelebilecek deðiþikliklerin bu þirketlerin sözleþmeden doðan yükümlülüklerini benzer ekonomik
koþullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi riskinin yoðunlaþmasý Þirket'in performansýnýn belli bir sektörü veya coðrafik bölgeyi
etkileyen geliþmelere duyarlýlýðýný göstermektedir.
Þirket kredi riskini, satýþ faaliyetlerini geniþ bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki þahýslar veya þirketler üzerinde istenmeyen
yoðunlaþmalardan kaçýnarak yönetmeye çalýþmaktadýr. Þirket ayrýca gerekli gördüðü durumlarda müþterilerinden teminat almaktadýr.
Finansal araçlarýn sýnýflarý ve gerçeðe uygun deðerleri

31 Aralýk 2012

Krediler ve
alacaklar (nakit ve
nakit benzerleri dahil)

Satýlmaya hazýr
finansal varlýklar

Ýtfa edilmiþ
deðerinden gösterilen
finansal yükümlülükler

Defter deðeri

Gerçeðe uygun
deðeri

Not

13.651.664
245.891.544
42.412.136
11.081.941

137.265.842
-

-

13.651.664
245.891.544
42.412.136
137.265.842
11.081.941

13.651.664
245.891.544
42.412.136
137.265.842
11.081.941

6
10
10, 37
7
11, 26

-

-

224.500.927
144.076.581
2.994.680
10.158.135

224.500.927
144.076.581
2.994.680
10.158.135

224.500.927
144.076.581
2.994.680
10.158.135

8
10
10, 37
11, 26

Krediler ve
alacaklar (nakit ve
nakit benzerleri dahil)

Satýlmaya hazýr
finansal varlýklar

Ýtfa edilmiþ
deðerinden gösterilen
finansal yükümlülükler

Defter deðeri

Gerçeðe uygun
deðeri

Not

15.594.899
216.473.372
37.119.805
8.235.342

117.856.946
-

-

15.594.899
216.473.372
37.119.805
117.856.946
8.235.342

15.594.899
216.473.372
37.119.805
117.856.946
8.235.342

6
10
10, 37
7
11, 26

-

-

149.648.190
156.307.083
5.347.959
9.901.058

149.648.190
156.307.083
5.347.959
9.901.058

149.648.190
156.307.083
5.347.959
9.901.058

8
10
10, 37
11, 26

Finansal varlýklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Ýliþkili taraflardan alacaklar
Finansal yatýrýmlar
Diðer finansal varlýklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Ýliþkili taraflara borçlar
Diðer finansal yükümlülükler

31 Aralýk 2011
Finansal varlýklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Ýliþkili taraflardan alacaklar
Finansal yatýrýmlar
Diðer finansal varlýklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Ýliþkili taraflara borçlar
Diðer finansal yükümlülükler
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38.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliði ve düzeyi (devamý)
Alacaklar
Ticari alacaklar

Cari dönem
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalýnan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altýna alýnmýþ kýsmý
A.
B.

C.

D.

E.

Vadesi geçmemiþ ya da deðer düþüklüðüne uðramamýþ
finansal varlýklarýn net defter deðeri (2)
Koþullarý yeniden görüþülmüþ bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiþ veya deðer düþüklüðüne uðramýþ sayýlacak finansal
varlýklarýn defter deðeri (3)
Vadesi geçmiþ ancak deðer düþüklüðüne uðramamýþ varlýklarýn
net defter deðeri
- Teminat, vs ile güvence altýna alýnmýþ kýsmý
Deðer düþüklüðüne uðrayan varlýklarýn net defter deðerleri
- Vadesi geçmiþ (brüt defter deðeri)
- Deðer düþüklüðü (-)
- Net deðerin teminat, vs ile güvence altýna alýnmýþ kýsmý
- Vadesi geçmemiþ (brüt defter deðeri)
- Deðer düþüklüðü (-)
- Net deðerin teminat, vs ile güvence altýna alýnmýþ kýsmý
Bilanço dýþý kredi riski içeren unsurlar

Diðer alacaklar

Ýliþkili taraf

Diðer taraf

Ýliþkili taraf

Diðer taraf

Bankalardaki
mevduat

Türev
araçlar

42.412.136
-

245.891.544
158.491.016

772.624
772.624

14.126.613
7.995.145

13.651.511
-

-

42.412.136

240.537.473

772.624

14.126.613

13.651.511

-

-

1.575.012

-

-

-

-

-

3.779.059
809.012
7.497.228
(7.497.228)
-

-

-

-

-

Alacaklar
Ticari alacaklar
Önceki dönem
Raporlama tarihi itibariyle maruz kalýnan azami kredi riski
(A+B+C+D+E) (1)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altýna alýnmýþ kýsmý
A.
B.

