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Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 
 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle 
konsolide bilanço 
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

 
 
 

(1) 
 

 
   Yeniden 

sınıflanmış 

  Cari dönem Geçmiş dönem 

  Bağımsız 
incelemeden 

geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

 Dipnot 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

    
Varlıklar    
    

Dönen varlıklar  304.734.114 338.551.190 

    
Nakit ve nakit benzerleri 4 24.146.417 35.615.890 
Ticari alacaklar   194.085.229 218.956.904 

İlişkili taraflardan ticari alacaklar 7, 21 10.775.201 6.466.656  
Diğer ticari alacaklar 7 183.310.028 212.490.248  

Diğer alacaklar   19.661.836 9.208.028 
İlişkili taraflardan diğer alacaklar 8 10.540.368 7.695.717 
Diğer ticari alacaklar 8 9.121.468 1.512.311 

Stoklar 9 38.332.847 41.406.592 
Diğer cari / dönen varlıklar  22.715.037 24.996.940 
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar  5.792.748 8.366.836 

    

Duran varlıklar  689.774.709 692.027.662 

    
Ticari alacaklar 7 161.657 519.131 
Diğer alacaklar 8 225.983 181.096 
Finansal yatırımlar  5 3.383.231 2.681.402 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar         10 107.823.898 106.386.718 
Maddi varlıklar 11 568.031.185 573.320.677 
Maddi olmayan varlıklar 12 1.521.489 1.606.755 
Diğer cari olmayan / duran varlıklar  8.627.266 7.331.883 

    

Toplam varlıklar  994.508.823 1.030.578.852 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İlişikte 6 ile 33‟üncü sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların 
tamamlayıcı parçalarıdır. 



Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 
 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle 
konsolide bilanço 
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

 
 
 

(2) 
 

   Yeniden 
sınıflanmış 

  Cari dönem Geçmiş dönem 

  Bağımsız 
incelemeden 

geçmemiş 

Bağımsız 
denetimden 

geçmiş 

 Dipnot 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

    
Yükümlülükler     

    

Kısa vadeli yükümlülükler   125.789.119 135.440.514 

    
Finansal borçlar  6 51.666.284 58.785.412 
Ticari borçlar  39.695.598 44.456.297 

Diğer ticari borçlar 7, 21 39.695.598 44.402.268 
İlişkili taraflara ticari borçlar 7 - 54.029 

Diğer borçlar 8 6.530.762 6.704.879 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 1.334.776 - 
Dönem karı vergi yükümlülüğü 19 4.088.278 2.021.222 
Borç karşılıkları 13 1.933.219 1.388.026 
Diğer kısa vadeli yükümlülükler   20.540.202 22.084.678 

    

Uzun vadeli yükümlülükler   81.663.697 97.709.767 

    
Finansal borçlar  6 60.268.260 78.382.857 
Ticari borçlar 7 46.193 154.452 
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 14 15.054.758 13.107.136 
Borç karşılıkları 13 3.036.360 - 
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 19 3.258.126 5.818.387 
Diğer uzun vadeli yükümlülükler   - 246.935 

    

Özkaynaklar  787.056.007 797.428.571 

    
Ana ortaklığa ait özkaynaklar  787.056.007 797.428.571 
Ödenmiş sermaye 15 150.213.600 150.213.600 
Sermaye düzeltmesi farkları 15 39.338.145 39.338.145 
Yabancı para çevrim farkları                       (384.623) 201.719 
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler                64.046.154 59.437.762 
Geçmiş yıllar karı  498.564.873 452.635.962 
Net dönem karı  35.277.858 95.601.383 
Ana ortaklık dışı paylar  - - 

    

Toplam özkaynak ve yükümlülükler  994.508.823 1.030.578.852 

 
 
 
 
 
 
 
 
İlişikte 6 ile 33‟üncü sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların 
tamamlayıcı parçalarıdır. 



Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 
 

30 Eylül 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait  
konsolide kapsamlı gelir tablosu 
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 
 

 

 

(3) 
 

  Cari dönem  Geçmiş dönem  

 

 

Bağımsız 
incelemeden 

geçmemiş  

Bağımsız 
incelemeden 

geçmemiş  

 

Dipnot 

1 Ocak - 
30 Eylül 

 2010 

1 Temmuz - 
30 Eylül  

2010 

1 Ocak - 
30 Eylül 

 2009 

1 Temmuz - 
30 Eylül  

2009 

      
Sürdürülen faaliyetler      
Satış gelirleri 16 575.953.472 248.139.301 557.260.203 186.517.100 
Satışların maliyeti (-) 16 (450.433.098) (194.455.047) (395.830.876) (127.184.724) 
      

Brüt kar/(zarar)  125.520.374 53.684.254  161.429.327 59.332.376 

      
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)  (71.449.122) (25.377.467) (61.395.408) (23.594.406) 
Genel yönetim giderleri (-)  (28.761.100) (10.918.553) (26.653.489) (9.624.426) 
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)  (48.291) (16.097) (48.291) (48.291) 
Diğer faaliyet gelirleri  10.084.651 2.691.380 18.465.184 5.008.051 
Diğer faaliyet giderleri (-)  (13.754.790) (5.677.662) (16.518.828) (1.448.323) 
      

Faaliyet karı/(zararı)  21.591.722 14.385.855  75.278.495 29.624.981 

      
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 

kar/zararlarındaki paylar  12.266.365 5.745.128 15.018.867 6.203.198 
Finansal gelirler 17 17.296.578 732.334 13.418.930 329.716 
Finansal giderler (-) 18 (7.541.555) 710.831 (8.066.267) 3.228.742 
      

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/(zararı)  43.613.110 21.574.148  95.650.025 39.386.637 

      
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri  (8.335.252) (3.341.184) (14.982.383) (4.408.968) 
- Dönem vergi gelir/gideri 19 (10.895.513) (4.045.449) (12.709.882) (5.239.551) 
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri 19 2.560.261 704.265 (2.272.501) 830.583 
      

Dönem karı/(zararı)  35.277.858 18.232.964  80.667.642 34.977.669 

      
Diğer kapsamlı gelir:      
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim  (586.342) 342.551 (361.379) (27.611) 
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi 

gelir/giderleri  - - - - 
      

Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası)  (586.342) 342.551 (361.379) (27.611) 

      

Toplam kapsamlı gelir  34.691.516 18.575.515 80.306.263 34.950.058 

      
Dönem karı/zararının dağılımı      
Azınlık payları  - - - - 
Ana ortaklık payları  35.277.858 18.232.964 80.667.642 34.977.669 
      
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı      
Azınlık payları  - - - - 
Ana ortaklık payları  34.691.516 18.575.515 80.306.263 34.950.058 
      
Hisse başına kazanç 20 0,23 0,12 0,54 0,23 

 
 
 
 
 
 
 
 
İlişikte 6 ile 33‟üncü sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların 
tamamlayıcı parçalarıdır. 



Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 
 

30 Eylül 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait  
konsolide özkaynak değişim tablosu 
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 
  
 

 

(4) 
 

 

 

Dipnot 
Ödenmiş 
sermaye 

Sermaye 
düzeltmesi 

farkları 
Yabancı para 

çevrim farkları 

Kardan ayrılan 
kısıtlanmış 

yedekler 

Geçmiş  
yıllar 

kar Dönem karı Toplam 

         31 Aralık 2008 tarihi itibariyle bakiye, 
önceden raporlanan 

 
150.213.600 39.338.145 13.154.160 50.210.236 353.973.820 149.596.995 756.486.956 

         Çevrim farklarının yeniden sınıflanması 2 - - (12.728.247) - 12.728.247 - - 

         31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bakiye, 
yeniden sınıflanmış 

 
150.213.600 39.338.145 425.913 50.210.236 366.702.067 149.596.995 756.486.956 

         Transfer 
 

- - - - 149.596.995 (149.596.995) - 
Geçmiş yıl karından yedeklere transfer 

 
- - - 9.227.526 (9.227.526) - - 

Temettü ödemesi 20 - - - - (52.574.760) - (52.574.760) 
Diğer kapsamlı gelir 

 
- - (361.379) - - 80.667.642 80.306.263 

         30 Eylül 2009 tarihi itibariyle bakiye 
 

150.213.600 39.338.145 64.534 59.437.762 454.496.776 80.667.642 784.218.459 

         31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bakiye, 
önceden raporlanan 

 
150.213.600 39.338.145  13.625.160 59.437.762 439.212.521 95.601.383 797.428.571 

         Çevrim farklarının yeniden sınıflanması 2 - - (13.423.441) - 13.423.441 - - 

         31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bakiye, 
yeniden sınıflanmış 

 
150.213.600 39.338.145  201.719 59.437.762 452.635.962 95.601.383 797.428.571 

         Transfer 
 

- - - 
 

95.601.383 (95.601.383) - 

Geçmiş yıl karından yedeklere transfer 
 

- - - 4.608.392 (4.608.392) - - 

Temettü ödemesi 20 - - - - (45.064.080) - (45.064.080) 

Diğer kapsamlı gelir 
 

- - (586.342) - - 35.277.858 34.691.516 

         30 Eylül 2010 tarihi itibariyle bakiye 
 

150.213.600 39.338.145  (384.623) 64.046.154 498.564.873 35.277.858 787.056.007 

 
İlişikte 6 ile 33‟üncü sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 



Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 
 

30 Eylül 2010 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait  
konsolide nakit akım tablosu 
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 
 
 
 

(5) 
 

 

  

Bağımsız 
incelemeden 

geçmemiş 

Bağımsız 
incelemeden 

geçmemiş 

 

Dipnot 
1 Ocak- 

30 Eylül 2010 
1 Ocak- 

30 Eylül 2009 

    Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları 

   

    Dönem vergi öncesi karı (+) / zararı (-) 
 

