2003
FAALÝYET RAPORU
35. Faaliyet Dönemi

GÖLTAÞ GÖLLER BÖLGESÝ ÇÝMENTO SANAYÝ VE TÝCARET A.Þ.

Yönetim kurulu'nun 4 Mayýs 2004 tarihinde yapýlan
672. Toplantýsýnda kabul edilerek Genel Kurul'a sunulmuþtur.

ÝÇÝNDEKÝLER
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Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve
Ticaret A.Þ.'nin ilk teþebbüsüne,
Þevket DEMÝREL'in davet
konuþmasý, 30 Kasým 1968
Türkiye'nin imar ve kalkýnmasýnda en çok
kullanýlan sanayi mamullerinden birinin de
çimento olduðu malumdur. Bu bakýmdan
bölgemizde uzun süredir etütleri yapýlan çimento
sanayi için en uygun ve zengin hammaddeler
Isparta'da bulunmuþtur.
Karayolu, demiryolu ve Kovada H.E.S. enerjisi gibi
önemli yardýmcý unsurlarý da bir arada toplayan
fabrika yeri, benzerlerine göre ucuz çimento elde
etmeye ve daðýtma imkanlarýna sahiptir. Bu
fabrikalarýn kurulmasý ile bölgemiz ekonomik ve
sosyal bir güç kazanacaktýr.
Ayrýca, þirkete 5.000 TL. ve yukarýsý ile hissedar
olacak vatandaþlarýmýz da tasarruflarýný karlý ve
saðlam bir yere yatýrdýðý gibi halihazýr iþtigal
sahalarýna istikrarlý bir kazanç manzumesi
kurmaya adým atmýþ olacaktýr.
Bu vesile ile Isparta'da “GÖLLER BÖLGESÝ
Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi Isparta Çimento Fabrikasý GÖLTAÞ” unvaný ile bir
þirketin kurulmasý derpiþ edilmiþ ve bu þirketin
müteþebbis heyeti olarak aþaðýdaki hususlarýn
bilginize sunulmasý uygun görülmüþtür.
1. Fabrika 600.000 ton kapasiteli olacaktýr.
2. Sermayesi 50.000.000.-TL olup, yatýrým yekünü
ve iþletme sermayesi 90.000.000.-TL'sýný
bulacaktýr.
3. Þirket hisse senetleri 5.000.-TL kýymetinde
olmak üzere 10.000 adettir. Bu suretle þirket
memur, tüccar, sanayici, esnaf, sanatkâr, çiftçi,
müstahsil vs. gibi bütün halka açýktýr.
4. Firmaya özel sektör yanýnda devlet de (arzu
edilirse) ortak olabilir.
5. Özel ve Milli Bankalar, diðer mahalli idare ve
Belediyelerle, Ticaret Sanayi, Ziraat Odalarý ve
Birlikler de ortak olabileceklerdir.
6. Kurulacak çimento fabrikasýnýn 70.000.000.TL'ye kadar mal olabileceði ve iki yýl içinde
faaliyete geçeceði hesaplanmýþtýr.
7. Mamul maddenin pazarlarý Isparta, Burdur,
Antalya ve Denizli olmak üzere çok geniþtir. Hatta,
Antalya limanýna yakýnlýðý dolayýsýyla ileride ihraç

imkaný vardýr.
8. Bu yatýrým sahasý Türkiye'de diðer ve
yatýrýmlarýn en kârlýsý olacaktýr.
9. Hissedarlara vereceði kâr asgari %25 olarak
hesap edilmiþtir.
10.Þirketin kuruluþ ve ortak kayýt iþlemleri þirketin
muvakkat bürosu olan Isparta Ticaret ve Sanayi
Odasý tarafýndan yürütülmektedir.
11.Hisse kayýtlarýna ve iþtirakçi
taahhütnamelerinin alýnmasýna 15 Eylül 1968
tarihinden itibaren baðlanacaktýr. Ýsteklilerin
Ticaret Odasýndaki þirket muvakkat bürosu
temsilcisine müracaat edip alacaðý hisse miktarýný
kaydettirmesi veya ekli taahhüt talep formunu
doldurmasý lazýmdýr.
12.Þirketin kuruluþu ani olacaðýndan ortaðýn
taahhüt edeceði hisse miktarýnýn %25'i talep
edilmesi peþin olarak tediyesi icap etmektedir.
Bakiyesini iki sene içinde taksitler halinde
ödeyecektir. Bu vesile ile Isparta'da "GÖLLER
BÖLGESÝ Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim
Þirketi - Isparta Çimento Fabrikasý GÖLTAÞ"
unvaný ile bir þirketin kurulmasý derpiþ edilmiþ ve
bu þirketin müteþebbis heyeti olarak aþaðýdaki
hususlarýn bilginize sunulmasý uygun görülmüþtür.
13.Bu talep 30 Kasým 1968 tarihinden sonra
olacaktýr. Bu güzel teþebbüsün tahakkuku için
köylü ve kasabalý bütün vatandaþlarýmýzýn bu
þirkete ortak olmasýný tavsiye ve rica ederiz.

Þevket DEMÝREL
Þirket Müteþebbis Heyet Adýna
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GÖLTAÞ A.Þ.'NÝN
2003 YILINA
GENEL BÝR BAKIÞ

TÜRK ÇÝMENTO
SEKTÖRÜNE
GENEL BAKIÞ

* Ýç piyasa satýþlarýmýz
%2 oranýnda arttý.

Çimento teknolojisi ülkemizde 1912
yýlýndan beri kurulan fabrikalarla baþlayýp
günümüze kadar sürekli kendini yenileyip,
modernize ederek bugünkü konumuna
gelmiþtir. 1930 yýlýnda 80.000 ton olan
tüketim, 1940 yýlýnda 260.000 tona , 1950
yýlýnda 796.000 tona , 1960 yýlýnda 1,9
milyon ton seviyesine ulaþmýþtýr. Özellikle
1950 yýlýndan sonra özel sektörün çimento
sanayine daha yoðun olarak girmesi ve
Türkiye Çimento Sanayi' nin kurulmasý ile

Göltaþ Çimento A.Þ.' nin 2003 yýlýndaki iç
piyasa satýþlarý % 2 oranýnda artmýþtýr.2002
yýlýnda 1.030.966 ton iken, 2003 yýlýnda
1.048.682 ton olarak gerçekleþmiþtir.
Bu miktar Türkiye toplamýnýn % 3, 73 sine
karþýlýk gelmektedir.Türkiye' de kurulu olan
39 adet entegre çimento fabrikasý ve 18
adet çimento öðütme tesisi göz önüne
alýndýðýnda, fabrikamýzýn büyük bir pazar
payýna sahip olduðu görülmektedir.
2003 yýlý iç satýþlarýmýzýn % 30 ' u torbalý
çimento, % 70 ' i ise dökme çimento olarak
gerçekleþmiþtir. Toplam satýþlarýmýzýn
% 26 ' sý PKÇ / B , % 3' ü PKÇ/A , %71'i PÇ
tipi çimentodur.
* Toplam Satýþlarýmýz
% 8 oranýnda azaldý.
Klinker iç satýþlarýmýz % 23 oranýnda azalýþ
ile 70.649 ton olmuþtur. Ýhracatýmýzla
beraber toplam satýþmýz 1.344.347 ton ile
2002 yýlýndaki 1.462.217 ton ile
karþýlaþtýrýldýðýnda % 8 oranýnda bir azalýþa
karþýlýk gelir.
Ýhracatýmýz çimentoda % 22 oranýnda arttý,
Klinkerde % 45 oranýnda azaldý.
2003 yýlýnda 66.726 ton çimento ihracatý ve
158.290 ton klinker ihracatý olmak üzere
toplam 225.016 ton ihracat gerçekleþtirdik.
2002 yýlý ihracat rakamlarý ile
karþýlaþtýrýldýðýnda çimentoda % 22 artýþ,
klinkerde ise % 45' lik azalýþ söz konusudur.