C.

D.

E.

Vadesi geçmemiþ ya da deðer düþüklüðüne uðramamýþ
finansal varlýklarýn net defter deðeri (2)
Koþullarý yeniden görüþülmüþ bulunan, aksi takdirde vadesi
geçmiþ veya deðer düþüklüðüne uðramýþ sayýlacak finansal
varlýklarýn defter deðeri (3)
Vadesi geçmiþ ancak deðer düþüklüðüne uðramamýþ varlýklarýn
net defter deðeri
- Teminat, vs ile güvence altýna alýnmýþ kýsmý
Deðer düþüklüðüne uðrayan varlýklarýn net defter deðerleri
- Vadesi geçmiþ (brüt defter deðeri)
- Deðer düþüklüðü (-)
- Net deðerin teminat, vs ile güvence altýna alýnmýþ kýsmý
- Vadesi geçmemiþ (brüt defter deðeri)
- Deðer düþüklüðü (-)
- Net deðerin teminat, vs ile güvence altýna alýnmýþ kýsmý
Bilanço dýþý kredi riski içeren unsurlar

Diðer alacaklar

Ýliþkili taraf

Diðer taraf

Ýliþkili taraf

Diðer taraf

Bankalardaki
mevduat

Türev
araçlar

37.119.805
-

216.473.372
130.157.075

770.549
770.549

5.846.030
1.325.455

15.594.050
-

-

37.119.805

212.588.885

770.549

5.846.030

15.594.050

-

-

1.223.445

-

-

-

-

-

2.661.042
456.641
5.770.565
(5.770.565)
-

-

-

-

-

(1) Tutarýn belirlenmesinde, alýnan teminatlar gibi, kredi güvenirliðinde artýþ saðlayan unsurlar dikkate alýnmamýþtýr.
(2) Teminatlar, müþterilerden alýnan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluþmaktadýr.
(3) Bu müþteriler ile ilgili olarak geçmiþte tahsilat problemi yaþanmamýþtýr.
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
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(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)

38.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliði ve düzeyi (devamý)

Likidite riski
Likidite riski net fonlama ihtiyacýný karþýlayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluþlarýnýn vermiþ olduðu kredi limitlerinin de desteðiyle
nakit giriþleri ve çýkýþlarýnýn dengelenmesiyle düþürülmektedir.
Likidite tablosunda, türev olmayan finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre kýrýlýmý bilanço tarihinden yazýlý ve sözlü sözleþmeler kapsamýndaki
vade tarihine kadar geçen süre dikkate alýnarak ve sözleþmeye dayalý indirgenmemiþ nakit akýþlarý dikkate alýnarak gösterilmiþtir. Türev
finansal yükümlülükler için iþletmenin likidite yönetiminde esas aldýðý sözleþme uyarýnca olan vade kullanýlmýþtýr.
31 Aralýk 2012

Sözleþme uyarýnca vadeler

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar

Defter
deðeri

Sözleþme
uyarýnca nakit
çýkýþlar toplamý
(=I+II+III+IV)

3 aydan
kýsa (I)

3-12
ay arasý (II)

371.572.187
224.126.580

373.972.634
226.020.808

337.737.682
190.106.724

36.074.518
35.914.084

160.434
-

-

374.346

374.346

53.478

160.434

160.434

-

147.071.261

147.577.480

147.577.480

-

-

-

Defter
deðeri

Sözleþme
uyarýnca nakit
çýkýþlar toplamý
(=I+II+III+IV)

3 aydan
kýsa (I)

3-12
ay arasý (II)