43.613.110 95.650.025 

Düzeltmeler: 
   Amortisman 
 

39.486.057 41.297.229 

Çalışanlara saplanan faydalarla ilgili karşılıklar 
 

4.685.782 1.447.272 

Borç karşılıkları 
 

3.581.553 (2.630.292) 

Sabit kıymet satış zararları, net 
 

1.285.309 374.883 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar kar / zararlarındaki 

payı 
 

(12.266.365) (15.018.867) 

    İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet 
karı 

 

80.385.446 121.120.250 

    Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-) 
 

25.229.149  (54.304.824) 

Diğer alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-) 
 

(10.498.695) 5.505.350 

Stoklardaki azalışlar(+) / artışlar (-) 
 

3.073.745 40.626.635 

Diğer dönen ve duran varlıklardaki azalışlar 
 

986.520 (6.511.985) 
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklardaki artışlar (-) / 

azalışlar (+) 
 

2.574.088  193.111 
Ticari borçlarda artışlar (+) / azalışlar (-) 

 

(4.868.958)  (9.968.382) 
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-) 

 

(174.117)  (2.352.392) 
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-) 

 

(1.791.411)   7.235.792 
Ödenen kıdem tazminatları 

 

(1.403.384) (1.072.860) 
Ödenen vergiler 

 

(8.828.457) (6.763.922) 

    Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 

 

84.683.926 93.706.773 

    Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları 

   Bağlı ortaklık ve iştiraklerden tahsil edilen temettü 
 

18.759.341  21.461.987 

Finansal yatırım alımı / sermaye katılımı ödemeleri 
 

(9.218.327) (9.184) 

Maddi ve maddi olmayan varlık satın alımları (-) 11, 12 (36.167.158) (54.070.947) 

Maddi ve maddi olmayan varlıklar çıkışlarından sağlanan nakit 
 

770.550 1.549.478 

    Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 

 

(25.855.594) (31.068.666) 

    Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları 

   

    Finansal borçlardaki artış (+) / azalış (-) net 
 

(25.233.725) (17.503.172) 

Ödenen temettüler (-) 
 

(45.064.080) (52.574.760) 

    Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit 

 

(70.297.805) (70.077.932) 

    Hazır değerlerde meydana gelen artış / (azalış) 
 

(11.469.473) (7.439.825) 

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 4 35.615.890  26.739.261 

    Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 4 24.146.417 19.299.436 

 
 
 

İlişikte 6 ile 33‟üncü sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu finansal tabloların 
tamamlayıcı parçalarıdır. 



Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 
 
30 Eylül 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait  
özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar  
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

 

 

 

(6) 
 

1. Organizasyon ve faaliyet konusu 
 
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Şirket, Ana Ortaklık) ve bağlı ortaklıkları çeşitli tiplerde çimento, kireç, hazır 
beton, gaz beton, makine ve yedek parça, elektrik üretimi, taşımacılık, gayrimenkul ve menkul kıymet 
yönetimi, ithalat, ihracat servisi sağlama ve ticaret sektörlerinde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş 
anonim ve limited ortaklıklardır.  
 
Şirket‟in merkez adresi İnönü Cad. No:102 Kat:6-7 Kozyatağı – İstanbul‟dur. 
 
Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu‟na (SPK) kayıtlı olup, hisselerinin % 10,66‟sı halka açıktır. 24 Şubat 
2000 tarihinden beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası‟nda (İMKB) işlem görmektedir. 
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle ortalık yapısı aşağıdaki gibidir: 
 

 Pay oranı 

Adı 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş. %43,24 %43,24 
Partaş Tekstil İnş. San.ve Tic. A.Ş. %15,87 %15,87 
Diğer * %40,89 %40,89 
   

 %100,00 %100,00 

 
(*) Sermayenin % 10‟undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. 

 
Kategorileri itibariyle dönem içinde çalışan personelin ortalama sayısı aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Memur 357 350 
İşçi 643 627 
   

Toplam 1.000 977 

 
Bağlı ortaklık ve iştirakler: 

 
Nuh Beton A.Ş. 
 
1987 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş. bünyesinde Bostancı‟da ilk tesis açılarak  hazır beton 
üretimine başlanmış olup; kısa süre içinde Hereke, Büyükbakkalköy, İkitelli, Büyükçekmece ve 
İzmit‟te de tesisler açılmıştır.  
 
Hızla gelişen hazır beton sektöründe  daha iyi organize olabilmek için  1995 yılında tesisler Nuh 
Çimento Sanayi A.Ş.‟den ayrılarak Nuh Beton  A.Ş. kurulmuştur. 22 Tesis‟de 30 beton santrali, 258 
mikser, 79 pompa mevcut olup 2009 yılında  4 milyon m³  hazır beton üretilmiştir. Ayrıca Nuh Beton  
A.Ş.‟nin sahip olduğu Bostancı‟daki arsa üzerinde 90.000 m²‟lik çarşı ve otel blokları inşaatı 
sürmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 
 
30 Eylül 2010 tarihinde sona eren dokuz aylık ara döneme ait  
özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar  
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir) 

 

 

 

(7) 
 

1. Organizasyon ve faaliyet konusu (devamı) 
 
Nuh Yapı Ürünleri ve Makina Sanayi A.Ş. 
 
1984 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş. bünyesinde 160.000 m3/yıl kapasiteli kireç fabrikası,  1996 
yılında 160.000 ton/yıl kapasiteli gazbeton tuğla tesisi kurularak faaliyete geçmiştir.  
 
Yasal kuruluşu 1995 yılında gerçekleştirilen Nuh Yapı Ürünleri ve Makine Sanayi A.Ş.‟ne 1998 yılında 
yukarıda belirtilen iki tesis ve yine Nuh Çimento Sanayi A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve 
ağırlıklı olarak Nuh gurubu şirketlerine bakım, onarım ve yatırımlara dönük ekipman imali ve 
projelendirmelerde  hizmet etmekte olan makine fabrikası devredilerek şirket aktif hale getirilmiştir.  
 
Nuh Yapı Ürünleri ve Makina Sanayi  A.Ş.  2007 yılında başlamış olduğu 400.000 m³ yıllık kapasiteli 
gazbeton üretim tesisini 2008 yılı sonunda tamamlayarak üretime başlamıştır.  
 
Özkaynakla gerçekleştirilen söz konusu yatırım  34.500.000 TL‟ye mal olmuştur. Yine 2007 yılında ve 
% 100 öz kaynakla gerçekleştirilmek üzere yatırımına başlanan 212.000 ton/yıl parça kireç üretim 
kapasiteli kireç fabrikası yatırımının 2011 yılı ilk yarısında tamamlanması ve 20.000.000 TL‟ye mal 
olması  beklenmektedir.  
 
Nuh Enerji  Elektrik Üretim A.Ş. 
 
Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. öncelikle Nuh grubunun elektrik ihtiyacını ekonomik ve güvenli bir 
şekilde karşılamak amacıyla  2000 yılında kurulmuştur. 2004 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 
bünyesinde 1999 yılında aynı amaçla kurulup faaliyetine devam etmekte olan 38 mw kapasiteli enerji 
santralını devralarak aktif hale gelmiştir. 120 MW gücündeki 2.Enerji Santralinin 60 MW gücündeki ilk 
ünitesini 2005 yılında 60 mw gücündeki ikinci ünitesini 2009 yılında faaliyete geçirmiştir.Toplam 158 
MW gücünde 2 adet doğalgaz yakıtlı enerji santrali ile faaliyetine devam etmekte olup, üretim 
kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla hidroelektrik ve rüzgar enerjisi santral yatırımları yapılması 
veya devralınması yönünde çalışmalar yoğunlaştırılarak sürdürülmektedir.  
2009 yılında toplam üretimi 875 milyon kwh, üretim pazar payı % 0,5 olmuştur. 
 
Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. 
 
Grup şirketlerinin bünyesinde bulunan gayrimenkullerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını 
sağlamak, inşaat sektöründe üretim ve projelendirme faaliyetlerinde bulunmak  amacıyla 1997 yılında 
kurulmuştur. 2008 yılında özkaynaklarından karşılanmak üzere Kocaeli-Uzunçiftlik‟te 17.000 m²‟lik 
kendi arsası üzerinde 10 blokta 114 dairelik konut projesi 2009 yılı sonunda tamamlanarak tamamı 
satılmıştır. 
 
Çim-Nak Taşımacılık Limited Şirketi 
 
1979 yılında deniz ve kara taşımacılığı hizmetleri , maden cevherleri işletmeciliği, deniz taşımacılığına 
yönelik hizmetler yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.  
 Şirket halen ana ortağı Nuh Çimento Sanayi A.Ş.‟ye maden cevheri işletmeciliği ve deniz 
taşımacılığına yönelik hizmetler vererek faaliyetine devam etmektedir.  
 
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.  

 
1969 yılında Ünye‟de klinker ve çimento üretim ve satışı  faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş, 
1974 yılında 600.000 ton/yıl kapasite ile faaliyete başlamıştır. Yaptığı yatırımlar sonucu yıllık klinker 
üretim kapasitesi 1,5 milyon ton ve çimento öğütme kapasitesi 2,6 milyon ton olmuştur. İhracatını 49 
yıllık öncelikli kullanma hakkına sahip olduğu Ünye Limanı‟ndan yapmaktadır.  
Hisseleri İMKB‟de işlem görmekte olan Ünye Çimento„ya ortaklığımız 1997 yılında başlamış olup; 
halen 123.586.411 TL nominal sermayeli şirkette Nuh Beton A.Ş. ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.‟nin 
toplam % 40 hissesi bulunmaktadır.  
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1. Organizasyon ve faaliyet konusu (devamı) 
 
Navig Holding Trade B.V. 
 
Öncelikli olarak, Nuh grubu şirketlerinin ithalat, ihracat işlerine yardımcı olmak, yatırımlar için uzun 
vadeli dış kredi bulmak, menkul kıymet yatırımları yapmak  gibi faaliyetlerde bulunmak üzere 1997 
yılında %100 Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ortaklığı ile Hollanda‟da kurulmuş olup; mevcut sermayesi 
12.039.658 Euro‟dur. 
 