sektör hýzlý bir geliþme göstermiþ, Türk
Çimento Sektörü 1998 yýlýna kadar baþarýlý
bir büyüme sergilemiþtir. 1998 ' den sonra
gelen her yýl, Türkiye ekonomisini dolayýsý ile
çimento sektörünü olumsuz etkilemiþtir.
H a t ý r l aya c a k o l u r s a k ; 1 9 9 9 y ý l ý n d a
yaþadýðýmýz iki büyük deprem çimento
sektöründe büyük bir durgunluk
yarattý.2000 yýlýnda deprem bölgelerinde
yapýlmasý beklenen projeler, Yapý Denetim
Þirketleri' nin oluþturulmasý amacýyla 10
Temmuz 2000 ' e kadar bekletildi. Ýnþaat
faaliyetlerinin yoðun olduðu ve çimento
satýþlarýnýn en yüksek seviyelere ulaþtýðý bu
aylarda yapý izinlerinin durdurulmasý
sektörü olumsuz etkiledi. 2000 yýlýnýn Kasým
ayýnda ekonomimiz bir kriz sürecine girdi.
2001 yýlýnýn 19 Þubat günü yaþanan büyük
ekonomik kriz çimento sektörünü de

derinden etkiledi.
Ýhracat sektör için bir cankurtaran
oldu. Halbuki ancak 1960'larda Türkiye bir

miktar çimento ihraç edebilir hale gelmiþ
ama 1963-1970 arasý ithalata devam etmek
zorunda kalmýþtý. Türkiye' nin gerçek
anlamda ihracatçý olmasý 1970 yýlýndan
sonradýr. 2001 yýlý Türk çimento sektörünün
ihracatýnda bir patlama yýlý oldu.2002 yýlý ise
genel olarak; yurtiçinde talep yetersizliði,
artan enerji ve diðer girdi maliyetlerine,
kýzýþan fiyat rekabetine; ihracatta ise dünya
fiyatlarýndaki düþüþe, döviz kurlarýndaki
istikrarsýz iniþ çýkýþlara sahne olmuþtur.
Bütün bu olumsuzluklara raðmen, Çimento
ve klinker ihracatý önceki yýllara göre
artmýþtýr.Üretim programlarýný öncelikle iç
pazarý hedefleyerek yapmak
mecburiyetinde olan çimento sektörü için
ihracatýn geçici çözüm olduðu malumdur.
Buna raðmen, ihracat miktarlarýnýn daha da

arttýrýlmasý enerji fiyatlarýnýn dünya fiyatlarý
seviyesinde saðlanabilmesi ve ihraç
limanlarýnýn sayýca ve donanýmca yeterli
hale gelmesi durumunda daha da avantajlý
konuma geçebilecektir. 2003 yýlýnda
çimento ihracatý 7,3 milyon ton, klinker
ihracatý ise 3 milyon ton olmuþtur.2002 yýlýna
göre çimento ihracatý
% 24 oranýnda
artmýþtýr, klinker ihracatý ise % 32 oranýnda
düþmüþtür. Çimento ihracatýnýn %41 ' i
Marmara bölgesi, %23'ü Ege bölgesi, %26 '
sý Akdeniz bölgesi, %1 ' i Karadeniz bölgesi,
%2 ' si Doðu Anadolu bölgesi ve % 8 ' i de
Güneydoðu Anadolu bölgesince
gerçekleþtirilmiþtir.Klinker ihracatýnýn %34'ü
Marmara bölgesince, %30 ' u Ege

bölgesince, % 27 ' si Akdeniz bölgesince ve
% 10' nu da Karadeniz bölgesince
yapýlmýþtýr. 2003 yýlýnda
klinker
ihracatýndan çok çimento ihracatýna aðýrlýk
verilmiþtir.
Türkiye genelinde, klinker ve

çimento
ihracatýndaki
artýþ klinker
üretiminin azalmamasýnda en büyük etken
olmuþtur.
1970 yýlýnda 6 milyon ton olan iç
tüketim 1980 yýlýnda 12 milyon ton olmuþtur.
1980 yýlýnda 18 milyon ton olan klinker
üretim kapasitesi 1990 yýlýnda 25 milyon ton
olmuþtur. 1987 yýlýnda baþlayan özelleþtirme
çalýþmalarý ile devlet 09.01.1998 tarihinde
elindeki son fabrikayý da satarak sektörden
çekilmiþtir. Ülkemizde halen 39 adedi
entegre tesisi, 18 adedi öðütme paketleme
tesisi olmak üzere 57 adet çimento üreten
tesis vardýr. Bu tesislerin halihazýr klinker
üretme kapasiteleri 36.407.619 ton ' dur.
Çimento öðütme kapasitesi 66.363.470
ton'dur. Özelleþtirme sonrasý yapýlan komple
yeni yatýrýmlar, tevsi, modernizasyon,
darboðaz giderme yatýrýmlarý ile fabrikalar
en son teknoloji ile donatýlmýþtýr. Ayrýca
öðütme
paketleme tesisleri ile satýþ
terminalleri, hazýr beton santralleri yatýrýmý
yapma yoluna gidilmiþtir.1980 ' den beri
kapasite ve tüketim 3 katýna çýkmýþtýr.Krizler
nedeni ile ülkedeki klinker ve çimento
kapasite kullanýmý tam olarak
gerçekleþmemektedir. 2001 yýlýnda
29.959.054 ton ,2002 yýlýnda 32.758.049
ton, 2003 yýlýna % 7 lik artýþ ile 35.094.768
ton çimento üretimi gerçekleþmiþtir.
Ö z e l l e þ t i r m e s o n ra s ý s a t ý l a n
fabrikalarýn kapasite kullaným oranýnda ve
kârlýlýk durumlarýnda artýþlar gözlenmiþtir.
Özelleþtirme sonrasý rekabet artmýþ, fakat
tekelleþme yaþanmamýþtýr.
Tesislerin tamamý özel sektöre aittir.
Sektör kapasite olarak Türkiye' nin bugünkü
ve gelecekteki talebini karþýlayacak
durumdadýr. Her yýl ortalama toplam 8-10
milyon ton çimento ve klinker ihraç
edilmektedir.
2003 yýlýnda çimento üretimi 35,094
milyon ton, klinker üretimi ise 30,148 milyon
ton olmuþtur. 2002 yýlýna göre klinker

üretimi %3,5 oranýnda artmýþtýr, çimento
üretiminde ise %7,1 oranýnda artmýþtýr.
Klinker stoðu %19 azalmýþtýr. 2003 yýlý
Türkiye çimento iç satýþlarý 28,106 milyon
ton olarak gerçekleþmiþtir. 2003 yýlýnda iç
satýþlar % 5 artmýþtýr.
2000 yýlýndan itibaren hazýr beton
kullanýmýnýn da artmasýyla dökme çimento
satýþlarý artmýþtýr.2003 yýlýndaki iç satýþlarýn
14.773.557 tonu(%52,56) ambalajlý ve
13.332.504 tonu
( %47,44) dökme
olarak gerçekleþmiþtir.Bölgesel olarak
bakýldýðýnda dökme çimento satýþlarýnýn batý
bölgeleri ve Ýç anadolu bölgesinde tercih
edildiði görülmektedir.Bu tercihteki en
önemli sebep, bu bölgelerde hazýr beton
satýþýnýn daha yoðun olmasýdýr.Bu
yoðunlukta kýyý bölgelerde turizme verilen
desteðin büyük etkisi vardýr.
Türkiye ' de yaklaþýk 90 yýllýk bir geçmiþi
bulunan çimento sektörü her yönü ile
Türkiye' nin baþarýlý ve güçlü sektörlerinden
birisi olmuþtur.