311.303.232
148.896.851
751.339
161.655.042

317.419.198
153.968.418
762.422
162.688.358

191.924.550
29.144.754
91.438
162.688.358

87.029.134
86.754.819
274.315
-

1-5 yýl 5 yýldan
arasý (III) uzun (IV)

31 Aralýk 2011

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Banka kredileri
Finansal kiralama yükümlülükleri
Ticari borçlar

1-5 yýl 5 yýldan
arasý (III) uzun (IV)
38.465.514
38.068.845
396.669
-

-

Sermaye yönetimi
Sermayeyi yönetirken Þirket'in hedefleri, ortaklarýna getiri, diðer hissedarlara fayda saðlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacýyla en
uygun sermaye yapýsýný sürdürmek için Þirket'in faaliyetlerinin devamýný saðlayabilmektir.
Þirket sermaye yönetiminde, sektördeki diðer þirketlerle paralel olarak borç sermaye oranýný izlemektedir. Bu oran net borcun toplam
sermayeye bölünmesiyle bulunur.
31 Aralýk 2011

31 Aralýk 2010

465.376.896

404.332.158

13.651.664

15.594.899

Net borç

451.725.232

388.737.259

Toplam özsermaye

923.191.742

874.145.966

Toplam sermaye

191.447.068

191.447.068

0,49

0,44

Toplam borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzeri deðerler (Not 6)

Borç/özsermaye oraný
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39.

Finansal araçlar (gerçeðe uygun deðer açýklamalarý ve finansal riskten koruma muhasebesi çerçevesindeki açýklamalar)

Gerçeðe uygun deðer, bir varlýðýn cari bir iþlemde bilgili ve istekli taraflar arasýnda alým satýmýna konu olan fiyatýný ifade eder.
Bilançoda itfa edilmiþ maliyet ve maliyet deðeri ile taþýnan finansal varlýk ve yükümlüklerin gerçeðe uygun deðerlerinin aþaðýdaki nedenlerle
taþýnan deðerlerine yakýn olduðu varsayýlmýþtýr.
Bilançoda maliyet veya itfa edilmiþ maliyet deðerleri ile taþýnan finansal varlýklarýn gerçeðe uygun deðerleri:
Kýsa vadeli olmalarýndan ve önemsiz kredi riskine tabi olmalarýndan dolayý nakit ve nakit eþdeðeri varlýklar ile tahakkuk etmiþ faizleri ve diðer
finansal varlýklarýn taþýnan deðerlerinin gerçeðe uygun deðerlerine yakýn olduðu düþünülmektedir. Ticari alacaklarýn þüpheli alacaklar karþýlýðý
düþüldükten sonraki taþýnan deðerlerinin gerçeðe uygun deðerlerine yakýn olduðu düþünülmektedir.
Bilançoda maliyet veya itfa edilmiþ maliyet deðerleri ile taþýnan finansal yükümlülüklerin gerçeðe uygun deðerleri:
Ticari borçlarýn ve diðer parasal yükümlülüklerin, kýsa vadeli olmasýndan dolayý, gerçeðe uygun deðerlerin taþýnan deðerlerine yakýn olduðu
kabul edilir. Banka kredileri iskonto edilmiþ maliyet ile ifade edilir ve iþlem maliyetleri kredilerin ilk maliyetine eklenir. Uzun vadeli deðiþken
faizli banka kredilerinin faiz oranlarý deðiþen piyasa koþullarý dikkate alýnarak güncellendiði için bu kredilerin gerçeðe uygun deðerlerinin
taþýdýklarý deðeri ifade ettiði düþünülmektedir. Uzun vadeli sabit faizli banka kredilerinin, bilanço tarihi itibariyle geçerli olan sabit faiz oraný
ile deðerlendiðinde, gerçeðe uygun deðerinin taþýnan deðere yakýn olduðu görülmüþtür. Kýsa vadeli kredilerinin ise vadelerinin kýsa olmasý
nedeniyle taþýnan deðerlerinin gerçeðe uygun deðeri yansýttýðý varsayýlmaktadýr.
Türev finansal araçlar (vadeli iþlem anlaþmalarý)
Þirket yabancý para piyasasýnda vadeli iþlem anlaþmalarý yapmaktadýr. Þirket'in risk yönetim politikalarýna göre riskten korunma amaçlý girilen
söz konusu vadeli iþlem anlaþmalarý, UMS 39 (Finansal Araçlar : Kayda Alma ve Ölçüm)'a göre riskten korunma muhasebesi için yeterli
þartlarý saðlamadýðýndan, finansal tablolarda "diðer dönen varlýklar (eðer gelirse) ya da "diðer kýsa vadeli yükümlülükler (eðer giderse)" içinde
gerçeðe uygun deðerleri ile yansýtýlýrlar.
Türev finansal araçlarýn gerçeðe uygun deðerleri halka açýk organize olmuþ piyasalardaki fiyatlarý veya bilanço tarihine indirgenmiþ gelecekteki
nakit getirileri olarak kabul edilmiþtir. Bütün türev araçlar gerçeðe uygun deðerleri pozitif olduðunda varlýk, negatif olduðunda ise borç olarak
taþýnýr.
Riskten korunma muhasebesi için yeterli þartlarý saðlamayan türev araçlarýn gerçeðe uygun deðerlerindeki artýþ veya azalýþtan kaynaklanan
kazanç veya kayýplar direkt olarak gelir tablosu ile iliþkilendirilir.
Konsolide bilançoda, henüz gerçekleþmemiþ gelir yaratan türev araçlar gelir tahakkuku kalemine (diðer dönen varlýklar) ve henüz
gerçekleþmemiþ zarar yaratan türev araçlar gider tahakkuklarý (diðer kýsa vadeli yükümlülükler) kalemine dahil edilir.
Þirket'in 31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle maruz kaldýðý yabancý para riskinden korunma amaçlý yapmýþ olduðu vadeli döviz alým sözleþmesi
yoktur. (31 Aralýk 2011 : Yoktur)
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31 Aralýk 2012 tarihi itibariyle
konsolide finansal tablolara iliþkin dipnotlar
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirasý (TL)