Kovcheg Ltd. 
 
Rusya federasyonu‟nun Rostov-on-Don ve Kalach şehirlerinde liman işletmeciliği, çimento üretim ve 
satışı vb gibi konularda faaliyet göstermek üzere 2007 yılında 10.257.026 Ruble sermaye ile kurulan 
şirkete Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2008 yılında %50 ortak olmuştur. 

 
Torgoviy Port Ltd. 
 
Rusya  Federasyonu‟nun Rostov-on-Don şehrinde liman işletmeciliği, çimento satışı v.b. gibi 
konularda  faaliyet göstermek üzere  2008  yılında kurulan 121.732.238 Ruble sermayeli şirkete Nuh 
Çimento Sanayi A.Ş. %50 ortak olmuştur. 
 
Tan Kömür Dış Ticaret Limited Şirketi 
 
Şirket yönetimi 5 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul‟da faaliyet gösterecek, ana faaliyet konuları her nevi 
kömür, toz kömür imali, kömür ocakları ve kömür madeni işletmeciliği yapmak, bunun için fabrikalar, 
imalathaneler ve lüzumlu sair binalar ile yükleme boşaltma ve barınma hizmetleri için iskele tesisleri 
ve depoları kurmak ve işletmek, çimento, kireç, biriket, kiremit, eternit, beyaz tuğla, hazır beton ile 
lüzumlu hammaddeler ve yardımcı maddeler ticaretini yapmak olan 15.000.000 TL sermayeli Tan 
Kömür Dış Ticaret Limited Şirketi‟ne (Tan Kömür) %50 oranında ortak olunmasına karar vermiştir. 
Tan Kömür‟ün yurtdışında kömür madeni işletmeciliği konusunda yatırım faaliyetleri devam 
etmektedir. 
 
Cementos Esfera S.A. 
 
İspanya‟nın Tarragona  kentinde öğütülmüş çimento üretimi ve satışı konularında faaliyet göstermek 
üzere 1998 yılında kurulmuş olan ve mevcut sermayesi 7.198.600 Euro olan şirkete, Nuh Çimento 
Sanayi A.Ş. 2000 yılında %10 ortak olmuştur. 
 
 
Nuh Ay Çimento Sanayi ve Tic.Ltd.Şti 
 
Yurt içinde ve yurt dışında çimento ve inşaat malzemeleri üretim ve ticareti konularında faaliyet 
göstermek üzere kurulmuş olup; mevcut sermayesi 1.000.000 TL‟dir.2010 yılı Haziran ayında kurulan 
şirket yurt içinde ve yurt dışında yatırım amaçlı fizibilite çalışmaları yapmaktadır.  
 
Şirket ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları bundan sonra birlikte “Grup” olarak 
tanımlanacaktır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 
 
Sunuma ilişkin temel esaslar 
 
Şirket ve konsolidasyon kapsamında Türkiye‟de faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar muhasebe 
kayıtlarını ve kanuni defterlerini yürürlükteki ticari ve mali mevzuatı esas alarak Türk Lirası (TL) olarak 
tutmaktadır. Yurtdışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar ise, 
ticari sicillerinin kayıtlı olduğu ülkelerde geçerli olan kanun ve mevzuat hükümleri çerçevesinde 
muhasebe kayıtlarını tutmaktadırlar. İlişikteki konsolide finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu 
(SPK), Seri: XI, No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne 
göre hazırlanmıştır. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra sona eren ilk ara finansal tablolardan 
geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, bu Tebliğ‟de SPK‟ya tabi işletmelerin Avrupa Birliği (AB) 
tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama standartlarını 
uygulayacağı ve bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Türkiye Muhasebe 
Standartları Kurulu (TMSK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama 
Standartları (TMS/TFRS)‟nın esas alınacağı hükmü yer almaktadır.  
 
Diğer taraftan, aynı Tebliğ‟in Geçici 2. Maddesinde, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 
UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Kurulu (UMSK) tarafından yayımlananlardan farkları TMSK 
tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS‟nin uygulanacağı ve bu kapsamda benimsenen 
standartlara aykırı olmayan, TMSK‟ca yayımlanan TMS/TFRS‟nin esas alınacağı belirtilmektedir. 
 
Ancak, Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) henüz AB tarafından kabul edilen 
UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlananlardan 
farklarını ilan etmediği için, ilişikteki finansal tablolar, UMS/UFRS‟ye göre hazırlanmış olup, bu 
kapsamda, belirlenen standartlara aykırı olmayan, TMSK‟ca yayımlanan TMS/TFRS‟ler esas 
alınmıştır. İlişikteki finansal tabloların hazırlanmasında aşağıda açıklandığı üzere, TMS/TFRS‟ye 
uyum sağlamak amacıyla belli düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yapılmıştır. 
 
SPK‟nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği uyarınca işletmeler, ara dönem finansal tablolarını UMS 34 “Ara 
Dönem Finansal Raporlama” standardına uygun olarak tam set veya özet olarak hazırlamakta 
serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde özet konsolide finansal tablo hazırlamayı tercih 
etmiş, söz konusu özet konsolide finansal tablolarını SPK Finansal Raporlama Standartları‟na uygun 
olarak hazırlamıştır. İlişikteki özet konsolide finansal tablolar, SPK‟nın 14-18 Nisan 2008 tarihli ve 
2008-16 sayılı Haftalık Bülten ile 5- 9 Ocak 2009 tarihli ve 2009 – 2 sayılı Haftalık Bülteni‟nde 
yayımladığı duyurular ile uygulanması zorunlu kılınan, finansal tablo ve bazı dipnot gösterim 
esaslarına uygun olarak sunulmuştur.  
 
Şirket‟in fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL) olup, ilişikteki finansal tablolar ve dipnotlar Türk Lirası 
(TL) cinsinden sunulmuştur. Konsolide mali tablolar tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. 
 
Şirket‟in Seri: XI/29 nolu Tebliğ‟e göre hazırlanan 30 Eylül 2010 tarihli finansal tablolarını Yönetim 
Kurulu 11 Kasım 2010 tarihinde onaylamıştır. Genel Kurul‟un ve ilgili yasal kuruluşların yasal 
mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları ve bu finansal tabloları değiştirme hakkı vardır. 
 
Dönemsellik 
 
Grup‟un faaliyetleri inşaat talebinin arttığı ve inşaat sektörünün canlandığı bahar ve yaz aylarında 
artmaktadır. 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Konsolidasyon esasları 

 
Şirket‟in bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve iştirakindeki doğrudan ve dolaylı hisse 
payları aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Bağlı ortaklıklar   
Nuh Beton A.Ş. %99,99 %99,99 
Nuh Yapı Ürünleri ve Makine Sanayi A.Ş. %100,00 %100,00 
Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. %99,99 %99,99 
Çim-Nak Taşımacılık Limited Şirketi %98,00 %98,00 
Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. %99,99 %99,99 
Navig Holding Trade B.V. %100,00 %100,00 
Naviga Holding N.V. %100,00 %100,00 
Nuh Enerji Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. %99,99 %99,99 
   
Özkaynak yöntemi ile konsolide edilen iştirak ve 

müşterek yönetime tabi ortaklıklar   
Torgoviy Port Ltd. %38,75 (*) %50,00 
Kovcheg Ltd. %50,00 %50,00 
Tan Kömür Dış Ticaret Limited Şirketi %50,00 %50,00 
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. %40,03 %40,03 

 
(*) Şirket‟in Torgoviy Port Ltd.‟deki etkin sahiplik oranı diğer ortağın hisse oranını şirkete ayni 
sermaye koyarak arttırması neticesinde 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle %38,75‟e düşmüş olup 
Şirket yönetim kurulu 4 Ağustos 2010 tarihinde aldığı karar ile Torgoviy Port Ltd.‟in nominal 
değeri 21.434.210 Ruble olan %11,25 oranındaki hisselerini 2.000.000 ABD Doları‟na satın 
alarak Torgoviy Port Ltd.‟deki payını tekrar %50‟ye çıkarmaya karar vermiştir. 
 
İlişikteki özet konsolide finansal tablolar TMS/TFRS‟ye göre hazırlanmıştır ve kanuni kayıtlarda yer 
almayan aşağıdaki düzeltmeleri içermektedir. 

 
- Vadeli çekler, alacak senetleri, alıcılar, borç senetleri ve satıcılar için reeskont hesaplanması 
- Sabit kıymet amortismanın faydalı ömürlerine göre amorte edilmesi 
- UMS 19 kapsamında çalışanlara sağlanan faydalar 
- Ertelenmiş vergi  
-  Finansal varlıklara değer düşüklüğü ayrılması 
- Özkaynak yöntemi ile değerlemeden kaynaklanan etkilerin yansıtılması 
- Grup içi bakiyelerin ve işlemlerin konsolidasyon prosedürüne uygun olarak elimine edilmesi 
- Kredilerin etkin faiz yöntemi ile iskonto edilmesi 
- Şüpheli alacak karşılığı 
- UMS 37 kapsamında karşılık hesapları 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden sınıflanması 

 
İlişikte karşılaştırma amacıyla sunulan 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide bilançoda 
cari dönem sunumu ile uyum sağlamak amacıyla; kabili rücu olarak faktöring şirketine tahsil edilmek 
üzere verilmiş 19.741.544 TL tutarında vadesi gelmemiş vadeli çek ve senetler “ticari alacaklar” ve 
“finansal borçlar” hesaplarına; “ilişkili taraflardan ticari alacaklar” olarak sınıflanmış olan 2.155.980 TL 
tutarındaki ticari alacak “diğer ticari alacaklar” hesabına; stoklar hesabı içerisinde sınıflanmış olan 
1.249.735 TL tutarındaki yatırım aşamasındaki değirmen maliyeti “maddi duran varlıklar” hesabına; 
stoklar hesabı içerisinde sınıflanmış olan 2.405.052 TL tutarındaki makine yedekleri “maddi duran 
varlıklar” hesabına; “diğer dönen varlıklar” hesabı içerisinde 5.314.836 TL ve 3.052.000 TL tutarlarında 
sırasıyla diğer çeşitli dönen varlıklar ve verilen sipariş avansları olarak sınıflanmış gayrimenkuller 
“satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar” hesabına, “finansal yatırımlar” olarak sınıflanmış 728.500 
TL tutarındaki Tan Kömür yatırımı “özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar” hesabına; “maddi 
olmayan duran varlıklar” hesabına sınıflanmış olan 4.310.927 TL tutarındaki özel maliyetler “maddi 
duran varlıklar hesabına, “ilişkili taraflardan ticari borçlar” olarak sınıflanmış olan 719.858 TL 
tutarındaki ticari borç “diğer ticari borçlar” hesabına; “çevrim farkları” hesabına sınıflanmış olan 
13.423.441 TL tutarındaki çevrim farkı “geçmiş yıllar karları / (zararları)” hesabına sınıflanmıştır.  
 