Kalite Kontrol
Toplam 500 m² kapalý alanda iki kat olarak yerleþen
yeni Kalite Kontrol Laboratuarýmýz; fizik, beton, yaþ
analiz laboratuarý ve X-Ray bölümlerinden
oluþmaktadýr. Yeni cihaz ve aletlerle desteklenen fizik
ve kimya laboratuarlarýndan sonra beton
laboratuarýmýzda yenilenmiþtir.
Nisan 2004'den itibaren Türk Çimento
Standartlarý'ndan,Avrupa Çimento Standartlarý'na
geçilecektir. Bu yüzden TS ile baþlayan standartlarýn
yerine CEM ile baþlayan yeni standartlar
kullanýlacaktýr.Sadece üretmekte olduðumuz TS
10157 SDÇ 32,5 sülfata mukavim çimento, özel tip
çimento olarak kalacaktýr.
Standartlarýn deðiþmesinden dolayý çimento-beton
laboratuarýmýzdaki harç karýþtýrýcý, þok cihazý, blain
cihazý ve beton kalýplarý yenilenmiþtir. Ayrýca
bilgisayar kontrollü, otomatik vicat cihazý
(çimentolarýn priz baþlangýcý ve bitiþinin tespitini
yapmak için) alýnmýþtýr.
Kaliteli klinker elde edebilmek için hammadde
karýþýmýnýn çok titizlikle saðlanmasý
gerekir.Bu
amaçla 2002 yýlýnda FLS firmasýndan QCXBlend
Expert hammadde karýþýmý programý alýnmýþtýr.
Böylece farin prosesinden periyodik olarak alýnan
farin numunelerinin XRF spektrometresinde analizi
yapýldýktan sonra sonuçlarýnýn otomasyon üzerinden
doðrudan kantarlara iletilmesi saðlanmakta;Yeni
besleme miktarlarýnýn hesaplanmasý ve kantar
kontrolünün
çok kýsa bir sürede yapýlmasý
gerçekleþtirilmektedir.
Bir taraftan kimyasal analiz sistemine,diðer taraftan
prosesteki enstrümantasyon cihazlarýna baðlanmýþ
olan QCX Blend Expert ,otomatik ve on-line olarak
topladýðý bilgiler ile optimize edilmiþ bir hammadde
karýþýmý (farin)hazýrlanmasýný saðlamaktadýr.
Böylece Kalite Kontrol Laboratuarýmýz çaðýn
gerektirdiði tüm ihtiyaçlarý saðlanarak “Önce kalite”
sloganýna uygun çalýþma ile bölgemizin en hýzlý,en
geliþmiþ, en güvenilir laboratuarý olma özelliðini
korumaktadýr.

Kalite Güvence
Fabrikamýzda Aðustos 2001 den itibaren Kalite
Güvence Bölümü oluþturularak ISO 9001:2000 Kalite
Yönetim Sistemini kurma çalýþmalarýna
baþlanmýþtýr.Ocak 2002 sonuna kadar süren bu
çalýþmalar tamamlanarak SGS Internatýonal
Certýficatýon Servýces (ICS)'den ISO 9001:2000
Belgesi alýnmýþtýr.
Ürün kalitesini sistem kalitesi ile saðlamlaþtýran
fabrikamýz bu çalýþmayý 5 aya sýðdýrarak çimento
fabrikalarý içinde yeni bir rekora imza atmaktan
gururludur.
2002 yýlý Nisan ayýndan itibaren baþta Avrupa
Topluluðu üyelerine olmak üzere ihraç yapabilmek
için CE marka iþareti alma zorunluluðu doðmuþtur. Bu

n e d e n l e fa b r i k a m ý z d a C E b e l g e l e n d i r m e
çalýþmalarýna baþlanýlmýþ; Nisan 2002 'de Almanya
LGA Materials Testing Institute'den CE marka iþareti
alýnmýþtýr.
Çimento Müstahsilleri Ýþverenler Sendikasý
(ÇMÝS)öncülüðünde;Göltaþ Çimento A.Þ. nin de
bulunduðu 26 çimento fabrikasýnda Eylül 2003
tarihinden itibaren OHSAS 18001 Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Yönetim Sistemini kurma çalýþmalarýna
baþlanmýþtýr.2004 yýlý sonuna kadar çalýþmalarýn
tamamlanarak,belgenin alýnmasý
hedeflenmektedir.Böylece Göltaþ Çimento A.Þ.
en deðerli yatýrýmýn insana olmasý gerektiðinin
bilinçini taþýdýðýný ve bu yolda yürümekte olduðunu
bir kez daha duyurmaktan gururlu olacaktýr.

ÝNSAN KAYNAKLARI
FAALÝYETLERÝMÝZ
Ýnsan Kaynaklarý Departmaný, Göltaþ Çimento
A.Þ'nin hedefleri doðrultusunda diðer birimlerle
koordinasyon içinde, verimliliði temel alan, çaðdaþ
Ýnsan Kaynaklarý Programlarýný yürütür.
Çalýþanlarýmýzýn tümü, Göltaþ Çimento'nun
vizyonuna, misyonuna ve kalite politikasýna
hakimdirler.
2003 Yýlý sonu itibariyle çalýþanlarýmýzýn mevcudu; 67
aylýk ücretli, 71 saat/ücretli olmak üzere toplam 138
kiþidir. Ayrýca 5 deðiþik müteahhitte 285 kiþi
çalýþmaktadýr. Ýþyerimizde Çýraklýk ve Mesleki Eðitim
Kanunu kapsamýnda 15 adet Meslek Liseleri
öðrencileri uygulamalý eðitim görmektedir.
Þirketimizin de temsil edildiði Çimento Müstahsilleri
Ýþverenleri Sendikasý ile Türk-Ýþ'e baðlý Çimse-Ýþ
Sendikasý arasýnda 2002-2003 Yýllarýna ait Toplu-Ýþ
Sözleþmesi görüþmelerine göre
çalýþanlarýmýzýn
ücretleri 2003 yýlýnýn I. 6 aylýk dönemi için %10 ve II.
6 aylýk dönem için de %10 oranýnda artýrýlmýþtýr.
Göltaþ Çimento A.Þ.; çalýþanlarýnýn bilgi ve
becerilerini artýrmak için, eðitim ihtiyaçlarýný tesbit
etmiþ, planlamýþ ve bu dönemde de, çalýþanlarmýzý
etkinleþtirmeye ve verimli kýlmaya yönelik eðitimler,
ihtiyaçlar doðrultusunda sürdürülmüþtür. Þirket içi
eðitim imkanlarýnýn geliþtirilmesi ve kullanýlmasýnýn
yaný sýra ihtisas gerektiren eðitim ihtiyaçlarýný
gidermek için, deðiþik eðitim þirket ve kurumlarý
tarafýndan da yararlanýlmýþtýr.
Buna baðlý olarak yýl içerisinde; iþyerimize yeni
katýlan arkadaþlarýmýza, çalýþma ortamýný ve çalýþma
arkadaþlarýný tanýtmak amacýyla
433 saat
oryantasyon eðitimi, tüm çalýþanlarýmýza iþ
performansýný artýrmalarý amacaýyla da 1.729 saat iç
eðitim ve 7.609 saat de dýþ eðitim olmak üzere
toplam 9.338 saat eðitim verilmiþtir.
2003 yýlý içerisinde OHSAS 18001 Ýþ Saðlýðý ve
Güvenliði Yönetim Sistemi çalýþmalarýna baþlanmýþtýr.