39.
Finansal araçlar (gerçeðe uygun deðer açýklamalarý ve finansal riskten koruma muhasebesi çerçevesindeki açýklamalar)
(devamý)

Gerçeðe uygun deðer ölçümleri hiyerarþi tablosu
Þirket, finansal tablolarýnda gerçeðe uygun deðerleri ile yansýtýlan finansal araçlarýný her finansal araç sýnýfýnýn deðerleme girdilerinin kaynaðýna
göre, üç seviyeli hiyerarþi kullanarak, aþaðýdaki þekilde sýnýflandýrmaktadýr.
Seviye 1: Belirlenen finansal araçlar için aktif piyasada iþlem gören (düzeltilmemiþ) piyasa fiyatý kullanýlan deðerleme teknikleri
Seviye 2: Dolaylý veya dolaysýz gözlemlenebilir girdi içeren diðer deðerleme teknikleri
Seviye 3: Gözlemlenebilir piyasa girdilerini içermeyen deðerleme teknikleri
31 Aralýk 2012 ve 31 Aralýk 2011 tarihleri itibariyle, Þirket'in gerçeðe uygun deðer ile takip ettiði finansal varlýk ve yükümlülüklerin hiyeraþi
tablosu aþaðýdaki gibidir :

Cari Dönem

Seviye 1 (*)

Seviye 2 (**)

Seviye 3

Finansal yatýrýmlar
Çimsa

110.873.318

-

-

Toplam varlýklar

110.873.318

Seviye 1 (*)

Seviye 2 (**)

Seviye 3

Finansal yatýrýmlar
Çimsa

91.464.422

-

-

Toplam varlýklar

91.464.422

Gerçeðe uygun deðer ile gösterilen varlýklar

Önceki Dönem
Gerçeðe uygun deðer ile gösterilen varlýklar

(*) Borsada bilanço tarihi itibariyle oluþan piyasa fiyatlarý ile deðerlenmiþtir.
(**) Gerçeðe uygun deðeri, orijinal vadeli kurun, ilgili para birimi için sözleþmenin geri kalan kýsmýnda geçerli olan piyasa faiz oranlarý referans
alýnarak hesaplanmýþtýr.
40.