Söz konusu sınıflandırmaların Grup‟un finansal tabloları üzerindeki etkisi aşağıdaki gibidir: 
 

 Yeniden sınıflanmış  
31 Aralık 2009 

İlk raporlanan  
31 Aralık 2009 

   
Ticari alacaklar – Diğer ticari alacaklar 212.490.248 190.592.724 
Ticari alacaklar – İlişkili taraflardan ticari alacaklar 6.466.656 8.622.636 
Stoklar 41.406.592 45.061.379 
Diğer dönen varlıklar 24.996.940 33.363.776 
Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar 8.366.836 - 
Finansal yatırımlar 2.681.402  3.409.902  
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 106.386.718  105.658.218  
Maddi duran varlıklar 573.320.677 565.354.963 
Maddi olmayan duran varlıklar 1.606.755 5.917.682 
Kısa vadeli finansal borçlar 58.785.412 39.043.868 
Ticari borçlar – Diğer ticari borçlar 44.402.268 43.682.410 
Ticari alacaklar – İlişkili taraflardan ticari borçlar 54.029 773.887 
Çevrim farkları 201.719 13.625.160 
Geçmiş yıllar kar/(zararları) 452.635.962 439.212.521 
 
 
 
Netleştirme 

 
Finansal varlık ve borçların netleştirilmesi, sadece hukuken mümkün olması ve işletmenin bu yönde 
bir niyetinin olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin eş zamanlı 
olduğu durumlarda mümkündür. 
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Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar 
 

Grup muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır. Muhasebe politikalarında 
yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır 
ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, 
yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem 
değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. 
 
Önemli muhasebe politikalarının özeti ve değerlendirme yöntemleri 
 
Grup‟un 30 Eylül 2010 tarihinde sonra eren dokuz aylık ara döneme ait özet konsolide finansal 
tabloları hazırlanırken uygulanan önemli muhasebe politikaları ve değerlendirme yöntemleri 31 Aralık 
2009 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar içerisinde detaylı olarak açıklanan 
muhasebe politikaları ve hesaplama yöntemleri ile aynı olup, ilişikteki özet konsolide finansal tablolar 
buna uygun.olarak.hazırlanmıştır. 
 
Grup‟un ara dönem finansal tablolarının hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları 
aşağıda özetlenen ve 1 Ocak 2010‟dan itibaren geçerli olan yeni standartların ve değişikliklerin 
uygulanması dışında 31 Aralık 2009 de sona eren yıla ilişkin olarak hazırlanan yıllık finansal tablolarda 
uygulanan muhasebe politikalarıyla tutarlıdır. Dolayısıyla, bu ara dönem konsolide finansal tablolar 31 
Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir. 
 
31 Aralık 2010 tarihli sene sonu finansal tabloları için geçerli olacak olan yeni standart, 
değişiklik ve yorumlar: 
 
1 Ocak 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olan fakat 
Grup‟un finansal tablolarına herhangi bir etkisi olmayan mevcut standartlarla ilgili yorumlar ve 
değişiklikler aşağıda belirtilmiştir: 
 
- UFRS 1 (Değişiklik) “UFRS‟nin İlk Kez Uygulanması” - İlk uygulamaya ilişkin ilave istisnalar, 
 
- UFRS 2 (Değişiklik) “Hisse Bazlı Ödemeler” - Grup nakit olarak ödenen hisse bazlı ödeme işlemleri, 
 
- UFRS 3 (Değişiklik), “İşletme Birleşmeleri” ve UMS 27 (Değişiklik), “Konsolide ve Konsolide Olmayan 
Finansal Tablolar”, 
 
- UMS 39 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” - Uygun korumalı enstrümanlar, 
 
- UFRYK 17, “Gayri-nakdi Varlıkların Ortaklara Dağıtılması”, 
 
- UFRS‟deki iyileştirmeler (2008‟de yayınlanan), 
 
- UFRS‟deki iyileştirmeler (2009‟da yayınlanan). 
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) 
 
31 Aralık 2010 tarihinden sonra geçerli olacak olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar (UMS 
32’deki değişiklik hariç, bu değişiklikler henüz Avrupa Birliği tarafından kabul edilmemiştir): 
 
1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan finansal dönemler için geçerli olacak olan fakat 
Grup‟un konsolide finansal tablolarına herhangi bir etkisi olması beklenmeyen mevcut standartlarla 
ilgili yorumlar ve değişiklikler aşağıda belirtilmiştir: 
 
- UFRS 1 (Değişiklik)- Karşılaştırmalı UFRS 7 Dipnotları için Sınırlı Muafiyet (1 Temmuz 2010 
tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir). 
 
- UFRS 9 “Finansal Araçlar” (1 Ocak 2013 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde 
geçerli olacaktır), 
 
- UMS 24 (Revize) “İlişkili Taraf Açıklamaları” (1 Ocak 2011 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap 
dönemlerinde geçerli olacaktır), 
 
- UMS 32 (Değişiklik) “Hisse İhraçlarının Sınıflandırılması” (1 Şubat 2010 tarihinde veya sonrasında 
başlayan yıllık hesap dönemlerinde geçerli olacaktır), 
 
- UFRYK 14 (Değişiklik) “Asgari Fonlama Koşullarının Geri Ödenmesi” (1 Ocak 2011 tarihinde veya 
sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir), 
 
- UFRYK 19 “Finansal Yükümlülüklerin Sermaye Araçları ile Ortadan Kaldırılması” (1 Temmuz 2010 
tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olacaktır. Erken uygulamaya izin 
verilmektedir). 
 
- UFRS‟lerdeki iyileştirmeler (Mayıs 2010‟da yayınlanan):  
 
Mayıs 2010‟da Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu 7 standartla ilgili 11 değişiklik yayımlamıştır. 
Değiştirilen standartlar aşağıdaki gibidir: 
 
- UFRS 1: İlk uygulama yılında muhasebe politikalarındaki değişiklikler 
- UFRS 1: Tahmini maliyet olarak yeniden değerleme bazı 
- UFRS 1: Oran düzenlemesine tabi olan operasyonlar için tahmini maliyet kullanımı 
- UFRS 3: Revize UFRS‟nin efektif olma tarihinden önce oluşan işletme birleşmelerinden 

kaynaklanan koşullu bedellerin geçiş hükümleri 
- UFRS 3: Kontrol gücü olmayan payların ölçümlenmesi 
- UFRS 3: Değiştirilemeyen ya da gönüllü olarak değiştirilebilen hisse bazlı ödemelerle ilgili ödüller 
- UFRS 7: Dipnotlara açıklık getirilmesi 
- UMS 1: Özkaynak hareket tablosuna açıklık getirilmesi 
- UMS 27: UMS 27 “Konsolide ve Solo Finansal Tablolar” standardına yapılan iyileştirmeler için 

geçiş hükümleri 
- UMS 34: Önemli olaylar ve işlemler 
- UFRYK 13: Hediye puanların gerçeğe uygun değeri 
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3. Bölümlere göre raporlama 
 

30 Eylül 2010 tarihi itibariyle sona eren döneme ait bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak – 30 Eylül 2010 
İnşaat ve inşaat 

malzemeleri Enerji 
Konsolidasyon 

düzeltmeleri Konsolide 

     
Net  topluluk dışı satışlar 453.083.684 122.869.788 - 575.953.472 
Gruplar arası satışlar 86.732.854 11.392.606 (98.125.460) - 
     

Net satışlar toplamı 539.816.538 134.262.394 (98.125.460) 575.953.472 

     

Satışların maliyeti (415.912.203) (136.413.019) 101.892.124 (450.433.098) 

     

Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar) 123.904.335 (2.150.625) 3.766.664 125.520.374 

     
Faaliyet giderleri (99.974.261) (2.664.947) 2.380.695 (100.258.513) 
Diğer faaliyet gelirleri 10.204.138 9.160.012 (9.279.499) 10.084.651 
Diğer faaliyet giderleri (13.133.973) (671.301) 50.484 (13.754.790) 
     

Faaliyet karı / (zararı) 21.000.239 3.673.139 (3.081.656) 21.591.722 

     
Özkaynak yöntemiyle değer. yatırımların kar/(zarar) 

payı 12.266.365 - - 12.266.365 
     

Finansal gelir / gider (net) 11.127.227 768.165 (2.140.369) 9.755.023 

     

Sürdürülen faaliyetler vergi  

44.393.831 4.441.304 (5.222.025) 43.613.110     öncesi karı / (zararı) 

     

Dönem vergi gelir / (gideri) (8.488.992) 153.740 - (8.335.252) 

     