YATIRIM
FAALÝYETLERÝMÝZ
1)Modernizasyon-Darboðaz giderme
yatýrýmlarýmýz için 677 milyar TL. (384.009
EURO) karþýlýðý ithal makine techizat, 140
Milyar TL (86.947 EURO) karþýlýðý yerli
makina teçhizat, 734 Milyar TL (456.600
EURO) karþýlýðý montaj ve diðer yatýrým
harcamasý yapýlmýþtýr.Toplam harcama
1.551 Milyar TL (927.556 EURO) olmuþtur.

Ayrýca þirket vizyonunun güncel ve
geleceðe yönelik gereksinimlerini
karþýlamakla yükümlü iþlevselliðe sahip,
yenilikleri destekleyecek olan SAP R/ 3
kurumsal iþ çözümleri yatýrýmýna devam
edilmiþ 531 Milyar TL (329.947 EURO)
harcama yapýlmýþtýr.
Ýdame yatýrýmlarýmýz için 743 milyar TL
(461.748 EURO) harcama yapýlmýþtýr.
Bu yýl toplam yatýrým harcamalarýmýz:

2)Alanya Hazýr BetonTesisi yatýrýmlarýmýz
için 445 milyar TL. (246.500 EURO) karþýlýðý
ithal makine techizat, 552 Milyar TL
(343.200 EURO) karþýlýðý yerli makina
teçhizat yatýrým harcamasý
yapýlmýþtýr.Toplam harcama 997 Milyar TL
(589.700 EURO) olmuþtur.

2.169 milyar TL (1.348.495 EURO) karþýlýðý
inþaaat, montaj ve yerli makina techizat
harcamasý,

3)Ýdame Yatýrýmlarýmýz: saha betonlarý ve
fabrika içi yollar yaptýrýlmýþtýr.Bunun için 212
milyar TL. (131.801 EURO) karþýlýðý inþaat
harcamasý yapýlmýþtýr.

Toplam harcama 3.291 milyar
(1.979.004 EURO ) olmuþtur.1

1

Yerli harcamalar için EURO kuru ortalama
1.609.503 TL olarak alýnmýþtýr.

1.122 milyar TL (630.509 EURO) karþýlýðý
ithal makina techizat harcamasý olarak
gerçekleþmiþtir.
TL
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GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 VE 31 ARALIK 2002 HESAP DÖNEMLERİ
İTİBARİYLE BİLANÇO DİPNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası tutarlar Milyon TL, yabancı paralar Tam olarak
gösterilmektedir.)
1.

İşletmenin fiili faaliyet konusu:
Ana faaliyet konusu çimento, klinker ve hazır beton üreterek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda
satışa sunmak olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)
Isparta'da tescilli bir sermaye şirketidir.

2.

Şirket'in % 10 ve % 10'dan daha fazla hisseye sahip ortaklarının pay oranı ve tutarı
aşağıdaki gibidir:

Göl Yatırım Holding A.Ş.
3.

2003
--------------------------Tutar
Pay %
-----------------------1.984.000
27,56

2002
---------------------------Tutar
Pay %
-----------------------1.984.000
27,56

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri
ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı):
A grubu 3. Tertip hisse senetleri imtiyazlı hisse senetleridir. İdare Meclisi üyelerinin tamamının A
grubu hamiline muharrer hisse senedi sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar
arasından seçilmesi zorunludur. Genel Kurul'un gerek olağan, gerekse olağanüstü toplantılarında
A grubu hisse senetlerine sahip olan hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için 50 rey
hakkı, B grubu hisse senetlerine sahip hissedarların veya vekillerinin ise her hisse senedi için 1
rey hakkı mevcuttur.

4.

Kayıt sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı:
Şirket'in 31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle kayıtlı sermaye tutarı 20.000.000 TL’
dır.

5.

Yıl içinde yapılan sermaye arttırımları ve kaynakları:
Şirket’in 2003 yılı içerisinde yapılan sermaye arttırımı yoktur.
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle dönem içerisinde yapılan sermaye arttırımı ve kaynakları aşağıdaki
gibidir:
Arttırım Tarihi
------------------29.04.2002

Arttırım Tutarı
-----------------3.600.000

Yeniden Değerleme
------------------------3.337.236

Emisyon Primi
------------------262.764

6.

Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler:
Cari dönemde ve bir önceki dönemde Şirket'in ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul
kıymetleri yoktur.

7.

Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler:
Cari dönemde ve bir önceki dönemde Şirket'in itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul
kıymetleri yoktur.

8.

Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri (verilen sipariş avansları hariç):
2003

2002

-------------------------------

-------------------------------

a) Satın alınan, imal ve inşa edilen maddi
duran varlıkların maliyeti

3.662.300

1.971.100

b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi
duran varlık maliyeti
c)

Cari

dönemde

yeniden

(118.000)
değerleme

(442.021)

değer

artışları

5.583.804

- Varlık maliyetlerinde (+)

9.314.565

- Birikmiş amortismanlarda (-)

(3.730.761)

7.733.556
14.397.746
(6.664.190)

d) 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş
tarihi ve tamamlanma derecesi:

Yatırım Teşvik Niteliği
------------------------------1) Yenileme Modernizasyon
Darboğaz Giderme
2) Alanya Hazır Beton Tesisi
(*)

Toplam Tutarı
----------------12.237.648
3.854.908

Başlangıç
Tarihi
---------------04.02.2000
15.10.2003

Bitiş
Tarihi
-------------------31.12.2003
15.10.2005

Tamamlanma
Derecesi
%
--------------46 (*)
26

Şirket, 1 Mart 2004 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’na ilgili teşvik belgesinin kapatma vizesinin
yapılması için başvuruda bulunmuştur.

31 Aralık 2002 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş
tarihi ve tamamlanma derecesi:

Yatırım Teşvik Niteliği
------------------------------1) II. Hat Kapasite Artırım
2) Yenileme Modernizasyon
Darboğaz Giderme
3) Dalaman Çimento
Öğütme Paketleme

Toplam Tutarı
----------------7.484.440

Başlangıç
Tarihi
---------------01.09.1997

Bitiş
Tarihi
-------------------30.06.2001

Tamamlanma
Derecesi
%
--------------63

12.237.648

04.02.2000

12.03.2003

33

5.000.000

23.11.1998

31.12.2002

--

9.

Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi toplam tutarı:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Şirket’in cari dönemlerde yararlandığı yatırım
indirimi tutarları sırasıyla 1.619.636 TL ve 1.295.806 TL’ dır.
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım
indirimi tutarları sırasıyla 3.808.909 TL ve 8.216.456 TL’ dır.

10.

31 Aralık 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle Şirket'in ortaklar, iştirakler ve bağlı
ortaklıklarla olan alacak ve borç ilişkisi:
31.12.2003
31.12.2002
--------------------------------------------------------------------------------------------------Alacaklar
Borçlar
Alacaklar
Borçlar
------------------------------------------------------------------------------------------Ticari
Ticari
Ticari
Ticari
Ticari
Olmayan
Ticari
Ticari
Olmayan
Olmayan
Ticari
Olmayan
------------- ------------- ------------ ------------------------------ ------------- -------------- -----------

Ortaklar
---------------------------Şevket Demirel
Diğer

--

--

--

514

--

--

--

504

--------=====

--------====

--------=====

151.384
---------151.898
======

--------=====

--------====

--------=====

60.402
--------60.906
=====

31 Aralık 2003 tarihi itibariyle 151.384 TL tutarındaki ortaklara borçlar hesabı ödenecek temettü
borçlarını temsil etmektedir.
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle 60.402 TL tutarındaki ortaklara borçlar hesabı ödenecek temettü
borçlarını temsil etmektedir.
31.12.2003
31.12.2002
--------------------------------------------------------------------------------------------------Alacaklar
Borçlar
Alacaklar
Borçlar
------------------------------------------------------------------------------------------Ticari
Ticari
Ticari
Ticari
Ticari
Olmayan
Ticari
Ticari
Olmayan
Olmayan
Ticari
Olmayan
------------- ------------- ------------- ------------------------------ ------------- -------------- ----------İştirakler
---------------------------Orma Orman Mahsulleri
Entegre Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