Bilanço tarihinden sonraki olaylar

Yoktur.
41.
Finansal tablolarý önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolarýn açýk, yorumlanabilir ve anlaþýlabilir olmasý açýsýndan
açýklanmasý gerekli olan diðer hususlar
Yoktur.
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Kâr Daðýtým Tablosu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ. 2012 Yýlý Kâr Daðýtým Tablosu (TL)
1. Ödenmiþ/Çýkarýlmýþ Sermaye
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayýtlara Göre)
I. Tertip Yasal Yedek Akçe
38.289.413,65
II. Tertip Yasal Yedek Akçe
63.139.435,82

191.447.068,25
101.428.849,47

Esas sözleþme uyarýnca kar daðýtýmda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza iliþkin bilgi

3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Dönem Kârý
Ödenecek Vergiler ( - )
Net Dönem Kârý ( = )
Geçmiþ Yýllar Zararlarý ( - )
Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )
NET DAÐITILABÝLÝR DÖNEM KÂRI ( = )
Yýl içinde yapýlan baðýþlar ( + )
Birinci temettüün hesaplanacaðý baðýþlar
eklenmiþ net daðýtýlabilir dönem kârý
Ortaklara Birinci Temettü
-Nakit
-Bedelsiz
-Toplam
Ýmtiyazlý Hisse Senedi Sahiplerine Daðýtýlan Temettü
Yönetim kurulu üyelerine, çalýþanlara vb.'e temettü
Ýntifa Senedi Sahiplerine Daðýtýlan Temettü
Ortaklara Ýkinci Temettü
Ýkinci Tertip Yasal Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
OLAÐANÜSTÜ YEDEK
Daðýtýlmasý Öngörülen Diðer Kaynaklar
Geçmiþ Yýl Kârý
Olaðanüstü Yedekler
Kanun ve Esas Sözleþme
Uyarýnca Daðýtýlabilir Diðer Yedekler

SPK'ya Göre
147.366.162,00
27.332.897,00
120.033.265,00
0,00
120.033.265,00
3.119.728,03

Yoktur
Yasal Kayýtlara (YK) Göre
156.165.841,91
28.885.241,78
127.280.600,13
0,00
127.280.600,13

123.152.993,03
24.630.598,61
24.630.598,61

85.355.742,10
10.041.398,73

5.525,56

7.252.860,69

2012 Yýlý Faaliyet Raporunun, 27 Mart 2013 tarihinde toplanacak Olaðan Genel Kurulda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulmasýna,
2012 yýlý Bilanço konsolide kârý 148.159.130,00 TL'nýn; Esas Mukavelenamenin 33.maddesi gereði ve SPK tebliðlerine uygun olarak
1. Tertip Yedek Akçe, Vergi ve yasal yükümlülükler düþüldükten sonra kalan 120.033.265 TL
Net Daðýtýlabilir Dönem kârý nýn aþaðýda görüldüðü þekilde;
Birinci temettü Payý
Ýkinci Temettü Payý
II.Tertip Yasal Yedek
Olaðanüstü Yedek

24.630.598,61 TL.
85.355.742,10 TL.
10.041.398,73 TL.
5.525,56 TL.

109.986.340,71 TL'nin kar payý olarak daðýtýlmasýna;
Böylelikle 2012 yýlý kârýndan 191.447.068,25 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine % 57,450000 (brüt) %48,832500 (net) oranýnda
toplam 109.986.340,71 TL kar payýnýn 29/03/2013 tarihinden itibaren nakden daðýtýlmasý ile ilgili Yönetim Kurulu tarafýndan alýnan 5 Mart
2013 tarihli kararý Genel Kurulun tasviplerine arz ederiz.
Saygýlarýmýzla,
Yönetim Kurulu
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Denetim Kurulu Raporu

DENETÝM KURULU RAPORU (01/01/2012-31/12/2012 DÖNEMÝ)
AKÇANSA ÇÝMENTO SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.
GENEL KURULU'NA
- Ortaklýðýn
Ünvaný
Merkezi
Kayýtlý Sermaye Tavaný
Çýkarýlmýþ Sermayesi
Faliyet Konusu

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ.
ÝSTANBUL
500.000.000.-TL
191.447.068,25.-TL
Çimento Üretimi, Satýþý, Hazýr Beton Üretimi, Satýþý ve
Esas Mukavelede kayýtlý iþler.