Sürdürülen faaliyetler dönem  

36.058.579 4.441.304 (5.222.025) 35.277.858     karı / (zararı) 

     
Amortisman ve itfa payları 32.373.065 7.112.992 - 39.486.057 
     

Bilanço bilgileri      

     
Toplam varlıklar 876.565.472 117.943.351 - 994.508.823 
Toplam yükümlülükler 169.460.724 38.192.092 - 207.652.816 
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3. Bölümlere göre raporlama (devamı)  
 
1 Temmuz 2010 ve 30 Eylül 2010 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait bölümlere göre finansal 
bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

1 Temmuz – 30 Eylül 2010 
İnşaat ve inşaat 

malzemeleri Enerji 
Konsolidasyon 

düzeltmeleri Konsolide 

     
Net  topluluk dışı satışlar 165.173.720 82.965.581 - 248.139.301 
Gruplar arası satışlar 33.869.273 5.751.000 (39.620.273) - 
     

Net satışlar toplamı 199.042.993 88.716.581 (39.620.273) 248.139.301 

     

Satışların maliyeti (148.160.173) (85.605.585) 39.310.711 (194.455.047) 

     

Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar) 50.882.820 3.110.996 (309.562) 53.684.254 

     
Faaliyet giderleri (36.219.136) (1.713.358) 1.620.377 (36.312.117) 
Diğer faaliyet gelirleri 2.757.270 2.993.323 (3.059.213) 2.691.380 
Diğer faaliyet giderleri (5.640.450) (31.698) (5.514) (5.677.662) 
     

Faaliyet karı / (zararı) 11.780.504 4.359.263 (1.753.912) 14.385.855 

     

Özkaynak yöntemiyle değer. yatırımların 
kar/(zarar) payı 5.745.128 - - 5.745.128 

     

Finansal gelir / gider (net) (553.479) 2.143.678 (147.034) 1.443.165 

     

Sürdürülen faaliyetler vergi  
16.972.153 6.502.941 (1.900.946) 21.574.148     öncesi karı / (zararı) 

     

Dönem vergi gelir / (gideri) (3.425.569) 84.385 - (3.341.184) 

     

Sürdürülen faaliyetler dönem  
13.546.584 6.587.326 (1.900.946) 18.232.964     karı / (zararı) 

     
Amortisman ve itfa payları 10.483.598 1.979.178 - 12.462.776 
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3. Bölümlere göre raporlama (devamı)  
 
30 Eylül 2009 tarihi itibariyle sona eren döneme ait bölümlere göre finansal bilgiler aşağıdaki gibidir: 
 

1 Ocak – 30 Eylül 2009 
İnşaat ve inşaat 

malzemeleri Enerji 
Konsolidasyon 

düzeltmeleri Konsolide 

     
Net  topluluk dışı satışlar 439.992.935 117.267.268 - 557.260.203 
Gruplar arası satışlar 78.274.434 5.416.044 (83.690.478) - 
     

Net satışlar toplamı 518.267.369 122.683.312 (83.690.478) 557.260.203 

     

Satışların maliyeti (387.765.527) (91.755.827) 83.690.478 (395.830.876) 

     

Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar) 130.501.842 30.927.485 - 161.429.327 

     
Faaliyet giderleri (86.285.785) (3.294.660) 1.483.257 (88.097.188) 
Diğer faaliyet gelirleri 18.817.893 9.317.332 (9.670.041) 18.465.184 
Diğer faaliyet giderleri (16.386.342) (6.140.304) 6.007.818 (16.518.828) 
     

Faaliyet karı / (zararı) 46.647.608 30.809.853 (2.178.966) 75.278.495 

     
Özkaynak yöntemiyle değer. yatırımların 

kar/(zarar) payı 15.018.867 - - 15.018.867 
     

Finansal gelir / gider (net) 7.811.993 1.736.445 (4.195.775) 5.352.663 

     

Sürdürülen faaliyetler vergi  
    öncesi karı / (zararı) 69.478.468 32.546.298 (6.374.741) 95.650.025 

     

Dönem vergi gelir / (gideri) (15.564.354) 581.971 - (14.982.383) 

     

Sürdürülen faaliyetler dönem  
    karı / (zararı) 53.914.114 33.128.269 (6.374.741) 80.667.642 

     
Amortisman ve itfa payları 33.615.926 7.681.303 - 41.297.229 
     

Bilanço bilgileri      

     
Toplam varlıklar 894.155.379 112.888.041 - 1.007.043.420 
Toplam yükümlülükler 181.674.300 41.150.661 - 222.824.961 
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3. Bölümlere göre raporlama (devamı)  
 
1 Temmuz 2009 ve 30 Eylül 2009 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait bölümlere göre finansal 
bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 

1 Temmuz – 30 Eylül 2009 
İnşaat ve inşaat 

malzemeleri Enerji 
Konsolidasyon 

düzeltmeleri Konsolide 

     
Net  topluluk dışı satışlar 147.565.662 38.951.438 - 186.517.100 
Gruplar arası satışlar 29.803.783 1.677.128 (31.480.911) - 
     

Net satışlar toplamı 177.369.445 40.628.566 (31.480.911) 186.517.100 

     

Satışların maliyeti (125.836.831) (32.828.804) 31.480.911 (127.184.724) 

     

Ticari faaliyetlerden brüt kar / (zarar) 51.532.614 7.799.762 - 59.332.376 

     
Faaliyet giderleri (32.084.668) (988.547) (193.908) (33.267.123) 
Diğer faaliyet gelirleri 5.271.025 3.765.390 (4.028.364) 5.008.051 
Diğer faaliyet giderleri (1.715.938) (2.507.249) 2.774.864 (1.448.323) 
     

Faaliyet karı / (zararı) 23.003.033 8.069.356 (1.447.408) 29.624.981 

     

Özkaynak yöntemiyle değer. yatırımların 
kar/(zarar) payı 6.203.198 - - 6.203.198 

     

Finansal gelir / gider (net) 3.182.646 1.314.863 (939.051) 3.558.458 

     

Sürdürülen faaliyetler vergi  
32.388.877 9.384.219 (2.386.459) 39.386.637     öncesi karı / (zararı) 

     

Dönem vergi gelir / (gideri) (5.850.224) 1.441.256 - (4.408.968) 

     

Sürdürülen faaliyetler dönem  
26.538.653 10.825.475 (2.386.459) 34.977.669     karı / (zararı) 

     
Amortisman ve itfa payları 12.853.900 2.440.876 - 15.294.776 

 
 
4. Nakit ve nakit benzerleri 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Kasa 167.300 62.050 
Banka   

- Vadesiz TL mevduat 1.935.361 1.673.599 
- Vadesiz Döviz mevduat 815.943 1.670.825 
- Vadeli TL mevduat 17.418.232 25.290.341 
- Vadeli döviz mevduat - 3.284.111 

Alınan çekler 3.400.924 3.172.676 
Diğer hazır değerler 408.657 462.288 
   

 24.146.417 35.615.890 

 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle bankalarda bulunan vadeli TL mevduatlarının faiz oranları %7 ila %9,05 
arasında olup tahakkuk eden faiz tutarı 149.373 TL‟dir (31 Aralık 2009 - %5,75 - %10,50; 5.398 TL). 30 
Eylül 2010 tarihi itibariyle bankalarda vadeli döviz mevduatları bulunmamaktadır (31 Aralık 2009 - 
%1,00 - %3,00; 180 TL). 
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5. Finansal yatırımlar 
 

Uzun vadeli finansal yatırımlar aşağıdaki gibidir: 
 

 İştirak oranı 30 Eylül 2010 İştirak oranı 31 Aralık 2009 

     
T. Garanti Bankası A.Ş.  %1’den az 13.429 %1‟den az 13.429 
Aslan Çimento Sanayi A.Ş.(a) %1’den az 149.785 %1‟den az 17.956 
Çimpaş Çimento ve      

   İnşaat Mlz. Paz. A.Ş. (b) % 12,10 90.900 % 12,10 90.900 
Cementos Esfera S.A (b) % 10,00 2.433.760 % 10,00 2.433.760 
Kosbaş Kocaeli Serbest Bölgesi (b) % 0,02 21.738 % 0,02 21.738 
Antalya Güç Birliği (b) %1’den az 7.805 %1‟den az 7.805 
Nuh Cement BG Jsc (c) % 50,00 94.930 % 50,00 94.930 
Nuh Beton-Torgoviy Port LTD. (c) % 50,00 246 % 50,00 246 
NST Limited (c) % 50,00 122 % 50,00 122 
Nuh Beton L.L.C. (c) % 100,00 516 % 100,00 516 
Nuh Ay Çimento San.ve Tic.Ltd.Şti. (d) % 70,00 570.000 - - 

  3.383.231  2.681.402 

 
(a) Şirket Aslan Çimento Sanayi A.Ş.‟deki hisselerini, alım satım amaçlı finansal araçlar olarak 

nitelemekte ve kayıtlı değer ile bilanço tarihlerindeki İMKB‟de Aslan Çimento hisselerinin 
kapanış en iyi fiyatı arasındaki tutarı gelir tablosuyla ilişkilendirmektedir.  

 
(b) 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket‟in satılmaya hazır duran varlıklarından 

Çimpaş Çimento ve İnşaat Mlz. Paz. A.Ş., Cementos Esfera S.A., Antalya Güç Birliği ve Kosbaş 
Kocaeli Serbest Bölgesi konsolide finansal tabloları önemli ölçüde etkilemediği ve bu 
yatırımların gerçeğe uygun değerlerinin makul bir şekilde hesaplanması mümkün olmadığı için 
söz konusu finansal duran varlıklar maliyet bedelleri üzerinden konsolide bilançoda 
taşınmaktadır. 