460

--

--

Elma-Su Elma ve Diğer
Meyveler Özü ve Suları
Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketi

--

--

3.635

42.495
---------42.955
=====

13.278
--------13.278
=====

-------3.635
====

Puccinelli-Elmataş Göller
Bölgesi Meyve ve Sebze
Değerlendirme Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

--

--

2.638

--

--

--

--

--

1

---------====

---------=====

---------====

-------2.638
====

--------1
=====

31.12.2003
----------------------------------------------------Alacaklar
Borçlar
------------------------------------------------Ticari
Ticari
Ticari
Olmayan
Ticari
Olmayan
------------ ------------- ------------ -------------

31.12.2002
--------------------------------------------------Alacaklar
Borçlar
----------------------------------------------Ticari
Ticari
Ticari
Olmayan
Ticari
Olmayan
------------ ----------------------- -----------

Bağlı Ortaklıklar
-------------------------Göldağ Göller Bölgesi
Çimento ve Çimento
Mamulleri Dağıtım,
Pazarlama ve Tanzimi
Ticaret Limited Şirketi

--

46

--

--

--

35

--

--

Göltaş Enerji A.Ş.

--

--

1.468.534

--

--

--

1.450.291

--

480.015

--

18.529

6.900

636.442

--

94.900

--

----------636.442
======

----46
===

------------1.563.434
=======

-------====

----------480.015
======

----35
===

------------1.468.820
=======

-------6.900
====

--

18

--

--

---------=====

-------====

--------=====

---------=====

--------=====

-----18
====

-------=====

--------=====

Göltaş Hazır Beton ve
Yapı
Elemanları
Sanayi
ve Ticaret Anonim
Şirketi

Diğer Finansal Duran
Varlıklar
-------------------------Batı Akdeniz Liman
İşletmeleri ve
Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle iştirakler ve bağlı ortaklıklarla ilgili ticari alacak ve
borç bakiyeleri ticari işlemlerden kaynaklandığından dolayı ilişikteki mali tablolarda alıcılar ve satıcılar
hesap grupları içinde yer almaktadır.
11.

Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve amortisman
ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki dönemlere göre
yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin sürekliliği ile ilgili
dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve bunların gerekçeleri:
Finansal Tabloların Hazırlanması
Şirket, 31 Aralık 2003 ve 2002 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri ile ilgili mali tablolarını
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 29 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri XI No
1 sayılı tebliği ve bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan ek tebliğlerini esas alarak
hazırlamıştır.
SPK’nın Seri: XI No: 20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’i ve Seri: XI No: 21 sayılı “Sermaye Piyasasındaki
Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ”i 01.01.2003 tarihinden sonra sona eren ilk yıllık mali tablolar olan 31.12.2003 tarihli mali
tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Ancak, Seri: XI, No: 20 ve No: 21’e göre
mali tablolarını hazırlayan şirketlerin ayrıca Seri: XI No: 1 sayılı tebliğe göre de mali tablolarını
düzenlemesi ve yayımlaması gerekmekte olup, ilişikte sunulan mali tablolar bu gerekliliğe
istinaden hazırlanmış ve denetlenmiştir.

İlişikteki mali tabloların yanı sıra Şirket’in Seri: XI No: 21 sayılı tebliğe göre enflasyona göre
düzeltilmiş konsolide mali tabloları ayrıca bağımsız denetimden geçirilmiş olarak hazırlanmıştır.
31 Aralık 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle ilişikteki mali tabloların hazırlanmasında esas alınan
belli başlı muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir:
a)

Menkul Kıymetler: 31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle menkul kıymetler,
maliyet bedelleri ve vadelerinde elde edilecek gelirin sözkonusu menkul kıymetlerin iktisabından
bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden kısmı için hesaplanan gelir tahakkuku toplamı
üzerinden gösterilmiştir.

b)

Alacak ve Borç Reeskontu: 31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle alacak ve borç
senetleri ve vadeli çekler, (avans niteliğinde olanlar hariç olmak üzere) ile üç aydan uzun vadeli
senetsiz ticari alacak ve borçlar, Türk Lirası olanlar için T.C. Merkez Bankası tarafından
açıklanan oran olan % 48 ile (% 64 – 2002), yabancı para cinsinden olanlar için ise Libor faiz
oranı ile reeskont işlemine tabi tutulmuştur.

c)

Stoklar: 2003 ve 2002 yıllarında stokların değerlemesinde elde etme maliyeti ve net
gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas alınmaktadır. Stok maliyeti hesaplama sistemi safha
maliyeti olup, maliyet "Aylık Ağırlıklı Ortalama Maliyet" yöntemi kullanılarak belirlenmekte ve
hammadde, malzeme, işçilik ve genel giderlerin uygun bir payını kapsamaktadır.

d)

Finansal Duran Varlıklar: 31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle finansal duran
varlıklar elde etme maliyetlerine bedelsiz hisse senetlerinin nominal değerleri ilave edilerek
gösterilmektedir. Şirket’in İMKB’de işlem gören ve diğer finansal duran varlıklar hesap grubunda
yer alan Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. hisseleri ise bilanço gününden önceki beş iş günü boyunca
oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması ile değerlenmiştir.
İştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer finansal duran varlıklar, net defter değerleri elde etme
maliyetlerinden düşük olduğu takdirde, net defter değerleri üzerinden değerlenmektedir. Bu
şekilde değerlenen iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer finansal duran varlıkların net defter
değerlerinde dönem itibariyle gerçekleşen artışlar, süreklilik ve ihtiyatlılık ilkeleri doğrultusunda
değerlendirilmektedir.

e)

Maddi Duran Varlıklar: 31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Şirket,
amortismana tabi maddi duran varlıklarını Maliye Bakanlığı'nca belirlenen oran ile yeniden
değerlemeye tabi tutmaktadır. 31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle yeniden
değerleme oranları sırasıyla % 28,5 ve % 59 olarak belirlenmiştir. Yeniden değerleme farkları
özsermayeye ilave edilmektedir.
Amortismana tabi maddi duran varlıklar (binalar hariç), yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden,
binalar ise tarihi maliyet tutarları üzerinden azalan bakiyeler ve normal amortisman metodlarına
göre vergi mevzuatında belirlenmiş esaslar çerçevesinde amortismana tabi tutulmaktadır.
Yıllar itibariyle kullanılan amortisman oranları ve metodları aşağıdaki gibidir:
- 1986 yılı öncesi girişler için % 2 - 25 oranında normal amortisman metodu
- 1986 - 1994 yılları arasındaki girişler için (binalar hariç) % 25, binalar için ise % 2-6 azalan
bakiyeler metodu
- 1995 - 2003 yılları girişleri için %20 azalan bakiyeler metodu
Maddi duran varlıkların edinimi için doğrudan kullanılan kredilerden kaynaklanan borçlanma
maliyetlerinin maddi duran varlıkların aktifleştirilmesinden önceki süreye isabet eden kısmı ilgili
maddi duran varlıkların elde etme maliyetine ilave edilmektedir.

f)

Kıdem Tazminatı Karşılıkları: 31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle İş
Kanunu'na göre, hesap dönemi sonu itibariyle kıdem tazminatına hak kazanmış personele ileride
ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmakta ve gerekli karşılık Sermaye Piyasası Kurulu'nun
düzenlemeleri doğrultusunda ayrılmaktadır.

g)

Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar: 2003 ve 2002 yıllarında dönem içinde
tamamlanan yabancı paralı işlemler, ilgili tarihlerdeki kurlarla Türk Lirası'na çevrilerek hesaplara
yansıtılmıştır. Bilançonun aktifinde yer alan yabancı paraya bağlı kalemler bilanço tarihindeki
T.C. Merkez Bankası döviz alış kurları, bilançonun pasifinde yer alan kalemler T.C. Merkez
Bankası döviz satış kurları ile Türk Lirası'na çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir
ve giderleri (maddi duran varlık maliyetlerine verilenler hariç) ilgili hesap gruplarına dahil
edilmektedir.

h)

Vergiler: Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %30’dur. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi
yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan
istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
2004 mali yılı için kurumlar vergisi oranı %33’tür.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de
yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı
sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %30 (2004 mali yılı için %33) oranında geçici vergi
hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10’uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü
akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir.
Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulmuş bağlı ortaklıklardaki iştirakler ile gayrimenkullerin satışından
doğan karlar, satıldıkları yıl sermayeye eklenmeleri şartı ile 31 Aralık 2004 tarihine kadar
vergiden istisnadır.
Kurumların 24 Nisan 2003 tarihinden sonra sabit kıymetlere ilişkin 5 milyar TL’nin (2004 yılı için
6 milyar TL) üzerindeki yatırım harcamalarının %40’ı -bazı istisnalar hariç- yatırım indirimi
istisnasından yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. İstisna edilen bu tutarlar
üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazancının yeterli olmaması halinde
hesaplanan yatırım indirimi hakkı sonraki yıllara devrolunur. Yatırım indirimi istisnasından
yararlanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 24 Nisan 2003
tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazanılmış yatırım indirimi hakkının kullanılması
halinde yararlanılan yatırım indirimi istisnası tutarı üzerinden, karın dağıtılıp dağıtılmadığına
bakılmaksızın %19.8 oranında stopaj hesaplanacaktır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından
mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir
uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı
takip eden dördüncü ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

12.

Tebliğin 1 nolu ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı
gerektiren hususlara ilişkin bilgi:
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle;
Rekabet Kurulu’nun 1 Temmuz 2003 tarih ve 1643 sayılı kararına istinaden, Şirket hakkında
soruşturma açılmıştır. Bu soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu’nun 9 Ekim 2003 tarih ve
03-66 sayılı toplantısında Şirket’in klinker arzını kısıtlamasının telafi olunamayacak zararlar
doğuracağı kanaatine varılmış ve Rekabet Kurumu’nun 26 Haziran 2003 tarih 03-45/522 sayılı
kararı ile yürütülmekte olan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Şirket tarafından günlük 300 ton
klinkerin 29 ABD Doları / ton fiyatla Özgür Çimento ve Beton Endüstrisi A.Ş.’ye satışının
sağlanması gerektiğine ve satılmadığı durumda günlük 4.624 TL para cezası uygulanacağına
karar verilmiştir. Rekabet Kurulu’nun 09.10.2003 tarihinde Şirket aleyhine almış olduğu ihtiyati
tedbir kararı hakkında, söz konusu ihtiyati tedbir kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali
için Şirket’in Danıştay'a yapmış olduğu başvuru neticesinde, Danıştay Onuncu Dairesi 9 Mart
2004 tarihinde oybirliği ile ilgili ihtiyati tedbir kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar
vermiştir.
Şirket, Yönetim Kurulu’nun 13.04.2004 tarih ve 669 sayılı kararıyla Göltaş Hazır Beton ve Yapı
Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin artırımına %99,50'lik iştirak oranını koruyacak
şekilde katılmaya karar vermiştir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.04.2004 tarih ve 670
sayılı kararı ile sözkonusu bağlı ortaklığın diğer ortaklarının rüçhan haklarını kullanmamalarından
dolayı rüçhan hakkının Şirket tarafından karşılanması uygun görülmüştür.
Şirket’in üyesi bulunduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası
arasında yürütülmekte olan ve 01.01.2004-31.12.2005 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı 1.485 TL’ye
yükselmiştir.
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle;
1 Ocak 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı 1.324 TL’ye
yükselmiştir.
Şirket’in Antalya Merkez-Kışla Mevkii’ndeki 106,77 m2’lik arsası üzerine Antalya İl Özel İdaresi
lehine 7 Şubat 2003 tarihinde 85.000 TL tutarında ipotek konulmuştur.
Şirket’in “Yenileme Modernizasyon Darboğaz Giderme” ve “Dalaman Çimento Öğütme
Paketleme” projeleri kapsamında yer alan ve 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle süreleri
tamamlanmış olan yatırım teşvik belgeleri bulunmaktadır. Sözkonusu yatırım teşvik belgelerinin
süreleri, 8 Mart 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 2003 / 5303 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile 31 Aralık 2003 tarihine kadar uzatılmıştır.

13.

Tebliğin 2 nolu ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı
kazançlara ilişkin bilgi:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Şirket'in aleyhine açılmış iş ve trafik
kazalarından kaynaklanan tazminat davalarının toplam tutarı sırasıyla 9.001 TL ve 16.723 TL
olup, ilgili tutarlar için ilişikteki mali tablolarda karşılık ayrılarak diğer borç ve gider karşılıkları
hesabına yansıtılmıştır.
12 nolu dipnotta belirtilen ve Danıştay’ın Şirket lehine yürütmeyi durdurma kararı almış olduğu
Rekabet Kurulu’nu soruşturmasına ilişkin süreç devam etmektedir.

14.

İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe
tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Şirket’in gayrisafi kar oranları üzerinde
önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

15.

Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek ve diğer teminatların toplam
tutarı:
31 Aralık 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle;
-

Şirket'in fabrika ve müştemilatı dahilindeki 117,59 m²'lik bir parsel üzerinde Türkiye Elektrik
Kurumu lehine irtifak hakkı ve Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararı
bulunmaktadır.

-

Şirket’in ticari alacağından dolayı Antalya Mandırlar Köyü’ndeki 5.532 m2’lik arsası üzerinde
Total Oil Türkiye A.Ş. lehine 20 yıl süreyle intifa hakkı, 30.000 TL tutarında 1. dereceden
ipotek ile Antalya Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyari tedbir kararı bulunmaktadır. Ayrıca
aynı taşınmaz üzerinde “Hazine tarafından dava açılacaktır” beyanı bulunmaktadır.

-

Şirket’in Antalya Apışbükü Kökleme Mevkii’ndeki 379,37 m2’lik arsası üzerinde 278, 279,
280 parseller lehine, 282 parsel aleyhine geçme hakkı vardır.

-

Şirket’in Antalya Telatiye Kızılcıkkoyağı Mevkii’ndeki 19.075,51 m2’lik tarlası üzerinde 6831
sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca “Orman Sınırı Dışına Çıkarılmıştır” beyanı
bulunmaktadır.

-

Şirket, bağlı ortaklıklarından Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki tüm hisselerini Göltaş
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kullanmış olduğu krediye karşılık teminat olarak “Hisse
Rehni Anlaşması” uyarınca kredi kuruluşu Bank Austria Creditanstalt AG’ye rehin vermiştir.
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle;

16.

Şirket’in Antalya Merkez Kışla Köyü’ndeki 783 m2’lik arsası üzerinde Antalya İl Özel İdare
Müdürlüğü lehine 85.000 TL tutarında 1. dereceden ipotek bulunmaktadır.

Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı:
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 79.616.523 TL’dir.
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 33.776.406 TL’dir.

17.

Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Şirket'in alacakları için almış olduğu ipotek ve
diğer teminatların toplam tutarı sırasıyla 4.973.416 TL ve 2.776.901 TL’ dır.
2003
----------------------------------------------Yabancı Para
Tutarı
Cinsi
(Tam)
TL Karşılığı
----------------------------------------USD
202.000
281.959
EURO
60.000
104.704
TL
-422.671

2002
-------------------------------------------Yabancı Para
Tutarı
Cinsi
(Tam)
TL Karşılığı
------------------------------------USD
20.400
33.344

Alınan Teminat Çekleri

USD
TL

Alınan Teminat Senetleri

EURO
USD
TL

Alınan İpotekler

TL

Rehin Sözleşmesi

USD

Alınan Teminat Mektupları

TL

--

934.662

80.750
--

131.986
182.825

51.129
100.000
--

87.097
163.450
269.037

74.000
--

103.292
182.700

USD
TL

51.129
132.900
--

89.224
185.506
800.887

EURO
USD
TL

--

2.473.500

TL

--

974.500

235.682

328.973
-----------4.973.416
=======

TL

--

------------2.776.901
=======

33-a no’lu dipnotta açıklandığı üzere Şirket’in İstanbul Holding A.Ş.’den olan alacağına karşılık
olarak borçlulara ait 200 adet araca Şirket tarafından haciz konulmuştur. Bu araçlara ilişkin satış
işlemleri halen devam etmektedir.
18.

Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle pasifte yer almayan taahhütlerin toplamı
sırasıyla 61.429.813 TL ve 63.300.159 TL’ dır.

Verilen Teminat Senetleri

2003
----------------------------------------------Yabancı Para
Tutarı
Cinsi
(Tam)
TL Karşılığı
----------------------------------------USD
---

2002
---------------------------------------------Yabancı Para
Tutarı
Cinsi
(Tam)
TL Karşılığı
------------------------------------USD
2.800.000
4.576.603

Verilen Teminat Mektupları

TL

--

3.603.371

TL

--

2.762.891

Verilen Teminat Çekleri

TL

--

20.000

TL

--

20.000

Verilen Kefaletler

TL
EURO
EURO
EURO
USD

-27.868.730
2.500.000
565.152
2.000.000

1.032.921
48.632.940
4.362.680
986.231
2.791.670
-------------61.429.813
========

-27.868.730
3.500.000
913.915
--

947.921
47.473.741
5.962.170
1.556.833
--------------63.300.159
========

19.

TL
EURO
EURO
EURO
USD

Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Şirket’in banka hesaplarında bloke mevduat
yoktur.

20.

Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini
gösteren bilgi:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini gösteren bilgi
aşağıdaki gibidir:

21.

31 Aralık 2003 tarihi itibariyle;
----------------------------------Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.

Maliyet Bedeli
------------------138.298

Borsa Rayici
-------------------886.211

Borsada Oluşan
Değer Artışı
-----------------747.913

31 Aralık 2002 tarihi itibariyle;
-----------------------------------Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.

Maliyet Bedeli
------------------138.298

Borsa Rayici
-------------------940.424

Borsada Oluşan
Değer Artışı
-----------------802.126

Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin
ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet
tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle menkul kıymetler hesap grubu içerisinde
Şirket'in ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış menkul kıymet yoktur.

22.

Mali tablolarda "diğer" ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun
toplam tutarının % 20'sini veya bilanço aktif toplamının % 5'ini aşan kalemlerin
isim ve tutarları aşağıdaki gibidir:

a)

Diğer Hazır Değerler: 31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Şirket'in portföyünde
bulunan vadesi gelmiş çekleri temsil etmektedir.

b)

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar:

İstanbul Holding A.Ş.
Tedaş’tan Alacaklar
Diğer

2003
-------------2.596.397
-108.463
-----------2.704.860
=======

2002
--------------2.596.397
158.205
14.803
-----------2.769.405
=======

31 Aralık 2003
tarihi itibariyle diğer alacaklar avukatlardan, gümrük müşavirlerinden
alacaklardan oluşmaktadır.
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle İstanbul Holding A.Ş.’den olan alacak 33-a no’lu
bilanço dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle Tedaş’tan olan alacak 33-b no’lu bilanço dipnotunda ayrıntılı
olarak açıklanmaktadır.
c)

Diğer Dönen Varlıklar:
2003
--------------

2002
---------------

Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
Gelecek Aylara Ait Giderler
Diğer

d)

5.566.077
238.886
61
-----------5.805.024
=======

5.326.020
113.344
------------5.439.364
=======

Diğer Finansal Duran Varlıklar:

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.
Batı Akdeniz Liman İşl. ve Tic. A.Ş.
Batı Akdeniz Liman İşl. ve Tic. A.Ş.
Değer Düşüklüğü (-)

2003
-------------886.211
416

2002
-------------940.424
416

(416)
--------886.211
======

(322)
---------940.518
======

e)

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle
diğer maddi olmayan duran varlıklar bilgisayar programlarından oluşmaktadır.

f)

Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar:

Kur Farkı Geliri
Finansal
Duran
Varlık
Değer
Düşüklüğü İptal Geliri
Reeskont Faiz Geliri
Menkul Kıymet Satış Gelirleri
Kira Geliri
Diğer

g)

Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar:

Kambiyo Zararları
Finansal Duran Varlık Karşılık Gideri
Reeskont Giderleri
Diğer

2003
--------------1.488.516

2002
--------------847.707

519.467
189.670
72.119
8.008
-----------2.277.780
=======

133.560
170.291
98.965
24.279
36
-----------1.274.838
=======

2003
--------------1.575.645
267.260
202.871
2.447
----------2.048.223
=======

2002
-------------922.662
532.892
189.671
1.838
----------1.647.063
=======

31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle “Karşılık Gideri” hesabında yer alan 267.260
TL tutarındaki kısmı ve 532.892 TL Şirket’in iştiraklerinin, bağlı ortaklıklarının ve diğer finansal
duran varlıklarının değer düşüklüğü karşılığını yansıtmaktadır.

h)

Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar:
Vergi Barışı çerçevesinde Vergi
Dairesi’ne fazla ödenen tutarın İadesi
Emtia ve Hurda Satış Gelirleri
Müessese Mamülü Olmayan Emtia
Satış Geliri
Akaryakıt fiyat farkı geliri
Sigorta Hasar Tazminatı
Yemek Fişi Tahsilatı
Enerji İndirim Bedeli
Düşük Kaliteli Hammadde
Tazminat Bedeli
Göltaş Enerji’ye Verilen Montaj
Hizmet Bedeli
Stok Sayım Fazlalığı
Sabit Kıymet Satış Karı
İade Edilen Montaj Bedeli Geliri
Diğer

2003
----------------

2002
---------------

314.588
103.518

-7.908

55.089
52.969
60.049
31.042
--

23.593
-21.649
22.418
377.778

--

41.265

-36.524
-28.660
-25.283
-6.897
59.539
63.696
-----------------676.794
655.671
======
======
31 Aralık 2002 tarihi itibariyle “Enerji İndirim Bedeli” 33-b no’lu bilanço dipnotunda
ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
i)

Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar:

Vergi Barışı Taksit Ödemeleri
Tazminat ve ceza giderleri
Sabit Kıymet Satış Zararı
Olağanüstü Liman Transfer Bedeli
Diğer

23.

2003
------------883.771
32.068
--15.179
---------931.018
======

2002
-------------1.966
136.236
40.622
23.541
--------202.365
======

“Diğer Alacaklar” ile “Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar” hesap kalemi içinde
bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile
personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle personelden alacaklar ve borçlar bilanço aktif
toplamının % 1'ini aşmamaktadır.

24.

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli
alacak tutarları ve bunların borçları:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan
alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak yoktur.

25.

Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli
alacak tutarları:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle ayrılan karşılıklar sırasıyla, 2.899.445 TL ve
3.099.215TL olup, tamamı vadesi gelmiş şüpheli alacaklar için ayrılan tutarları temsil
etmektedir.

26.