-Denetçi veya denetçilerin adý ve görevi

Levent DEMÝRAÐ, Bülent BOZDOÐAN
görev süresi 1 yýl, Þirket personeli ve ortak deðillerdir.

-Katýnýlan Yönetim Kurulu ve yapýlan Denetleme Kurulu
Toplantýlarý sayýsý
-Ortaklýk hesaplarý, defter ve belgeleri, belgeler üzerinde yapýlan
incelemenin kapsamý hangi tarihlerde inceleme yapýldýðý ve
varýlan sonuç

Ýki defa Yönetim Kurulu Toplantýsýna katýlýnmýþ,
bir defa Denetçiler arasý toplantý yapýlmýþtýr.
Ortaklýk hesaplarý, defter ve belgeleri üzerinde aþaðýda belirtilen
tarihlerde genel inceleme yapýlmýþ olup, kayýtlarýn kanun ve Genel
Muhasebe kurallarýna uygun olduðu görülmüþtür.

-Türk Ticaret Kanunu'nun 353. Maddesinin 1.fýkrasýnýn 3.no'lu
bendi gereðince Ortaklýk veznesinde yapýlan sayýmlarýn sayýsý ve
sonuçlarý
-Türk Ticaret Kanunu'nun 353.Maddesinin 1.fýkrasýnýn 4 no.lu
bendi gereðince yapýlan inceleme tarihleri ve sonuçlarý

Yýl içinde dört sayým yapýlmýþ ve nakit mevcudunun kayýtlara
uygun olduðu görülmüþtür.

-Ýntikal eden þikayet ve yolsuzluklar ve bunlar hakkýnda
yapýlan iþlemler

2012 yýlýnda (20 Þubat, 29 Haziran, 29 Aðustos, 31 Aralýk) tarihlerinde
inceleme yapýlmýþ kýymetli evraklarýn tamam olduðu tesbit edilmiþtir.
Ýntikal eden þikayet ve yolsuzluklar yoktur.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Þ.'nin 01/01/2012 - 31/12/2012 dönemi hesap ve iþlemlerini Türk Ticaret Kanunu, Ortaklýðýn Esas
Sözleþmesi ve diðer mevzuat ile genel kabul görmüþ muhasebe ilke ve standartlarýna göre incelemiþ bulunmaktayýz.
Görüþümüze göre içeriðini benimsediðimiz ekli 31/12/2012 tarihi itibariyle düzenlenmiþ Bilanço Ortaklýðýn anýlan tarihdeki Mali Durumunu,
01/01/2012-31/12/2012 dönemine ait Gelir Tablosu anýlan döneme ait faaliyet sonuçlarýný gerçeðe uygun ve doðru olarak yansýtmakta;
Karýn daðýtýmý önerisi yasalara ve Ortaklýk Esas Sözleþmesine uygun bulunmaktadýr.
Bilançonun ve Gelir Tablosunun onaylanmasýný ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasýný oylarýnýza arz ederiz.
05/03/2013

Levent DEMÝRAÐ
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Ýletiþim

MERKEZ OFÝS
Kýsýklý Caddesi No:38
Altunizade Ýstanbul
Telefon : (0216) 571 30 00
Faks
: (0216) 571 30 91
BÜYÜKÇEKMECE FABRÝKA
PK.1 Mimarsinan Beldesi 34900
Büyükçekmece / ÝSTANBUL
Telefon : (0212) 866 10 00
Faks
: (0212) 866 12 00
ÇANAKKALE FABRÝKA
Mahmudiye Beldesi 17640
Ezine / ÇANAKKALE
Telefon : (0286) 295 20 00
Faks
: (0286) 295 21 99
SAMSUN LADÝK FABRÝKA
Ýskaniye Mah. Akpýnar Mevkii
Ladik / SAMSUN
Telefon : (0362) 771 38 16
Faks
: (0362) 866 38 18
ACIBADEM HAZIR BETON TESÝSÝ
Ankara Devlet Yolu (E-5) Haydarpaþa Yönü 4. km
Gayretli Sk. Eski Ford Otosan Fabrikasý 34660
Acýbadem - Kadýköy / ÝSTANBUL
ALÝAÐA HAZIR BETON TESÝSÝ
Horozgediði Köyü Hayýtlýdere Mevkii
Aliaða / ÝZMÝR
ARNAVUTKÖY HAZIR BETON TESÝSÝ
Eski Edirne Asfaltý Habibler Çýkýþý Derbent Mevkii
Arnavutköy / ÝSTANBUL
ATAÞEHÝR 2 HAZIR BETON TESÝSÝ
Barbaros Mah.Dereboyu Cad.
Ardýç Sk. Kentplas arkasý
Batýataþehir / ÝSTANBUL
AYAZAÐA HAZIR BETON TESÝSÝ
Cendere Yolu Çakýrlar Mah.
Ayazaða-Þiþli / ÝSTANBUL
BEYLÝKDÜZÜ HAZIR BETON TESÝSÝ
2945 Ada 20 Parsel Mehter Çeþme Mah. Nazým
Hikmet Bulvarý Ýnovia 2. Etap Karþýsý
Esenyurt / ÝSTANBUL
BORNOVA HAZIR BETON TESÝSÝ
Ankara Yolu Üzeri No: 194
Bornova / ÝZMÝR