 
(c) 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket‟in %50‟sine sahip olduğu Nuh Cement 

BG Jsc, Nuh Beton-Torgoviy Port LTD.  ve NST Limited‟in ve Şirket‟in %100‟üne sahip olduğu 
Nuh Beton LLC‟nin  henüz ilk yatırımlarını tamamlamamış ve faaliyetlerine başlamamış olmaları 
ve bu şirketlerin toplam aktiflerinin ayrı ayrı ve toplamda konsolide aktif toplamının %1‟inin 
altında kalması nedeniyle Grup‟un finansal durumunu ve finansal sonuçlarını önemli ölçüde 
etkilememesi nedeniyle, söz konusu yatırımlar konsolide finansal tablolarda maliyet bedeliyle 
gösterilmiştir. 

 
 
(d) 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle Şirket‟in %70‟sine sahip olduğu Nuh Ay Çimento Sanayi Tic.Ltd.Şti 

henüz faaliyetlerine başlamamış olması ve bu şirketin toplam aktiflerinin toplamda konsolide 
aktif toplamının %1‟inin altında kalması nedeniyle konsolide finansal tablolarda maliyet bedeliyle 
gösterilmiştir. 
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6. Finansal borçlar 
 
Finansal borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Kısa vadeli   
   
Kısa vadeli banka kredileri  16.859.644 9.876.946 
Faktöring borçları 10.563.943 19.741.544 
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 788.862 1.290.889 
Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (19.130) (52.096) 
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları  23.472.965 27.928.129  
   

 51.666.284 58.785.412  

   
Uzun vadeli   
   
Uzun vadeli banka kredileri  59.712.953 77.679.310  
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar 571.755 739.424 
Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri (16.448) (35.877) 
   

 60.268.260 78.382.857  

 
Uzun vadeli kredilerin geri ödeme planlarının dökümü aşağıdaki gibidir 
 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
2010 8.118.153     27.928.129     
2011 22.278.584     22.023.909         
2012 13.647.384     14.766.815     
2013 ve sonrası 39.697.104 41.592.133     

   

 83.741.225 106.310.986 

 
 
7. Ticari alacak ve borçlar 

 
Kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Alıcılar 104.243.454 118.798.271 
Alacak senetleri 81.636.370 96.726.649 
Alacak reeskontu (-) (2.569.796) (3.034.672) 
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (dipnot 21) 10.775.201 6.466.656 
Şüpheli ticari alacaklar 31.797.168 26.261.822 
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-) (31.797.168) (26.261.822) 
   

 194.085.229 218.956.904 
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7. Ticari alacak ve borçlar (devamı) 
 
Uzun vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Alacak senetleri 202.376 573.600 
Alacak reeskontu (-) (40.719) (54.469) 
   

 161.657 519.131 

  
Kısa vadeli ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Satıcılar 37.353.412 43.690.461 
Borç senetleri 220.140 210.795 
Borç reeskontu (-) (741.765) (218.846) 
Diğer ticari borçlar 2.863.811 773.887 
   

 39.695.598 44.456.297 

 
Uzun vadeli ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Borç senetleri 50.350 174.555 
Borç senetleri reeskontu (-) (4.157) (20.103) 
   

 46.193 154.452 

 
 
8. Diğer alacaklar ve borçlar 

 
Kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
İlişkili taraflardan finansal alacaklar (dipnot 21) 10.540.368 7.695.717 
Personelden alacaklar 692.850 552.398 
Kısa vadeli diğer alacaklar 8.424.051 954.749 
Verilen depozito ve teminatlar 4.567 5.164 
Şüpheli diğer alacaklar 68 68 
Şüpheli alacaklar karşılığı (-) (68) (68) 
   

 19.661.836 9.208.028 
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8. Diğer alacaklar ve borçlar (devamı) 
 
Uzun vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Verilen depozito ve teminatlar 225.983 181.096 

 
Kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler 4.562.453 4.184.263 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 1.337.262 1.192.935 
Alınan depozito ve teminatlar 455.157 1.133.925 
İlişkili taraflara olan diğer borçlar 54.657 50.977 
Ödenecek giderler 50.350 33.179 
Diğer çeşitli borçlar 70.883 109.600 
   

 6.530.762 6.704.879 

 
 
9. Stoklar 
 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
İlk madde ve malzeme 19.967.953 22.649.574 
Yedekler 13.432.719 13.130.423 
Yarı mamuller 2.498.341 2.778.504 
Mamuller 2.433.834 2.848.091 
   

 38.332.847 41.406.592 

 
 
10. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Ünye Çimento 94.673.718  101.703.580  
Tan Kömür 9.244.998 728.500 
Torgoviy Port Ltd. 3.751.051  3.954.638  
Kovcheg Ltd. 154.131 - 
   

 107.823.898 106.386.718 
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10. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar (devamı) 
 
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların finansal tablolarının detayı aşağıdaki gibidir (tutarlar 
%100 olarak gösterilmiştir): 
 
 Torgoviy Port Ltd. Kovcheg Ltd. 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

     
Varlıklar 9.877.661 8.249.929 14.210.060 14.856.791 
Yükümlülükler 99.610 340.654 19.745.904 18.484.677 
Net satışlar 817.832 280.750     3.744.780 5.233.513     
Net kar/(zarar) 30.513 499.699 (364.853) (817.290) 
 
 

 Tan Kömür Ünye Çimento 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

     
Varlıklar 18.426.110 1.457.000 281.888.928  297.998.639 
Yükümlülükler - - 45.385.135 43.944.342 
Net satışlar - - 133.355.309  168.051.839 
Net kar/(zarar) - - 30.603.121  49.600.877 

 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Ünye Çimento‟nun hisse senetleri İMKB‟de işlem 
görmekte olup Şirket‟in sahip olduğu Ünye Çimento hisselerinin piyasa rayici sırasıyla 219.666.274 
TL ve 167.223.425 TL‟dir. 
 
 
 
11. Maddi duran varlıklar 
 

30 Eylül 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi duran varlıkların 
tutarı 35.249.695 TL‟dir (30 Eylül 2009 – 53.799.020 TL). 
 
30 Eylül 2010 tarihinde sona eren altı aylık dönem içerisinde satılan veya kayıtlardan çıkarılan maddi 
duran varlıkların net defter değeri 1.770.388 TL‟dir (30 Eylül 2009 – 800.649 TL). 
 
 
12. Maddi olmayan duran varlıklar 
 
30 Eylül 2010 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemi içinde alınan maddi olmayan duran 
varlıkların tutarı 917.464 TL‟dir (30 Eylül 2009 – 271.927 TL). 
 
30 Eylül 2010 tarihinde sona eren altı aylık dönem içerisinde satılan veya kayıtlardan ihraç edilen 
maddi olmayan duran varlıkların net defter değeri 308.338 TL‟dir (30 Eylül 2009 – 320.883). 
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13. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler 
 

Kısa vadeli borç karşılıkları: 
 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Maliyet gider karşılığı 262.057 86.669 
Dava giderleri ve tazminat karşılığı 1.671.162 1.301.357 
   

 1.933.219 1.388.026 

  
Dava giderleri ve tazminat karşılığının 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle dönem 
içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Dönem başı dava giderleri ve tazminat karşılığı 1.301.357 3.323.932 
Ödemeler ve kapatılanlar - (2.714.425) 
Dönem içinde ayrılan karşılık  369.805 691.850 
   

Dönem sonu dava giderleri ve tazminat karşılığı 1.671.162 1.301.357 

 
Uzun vadeli borç karşılıkları: 
 
Arazi yeniden düzenleme gider karşılığı: 
 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle Şirket‟in, mülkiyeti kendine ait olan ve mülkiyeti Hazine‟ye ait olup 
işletme ruhsatları kendisinde bulunan maden sahaları bulunmaktadır.  Şirket, 14 Aralık 2007 tarihinde 
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren ve daha sonra 23 Ocak 2010 tarihinde yeniden 
düzenlenen Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya 
Kazandırılması Yönetmeliği” (Yönetmelik) yükümlülüklerini yerine getirmek üzere, kullanmakta olduğu 
maden ocağı arazilerinde yeniden düzenlenen alanlara üst toprağın serilmesi ve arazinin yeniden 
bitkilendirilmesine ilişkin olarak 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle maden işletme ruhsatı olan arazilerin 
kullanmış olduğu alanlarına ilişkin çevre düzenleme harcamaları ile ilgili toplam 3.036.105 TL 
tutarında karşılık hesaplamıştır. Yönetmelik gereğince işletme faaliyetleri tamamlandıktan sonraki iki 
yıl içinde arazi faaliyet sonrası kullanımına uygun hale getirilir. İlgili çalışmaların bitiminden sonraki 
beş yıllık izleme süresi sonunda faaliyet sahiplerine alanı terk etme izni verilir. 
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13. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı) 
 
Koşullu varlık ve yükümlülükler: 
 
a) Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
A. Şirket‟in kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu 

TRİ‟lerin toplam tutarı 51.401.528 59.558.216 
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar 

lehine verilmiş olan TRİ‟lerin toplam tutarı 136.210.988 106.116.648 
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 

3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu 
TRİ‟lerin toplam tutarı - - 

D. Diğer verilen TRİ‟lerin toplam tutarı - - 
   

Toplam 187.612.516 165.674.864 

 
Ana ortaklık ve bağlı ortaklıkları‟nın vermiş olduğu diğer TRİ‟lerin Ana ortaklık ve bağlı ortaklıklarının 
özkaynaklarına oranı 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle % 0‟dır (31 Aralık 2009 - % 0). 
 
b) Kısa vadeli ticari alacaklar için alınmış teminat senetleri, teminat mektupları ve ipotekler 

dönemler itibariyle aşağıdaki gibidir (TL): 
 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Alınan teminat mektupları 68.138.686 70.920.040 
Alınan teminat ipotekleri 12.951.646 19.411.489 

 
c) 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların üçüncü kişiler ve kurumlar 

aleyhine açmış olduğu ve devam etmekte olan hukuki ihtilafların toplam tutarı  2.676.866 TL‟dir 
(31 Aralık 2009 – 8.831.637 TL‟dir.) 