GEBZE HAZIR BETON TESÝSÝ
Sultan Orhan Mah.Taþocaklarý Mevkii
Gebze / KOCAELÝ

ÇERKEZKÖY HAZIR BETON TESÝSÝ
Beylikçayýr Mevkii Veliköy
Çerkezköy / TEKÝRDAÐ

GÜMÜLDÜR HAZIR BETON TESÝSÝ
Yukarý Ovacýk Mevkii PK 10
Gümüldür Menderes / ÝZMÝR

ALÝAÐA TERMÝNALÝ
Horozgediði Köyü Nemrut Körfezi Çukurova
Çelik Limaný Aliaða / ÝZMÝR

GÜZELBAHÇE HAZIR BETON TESÝSÝ
Çamlý Köyü Kýrlar Mevkii Güzelbahçe / ÝZMÝR

AMBARLI TERMÝNALÝ
Yakuplu Köyü Reþitpaþa Çiftliði Mevkii
Ambarlý / ÝSTANBUL

HALKALI- KÜÇÜKÇEKMECE
HAZIR BETON TESÝSÝ
Sinpaþ Bosphorus Evleri Þantiyesi
Halkalý - Küçükçekmece / ÝSTANBUL
KEMERBURGAZ HAZIR BETON TESÝSÝ
Cendere Yolu Alkanat Rest. Karþýsý
Kemerburgaz - Eyüp / ÝSTANBUL

KARAMÜRSEL/YALOVA TERMÝNALÝ
Balcý Mevkii SCA Fabrikasý içi Kaytazdere
Altýnova / YALOVA

KEÞAN HAZIR BETON TESÝSÝ
Yeni Muhacýr Beldesi E - 27 Asfaltý Üzeri
Keþan / EDÝRNE

AYAZAÐA MICIR TESÝSÝ
Cendere Yolu Önerler Petrol Karþýsý
Kemerburgaz - Eyüp / ÝSTANBUL

MANÝSA HAZIR BETON TESÝSÝ
Ýnönü Mah. Meriç Sk. No: 16 Muradiye / MANÝSA

BURSA AGREGA TESÝSÝ
Eski Kemalpaþa Yolu üzeri Kayapa Beldesi
Nilüfer / BURSA

MENEMEN HAZIR BETON TESÝSÝ
Kazýmpaþa Mah. Ormanbeþli Mevkii
Menemen / ÝZMÝR
MERZÝFON HAZIR BETON TESÝSÝ
Ýstanbul Yolu 1.km Alýcýk Yolu Üzeri
(26.27.H Pafta-291 Ada-5 nolu Parsel)
Merzifon / AMASYA
BAFRA SAMSUN HAZIR BETON TESÝSÝ
Ýshak Mah. Yýldýz Sk. Toki Þantiyesi
Bafra / SAMSUN
SAMSUN 2 HAZIR BETON TESÝSÝ
Mobil Santral Yolu Selyeri Mevkii
SAMSUN
SAMSUN III HAZIR BETON TESÝSÝ
Derecik Mahallesi Ovalar Caddesi
204 Sk. No: 2
Ýlkadým / SAMSUN
SAMSUN SATIÞ BÜROSU
Güzelyalý Mah. 3003 Sk. No: 2
Çamkoru Sitesi
Atakum / SAMSUN