 
d) 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların 

aleyhine açılmış ve devam etmekte olan hukuki ihtilafların toplam tutarı 15.695.904 TL‟dir (31 
Aralık 2009 – 13.966.945 TL). 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolarda Ana 
Ortaklık ve bağlı ortaklıkların aleyhine açılmış ve devam etmekte olan  davalara 1.671.162 TL 
tutarında karşılık ayrılmıştır (31 Aralık 2009 – 1.301.357 TL). Devam eden diğer davalara ilişkin 
karşılık ayırmak koşulları gerçekleşmediğinden karşılık ayrılmamıştır. 
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14. Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar 
 
i.  Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalar 
 
Grup 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle 1.334.776 TL tutarında kullanılmayan yıllık izin karşılığı ayırmıştır. 
 
ii.  Uzun vadeli çalışanlara sağlanan faydalar 
 
a.  Kıdem tazminatı karşılığı: 
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket ve bağlı ortaklıkları‟nın kıdem tazminatı 
karşılıkları aşağıdaki gibidir : 
 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
1 Ocak itibariyle 13.107.136 11.811.371 
Ödenenler (1.403.384) (1.772.395) 
Cari dönem kıdem tazminatı gideri 2.217.104 3.068.160 
   

Dönem/yıl sonu itibariyle 13.920.856 13.107.136 

 
b.  Kıdeme teşvik primi karşılığı: 
 
Şirket‟in ve Grup‟un bazı şirketlerinin belli bir kıdemin üzerindeki çalışanlarına “Kıdeme Teşvik Primi” 
adı altında sağladığı bir fayda bulunmaktadır. Kıdeme Teşvik Primi, çalışanların işlerine ve işyerlerine 
bağlılıklarını teşvik etmek amacıyla 5 yıllık kıdeme ulaşan kapsam içi çalışanlara 30 günlük, 10 yıllık 
kıdemi olanlara 45 günlük, 15 yıllık kıdemi olanlara 55 günlük, 20 yıllık kıdemi olanlara 70 günlük, 25 
yıllık ve 30 yıllık kıdemi olanlara 75 günlük çıplak ücretleri tutarında, her kıdem kademesi için bir 
defaya mahsus olmak üzere kıdemlerini doldurdukları ayın ücretleriyle birlikte ödenir. 30 Eylül 2010 
tarihi itibariyle Grup‟un kıdeme teşvik primi karşılığı 1.133.902 TL‟dir. 
 
 
15. Özkaynaklar 

 
a) Ödenmiş sermaye 

 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle Şirket‟in ödenmiş sermayesi aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

Adı Pay oranı Pay tutarı Pay oranı Pay tutarı 

     
Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş. % 43,24 64.952.361 % 43,24 64.952.361 
Partaş Tekstil İnş. San.ve Tic. A.Ş. %15,87 23.838.898 %15,87 23.838.898 
Diğer * %40,89 61.422.341 %40,89 61.422.341 
     

 %100,00 150.213.600 %100,00 150.213.600 

     
Sermaye düzeltmesi farkları  39.338.145  39.338.145 
     

Toplam sermaye  189.551.745  189.551.745 

 
* Sermayenin % 10‟undan daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir. 
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15. Özkaynaklar (devamı) 
 
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. Tamamı ödenmiş toplam sermayesi 150.213.600 TL 
olup, 1 TL nominal değerli 150.213.600 adet hisseden oluşmaktadır.  
 
Sermaye düzeltmesi farkları bedelsiz sermaye artırımı ve zarar mahsubunda kullanılabilecektir. 
Ayrıca, üzerinde kar dağıtımını engelleyici herhangi bir kayıt bulunmayan yedek kalemlerinden 
kaynaklanan enflasyon düzeltme farkları kar dağıtımında kullanılabilecektir. 
 
 
16. Satışlar ve satışların maliyeti 

 

 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 
 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2009 

     
Yurtiçi satışlar 528.973.860 232.168.126 497.302.487 168.018.493 
Yurtdışı satışlar 50.975.491 18.523.627 62.357.013 20.415.883 
Diğer satışlar 1.068.661 (146.852) 5.769 2.736 
Satıştan iadeler (-) (7.471) (1.390) (11.530) (4.672) 
Satış iskontoları (-) (3.915.997) (1.962.276) (1.771.582) (1.647.927) 
Diğer indirimler (-) (1.141.072) (441.934) (621.954) (267.413) 
     

 575.953.472 248.139.301 557.260.203 186.517.100 

     
Satılan mamullerin maliyeti 342.017.694 122.931.416 347.158.121 112.490.070 
Satılan ticari mallar maliyeti 93.389.932 66.367.993 34.670.767 9.772.243 
Satılan hizmet maliyeti 13.248.944 4.569.566 12.281.262 4.329.064 
Diğer satışların maliyeti 1.776.528 586.072 1.720.726 593.347 
     

 450.433.098 194.455.047 395.830.876 127.184.724 

 
 
17. Finansal gelirler 

 

 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 
 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2009 

     
İştiraklerden temettü gelirleri 28.739 - 13.158 6.394. 
Faiz ve diğer temettü gelirleri 5.470.701 1.061.505 7.448.361 2.996.523 
Kambiyo karları 7.917.400 (526.462) 3.903.679 935.586 
Reeskont faiz gelirleri 3.879.738 197.291 2.053.732 (3.608.787) 
       

 17.296.578 732.334 13.418.930 329.716 
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18. Finansal giderler  
 

 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 
 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2009 

     
Kambiyo zararları 1.711.434 735.639 2.389.600 (668.652) 
Reeskont faiz giderleri 2.897.085 (666.775) 747.647 (4.553.903) 
Kısa vadeli borçlanma giderleri  2.651.014 430.610 4.539.343 3.085.586 
Uzun vadeli borçlanma giderleri  282.022 (1.210.305) 389.677 (1.091.773) 
     

 7.541.555 (710.831) 8.066.267 (3.228.742) 

 
 
19. Vergi varlık ve yükümlülükleri  

 
a) Kurumlar vergisi 

 
Türkiye‟de kurumlar vergisi oranı 2010 yılı için %20‟dir (2009-%20). Bu oran, kurumların ticari 
kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi 
yasalarında yer alan istisna ve indirimlerin düşülmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır.  
 
Dönem karı vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir : 
 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Cari dönem vergi karşılığı 10.895.513 15.601.826 
Peşin ödenmiş vergi ve fonlar (6.807.235) (13.580.604) 
   

 4.088.278  2.021.222 
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19. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı) 
 
b) Ertelenmiş vergi  

 
Ertelenmiş vergi varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiş vergi hesaplamalarına 
temel teşkil eden geçici farklar aşağıdaki gibidir: 
 

 Toplam geçici farklar 
Ertelenmiş vergi 

varlığı/(yükümlülüğü) 

 

30 Eylül 
2010 

31 Aralık 
2009 

30 Eylül 
2010 

31 Aralık 
2009 

     
Alacak reeskontu 2.610.515 2.112.329 522.103 422.466 
Şüpheli alacak karşılığı 20.350.402 16.827.029 4.070.080 3.365.406 
Kullanılabilir yatırım indirimi 4.692.763 4.692.763 938.553 938.553 
İndirilebilir geçmiş yıl  zararları 7.448.698 7.472.920 1.489.740 1.494.584 
Kıdem tazminatı karşılığı 13.739.596 13.074.372 2.747.919 2.614.874 
Kullanılmayan izin yükü karşılığı 1.334.776 - 266.955 - 
Kıdemli işçiliği teşvik primi 1.133.902 - 226.780 - 
Maden sahaları çevre düzenlemesi karşılığı 3.036.360 - 607.272 - 
İştirak değer düşüklüğü karşılığı 8.425.500 8.201.992 1.685.100 1.640.398 
Bağlı menkul kıymet  değer düşüklüğü 99.187 205.105 19.837 41.021 
Dava karşılıkları 1.072.720 702.915 214.544 140.583 
     

Ertelenmiş vergi varlığı 63.944.419 53.289.425 12.788.884 10.657.885 

     
Borç reeskontu (741.765) (218.846) (148.353) (43.769) 
Kredi iskonto kaydı (1.297.450) (2.504.860) (259.490) (500.972) 
Faiz gelir tahakkuku (233.859) - (46.772) - 
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı 

değerleri ile vergi matrahlarındaki net fark (77.961.976) (79.657.656) (15.592.395) (15.931.531) 
     

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (80.235.050) (82.381.362) (16.047.010) (16.476.272) 

     

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net (16.290.631) (29.091.937) (3.258.126) (5.818.387) 

 
 

Ertelenmiş vergi geliri/(gideri): 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 

   
1 Ocak itibariyle ertelenmiş vergi alacağı / (borcu) (5.818.387) (3.303.894) 
Cari dönem ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 2.560.261 (3.103.084) 
   

30 Eylül itibariyle ertelenmiş vergi alacağı / (borcu) net (3.258.126) (6.406.978) 
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20. Hisse başına kazanç 
 

 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 
 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 30 Eylül 2009 

     
Dönem karı 35.277.858 18.232.964 80.667.642 34.977.669 
Adi hisse senetlerinin  ağırlıklı 

ortalama adedi 
  

  
(1 TL nominal değerdeki hisseye 

isabet eden) 150.213.600 150.213.600 150.213.600 150.213.600 
Hisse başına kazanç (TL) 0,23 0,12 0,54 0,23 

 
Ayrıca Şirket cari dönemde hisse başına 0,30 TL temettü dağıtımı yapmıştır ( 2009 Yılı – 0,35 TL).  
 