BAÞKÖY HAZIR BETON TESÝSÝ
Baþköy Köyü Taþocaklarý Mevkii
Nilüfer / BURSA

SAMSUN TERMÝNALÝ
Organize sanayi bölgesi Devlet Demir Yollarý
Lojistik Köyü Yan Yeþilyurt Liman Tesisleri Ýçi
Tekkeköy / SAMSUN

BÜYÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESÝSÝ
Sultan Murat Cad. No: 8 Mimarsinan 34900
Büyükçekmece / ÝSTANBUL

SAMSUN AGREGA TESÝSÝ
Çamlýyazý Köyü Mevkii
Atakum / SAMSUN

BÜYÜKKARIÞTIRAN HAZIR BETON TESÝSÝ
Kýnalý Köprü Mevkii
Büyükkarýþtýran / LÜLEBURGAZ

SÝLÝVRÝ (KENTAÞ) HAZIR BETON TESÝSÝ
Mimar Sinan Mah. Eski Çanta Köyü Üzeri Maksi
Market Arkasý Silivri / ÝSTANBUL

ÇORLU HAZIR BETON TESÝSÝ
Þehsinan Mah.Kadýderesi Mevkii
Çorlu / TEKÝRDAÐ

TEKÝRDAÐ HAZIR BETON TESÝSÝ
Muratlý Yolu Üzeri 4.km TEKÝRDAÐ

EDREMÝT HAZIR BETON TESÝSÝ
Akçay Asfaltý Üzeri Kuruçay Mevkii
Edremit / BALIKESÝR
ESENYURT HAZIR BETON TESÝSÝ
Hoþdere Köyü Harmanlýk Mevkii
Bahçeþehir / ÝSTANBUL

HOPA TERMÝNALÝ
Orta Hopa Mah. Liman Caddesi 08600
Hopa / ARTVÝN

TOKAT HAZIR BETON TESÝSÝ
Tombulkaya Mevkii Tokat Sivas Karayolu 10. km.
TOKAT

NÝLÜFER HAZIR BETON TESÝSÝ
Eski Kemalpaþa Yolu üzeri Kayapa Mah.
Nilüfer / BURSA
ÝZMÝR SATIÞ BÜROSU
Ali Çetinkaya Bulvarý No: 34/1 K.4 D.402
Alsancak / ÝZMÝR
AGREGA SARAY TESÝSÝ
Kavacýk köyü Mevkii Saray / TEKÝRDAÐ
YARIMCA SATIÞ BÜROSU
Rota Limaný Körfez / KOCAELÝ
YENÝBOSNA HAZIR BETON TESÝSÝ
Tem - Havaalaný Yanyolu Dereboyu Mevkii
Sefaköy / ÝSTANBUL
ÇORUM HAZIR BETON TESÝSÝ
Ankara Yolu Üzeri Yaydiðin Mah. ÇORUM
KAVAK HAZIR BETON TESÝSÝ
Kavak - Samsun Karayolu Emirli Taþ Ocaklarý
Yolu 1. km Kavak / SAMSUN
DANAMANDIRA AGREGA TESÝSÝ
Danamandýra Köyü Silivri / ÝSTANBUL
AYVALIK HAZIR BETON TESÝSÝ
Tellikavak Mevkii 39. Sk. No: 8/2 Küçükköy
Ayvalýk / BALIKESÝR
YENÝBOSNA ÇÝMENTO SATIÞ DEPOSU
Köyaltý Mevkii Yenibosna Merkez Mh.
Deðirmenbahçe Sk. No:12
Yenibosna / ÝSTANBUL
KIRKLARELÝ HAZIR BETON TESÝSÝ
Kocahýdýr Mahallesi Pýnarhisar Yolu Þeytan Deresi
Mevkii Tolga Madencilik Þantiyesi / Kýrklareli
ZEYTÝNBURNU HAZIR BETON TESÝSÝ
Yurt-Kur Atatürk Öðrenci Sitesi Merkez Efendi
Mah. Sabri Ülker Sk. No: 37 Cevizlibað
Zeytinburnu / ÝSTANBUL