 
21. İlişkili taraf açıklamaları 

 
İlişkili taraflardan kısa vadeli alacaklar aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Kovcheg Ltd.(1) 6.404.347 5.494.994 
Çimpaş Çimento İnşaat Mlz. Paz. A.Ş.(2) 740.201 126.714 
Nuh Beton LLC (3) 2.710.450 84.857 
Nuh Cement BG Jsc (1)   920.203 619.785 
Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı (4) - 37.691 
Torgoviy Port Ltd.(1) - 102.615 
   

 10.775.201 6.466.656 

 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan olan ticari alacaklar Şirket ve bağlı ortaklıklarının ilişkili 
taraflara yaptığı çimento, malzeme ve sabit kıymet satışından oluşmuştur. 

 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir: 

 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Kovcheg Ltd.(1) (*) 7.363.631 6.498.351 
Nuh Beton – Torgoviy Port Ltd.(1) (*) 3.176.737 1.184.312 
Diğer - 13.054 
   

 10.540.368 7.695.717 

 
(*)  30 Eylül 2010 tarihi itibariyle ilişkili taraflardan olan diğer alacaklar Şirket ve bağlı ortaklığı 

tarafından verilen faizli borçlardır. 
 
(1)  Müşterek yönetime tabi işletmeler 
(2)  Şirket‟in satılmaya hazır finansal varlığı 
(3)  Bağlı ortaklık 
(4)  Şirket tarafından kurulan Bakanlar Kurulu kararı ile kamuya yararlı vakıflar statüsünde kurulan 

vakıf  
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21. İlişkili taraf açıklamaları (devamı) 
 
İlişkili taraflardan kısa vadeli borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

   
Kovcheg Ltd.(1) - 3.058 
Çimpaş Çimento İnşaat Mlz. Paz. A.Ş.(2) - 50.971 
   

 - 54.029 

 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin ilişkili taraflara yapılan satışlar aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 

   
Çimpaş Çimento İnşaat Mlz. Paz. A.Ş.(2) 2.396.376 5.654.818 
Nuh Cement BG Jsc (1)   1.226.772 868.501 
Kovcheg Ltd.(1) 2.218.262 2.380.023 
   

 5.841.410 8.903.342 

 
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle sona eren döneme ilişkin ilişkili taraflardan olan alımlar aşağıdaki gibidir: 
 

 30 Eylül 2010 30 Eylül 2009 

   
Çimpaş Çimento İnşaat Mlz. Paz. A.Ş.(2) 55.991 - 
   

 55.991 - 

 
(1)  Müşterek yönetime tabi işletmeler 
(2)  Şirket‟in satılmaya hazır finansal varlığı 
(3)  Bağlı ortaklık 
(4)  Şirket tarafından kurulan Bakanlar Kurulu kararı ile kamuya yararlı vakıflar statüsünde kurulan 

vakıf 
  
30 Eylül 2010 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri gibi üst düzey yöneticilere sağlanan 
ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 2.768.369 TL‟dir (30 Eylül 2009 – 2.577.504 TL). 
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22. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 
 

Şirket, risk yönetimini etkin gerçekleştirmek amacıyla ayda bir kez Finansman ve Risk Yönetim Kurulu 
toplantısı yapılmaktadır. Toplantıya; Yönetim Kurulu Üyeleri‟nden, İcra görevini yürüten üyeler ile 
Genel Müdür ve Direktörler katılmaktadır. Bu kurulda Şirket‟in mali performansını değerlendirmenin 
yanı sıra Şirket‟in ticari ve finansal riskleri değerlendirilmektedir.  Söz konusu riskler kredi riski, likidite 
riski, faiz haddi riski ve yabancı para riskini kapsamaktadır. 
 
Şirket‟in yönetimi likidite riskini, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama 
riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Şirket kısa vadeli finansal 
araçlarını, örneğin ticari alacaklarını, nakte çevirerek kendisine fon yaratmaktadır.  
 
Şirket‟in kredi riski esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Ticari alacaklar, Şirket 
yönetimince alınan teminatlar, geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak 
değerlendirilmekte ve gerekli görüldüğü durumlarda uygun oranda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan 
sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.  
 
Şirket yönetimi tarafından, piyasa faiz haddinin, ödemelerin yabancı para biriminde olması nedeniyle, 
vade boyunca, önemli oranlarda değişmeyeceği öngörülmekte ve bu nedenle faiz oranı riskinin ihmal 
edilebilir seviyede olduğu kabul edilmektedir. 
 
Yabancı para riski 
 
Şirketin işletme, yatırım ve finansal faaliyetlerinden doğan dövizli işlemlerinin rapor tarihi itibariyle 
bakiyeleri aşağıda açıklanmıştır. Kısa ve uzun vadeli kredilerin yabancı para biriminde olması 
nedeniyle, yabancı para cinsinden yapılacak ödemeler, kurların Türk Lirası aleyhine yükseldiği 
durumlarda, yabancı para riski yaratmaktadır. 
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22. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 
30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı 
paraların dökümü aşağıdaki gibidir : 

 
  30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

  TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 

para birimi) ABD Doları Avro Yen GBP Diğer 

TL Karşılığı 
(Fonksiyonel 

para birimi) ABD Doları Avro Yen GBP Diğer 

             
1. Ticari alacaklar 11.439.406 4.675.253 2.356.322 - - - 9.978.380 3.968.487 1.852.997 - - - 
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, 

banka hesapları dahil) 
 

11.419.148 
 

5.639.400 
 

1.128.194 
 

- 
 

280 
 

20.935.546 12.643.680 7.563.738 387.010 - 280 8.374.599 
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar - - - - - - 10.432.147 6.928.281 - - - - 
4. Dönen varlıklar (1+2+3) 22.858.554 10.314.653 3.484.516 - 280 20.935.546 33.054.207 18.460.506 2.240.007 - 280 8.374.599 
6a. Parasal finansal varlıklar - - - - - - - - - - - - 
8. Duran varlıklar (5+6+7) - - - - - - - - - - - - 
9. Toplam varlıklar (4+8) 22.858.554 10.314.653 3.484.516 - 280 20.935.546 33.054.207 18.460.506 2.240.007 - 280 8.374.599 
10. Ticari borçlar 2.407.698 145.273 951.882 - 138.000 - 4.047.926 115.085 1.640.331 - 138.555 - 
11. Finansal yükümlülükler 37.648.041 6.960.644 13.944.899 - - - 38.496.246 7.701.104 11.784.434 88.514.511 - - 
12a.Parasal olan diğer yükümlülükler 335.497 16.000 158.084 - - - 2.058.885 32.520 930.389 - - - 
13. Kısa vadeli yükümlükler 

(10+11+12) 
 

40.391.236 
 

7.121.917 
 

15.054.865 
 

- 
 

138.000 
 

- 44.603.057 7.848.709 14.355.154 88.514.511 138.555 - 
15. Finansal yükümlülükler 61.878.306 13.446.183 21.446.394 - - - 78.629.527 16.023.361 25.229.437 - - - 
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - - - - - - - - - - 
17. Uzun vadeli yükümlülükler 

(14+15+16) 
 

61.878.306 
 

13.446.183 
 

21.446.394 
 

- 
 

- 
 

- 78.629.527 16.023.361 25.229.437 - - - 
18. Toplam yükümlülükler (13+17) 102.269.543 20.568.100 36.501.258 - 138.000 - 123.232.584 23.872.070 39.584.591 88.514.511 138.555 - 
20. Net yabancı para varlık / 

(yükümlülük) pozisyonu (9-18) 
 

(79.410.989) 
 

(10.253.447) 
 

(33.016.742) 
 

- 
 

(137.720) 
 

20.935.546 (90.178.377) (5.411.564) (37.344.584) (88.514.511) (138.275) 8.374.599 
21. Parasal kalemler net yabancı para 

varlık / (yükümlülük) pozisyonu 
(1+2a+6a-10-11-15-16a) 

 
 

(79.410.989) 

 
 

(10.253.447) 

 
 

(33.016.742) 

 
 

- 

 
 

(137.720) 

 
 

20.935.546 (98.551.639) (12.307.325) (36.414.195) (88.514.511) (138.275) 8.374.599 
23. İhracat* 47.690.080 24.604.458 6.066.685 - - - 85.625.941 33.447.903 15.836.944 - - - 
24. İthalat* 60.297.719 40.854.259 511.298 - - - 58.370.475 36.562.767 1.070.620 - - - 

 
* İhracat ve ithalat tutarlarının Türk Lirasına çevrilmesinde ağırlıklı ortalama kurlar esas alınmıştır. 
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22. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu 30 Eylül 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleri itibariyle aşağıdaki 
gibidir : 

 
 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 

 Kar/Zarar Kar/Zarar 

 

Yabancı  
paranın değer 

kazanması 

Yabancı  
paranın değer 

kaybetmesi 

Yabancı  
paranın değer 

kazanması 

Yabancı  
paranın değer 

kaybetmesi 

     
ABD Doları‟nın TL karşısında % 10 

değerlenmesi halinde:     
     
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü (1.487.980) 1.487.980 (814.819) 814.819 
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-) - - - - 
3- ABD Doları net etki (1+2) (1.487.980) 1.487.980 (814.819) 814.819 
     
Avro‟nun TL karşısında % 10 değerlenmesi 

halinde:   
  

     
4- Avro net varlık/yükümlülüğü (6.522.127) 6.522.127 (8.067.550) 8.067.550 
5- Avro riskinden korunan kısım(-) - - - - 
6- Avro net etki (4+5) (6.522.127) 6.522.127 (8.067.550) 8.067.550 
     
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama % 

10 değerlenmesi halinde:   
  

     
7- Diğer döviz net varlık/ yükümlülüğü (48.147) 48.147 (135.491) 135.491 
8- Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-) - - - - 
9- Diğer döviz varlıkları net etki (7+8) (48.147) 48.147 (135.491) 135.491 
     

Toplam (3+6+9) (8.058.254) 8.058.254 (9.017.860) 9.017.860 

 
 
23. Raporlama tarihinden sonraki olaylar 
 
Bulunmamaktadır. 
 

 