31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer finansal duran
varlıklar hesabında yer alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, sözkonusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı
veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, Sermaye Piyasası Kurulu Standartları’na göre hazırlanıp hazırlanmadığı,
bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde düzenlendiği aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle;
İştirakler
----------------------------------------------------------------------Elma – Su Elma ve Diğer Meyveler Özü ve Suları Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi

İştirak Oranı
---------------

İştirak Tutarı
----------------

Değer Düşüklüğü
Tutarı
----------------------

Dönem Karı veya
(Zararı)
---------------------

Net Dönem Karı
veya (Zararı)
----------------------

Dönemi
-----------------

Bağımsız
Denetim
------------------

Görüş Cinsi
----------------

% 45,00

3.060.000

(2.205.330)

1.411.163

1.411.163

31/12/2003

Tabi

(***)

Puccinelli – Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Sebze
Değerlendirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

% 43,61

1.744.400

(267.260)

66.614

66.614

31/12/2003

Tabi

(***)

Orma Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

% 15,00

365.012
------------5.169.412
=======

---------------(2.472.590)
========

11.464.581

8.164.550

31/12/2003

Tabi (*)

Bağlı Ortaklıklar
----------------------------------------------------------------------Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi (**)

% 99,50

1.990.000

--

(329.294)

(329.294)

31/12/2003

Tabi

(***)

Göltaş Enerji A.Ş.

% 59,83

19.146.000

--

5.544.955

5.544.955

31/12/2003

Tabi

(***)

Akdeniz Sigorta Anonim Şirketi

Olumlu Görüş

% 50,00

565.770

(565.770)

(6.265.421)

(6.265.421)

30/09/2001

Tabi Değil

--

Göldağ Göller Bölgesi Çimento ve Çimento Mamulleri
Dağıtım, Pazarlama ve Tanzimi Ticaret Limited Şirketi

%95,00

4.750
------------21.706.520
========

------------(565.770)
=======

67.962

67.962

31/12/2003

Tabi Değil

--

Diğer Finansal Duran Varlıklar
----------------------------------------------------------------------Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.

% 6,62

886.211

--

3.071.384

2.150.818

31/12/2003

Tabi (*)

Batı Akdeniz Liman İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.

% 8,32

416
---------886.627

(416)
------(416)
====

98

98

31/12/2003

Tabi Değil

Diğer Finansal Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı

Olumlu Görüş
--

(416)
---------886.211
======

(*) İlgili şirketlerin mali tabloları aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu Standartları’na göre hazırlanmıştır.
(**) Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Hazır Beton) cari dönemde zararda olmasına karşın, Şirket’in 31.12.2003
tarihi itibariyle Hazır Beton’un özkaynaklarındaki payı muhafaza edildiğinden değer düşüklüğü karşılığı ayrılmamıştır.
(***)
Bağımsız denetim konsolide mali tabloların oluşturulmasına yönelik olarak yapılmış olup ayrı bir bağımsız denetim raporu düzenlenmemiştir.

31 Aralık 2002 tarihi itibariyle;
İştirakler
----------------------------------------------------------------------Elma – Su Elma ve Diğer Meyveler Özü ve Suları Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi

İştirak Oranı
---------------

İştirak Tutarı
----------------

Değer Düşüklüğü
Tutarı
----------------------

Dönem Karı veya
(Zararı)
---------------------

Net Dönem Karı
veya (Zararı)
----------------------

Dönemi
-----------------

Bağımsız
Denetim
------------------

Görüş Cinsi
----------------

% 45,00

3.060.000

(2.724.786)

174.407

174.407

31/12/2002

Tabi Değil

--

Puccinelli – Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Sebze
Değerlendirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

% 43,61

584.374

--

265.700

265.700

31/12/2002

Tabi Değil

--

Orma Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

% 15,00

359.720
------------4.004.094
=======

---------------(2.724.786)
========

6.751.185

5.066.821

31/12/2002

Tabi (*)

Bağlı Ortaklıklar
----------------------------------------------------------------------Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

% 99,50

1.990.000

--

653.956

433.644

31/12/2002

Tabi Değil

--

Göltaş Enerji A.Ş. (**)

% 59,83

19.146.000

--

(2.722.538)

(2.722.538)

31/12/2002

Tabi Değil

--

Akdeniz Sigorta Anonim Şirketi

(6.265.421)

(6.265.421)

30/09/2001

Tabi Değil

---

Olumlu Görüş

% 50,00

565.770

(565.770)

Göldağ Göller Bölgesi Çimento ve Çimento Mamulleri
Dağıtım, Pazarlama ve Tanzimi Ticaret Limited Şirketi

%95,00

4.750
------------21.706.520
========

------------(565.770)
=======

104.799

88.068

31/12/2002

Tabi Değil

Diğer Finansal Duran Varlıklar
----------------------------------------------------------------------Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.

% 6,62

940.424

--

3.571.365

2.393.043

31/12/2002

Tabi (*)

Batı Akdeniz Liman İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.

% 8,32

416

(322)

(1.926)

(1.926)

31/12/2002

Tabi Değil

--

Gökdere Elektrik Anonim Şirketi

% 0,23

12

(12)

(2.582)

(2.582)

31/12/2002

Tabi Değil

--

---------940.852

------(334)
====

Diğer Finansal Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı

Olumlu Görüş

(334)
---------940.518
======

(*) İlgili şirketlerin mali tabloları aynı zamanda Sermaye Piyasası Kurulu Standartları’na göre hazırlanmıştır.
(**) Göltaş Enerji A.Ş. için 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle zararda olmasına karşın yeni kurulmuş olmasına ve gelecek dönemlerdeki kar beklentilerine
bağlı olarak değer düşüklüğü karşılığı ayrılmamıştır.

27.

İştirakler ve bağlı ortaklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle
elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan içsel
kaynaklardan yapılan sermaye artırımları nedeniyle elde edilen toplam bedelsiz hisse senedi
tutarları sırasıyla 1.138.126 TL ve 562.517 TL’ dır. Bu tutarların 575.609 TL tutarındaki kısmı
2003 yılında elde edilmiştir. Şirket’in elinde bulunan bedelsiz hisse senetlerinin detayı aşağıdaki
gibidir:

Orma Orman Mahsulleri Entegre Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi

31.12.2002
-------------------

225.288

225.288

Aksu Enerji ve Tic. A.Ş.

127.713

127.713

Akdeniz Sigorta A.Ş.

111.231

111.231

59.513

59.513

614.212

38.603

169
-----------1.138.126
=======

169
---------562.517
======

Elma-Su Elma ve Diğer Meyveler Özü ve Suları
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Puccinelli-Elmataş Göller Bölgesi Meyve ve Sebze
Değerlendirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Göldağ Göller Bölgesi Çimento ve Çimento
Mamulleri Dağıtım, Pazarlama ve Tanzimi Ticaret
Limited Şirketi

28.

31.12.2003
-----------------

Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar
bulunmamaktadır.

29.

Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları:
Maddi duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme değer artışları aşağıdaki gibidir:
Yıl
----2001
2002
2003

Yeniden Değerleme
-----------------------5.510.426
7.733.556
5.583.804

30.

31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle yabancı paralarla temsil edilen
ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların ayrı
ayrı tutarları ve Türk Lirası'na dönüştürülme kurları aşağıdaki gibidir:
31.12.2003

31.12.2002

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Döviz
Döviz Miktarı
Döviz Kuru
TL
Döviz Miktarı
Döviz Kuru
TL
Cinsi
(Tam)
(Tam)
Karşılığı
(Tam)
(Tam)
Karşılığı
------------------------- ----------------- -------------- ---------------- ---------------- -------------Bankalar

USD
EURO

1.809.463
--

1.395.835
--

2.525.712
--

3.016.448
--

1.634.501
--

4.930.387
--

Verilen Sipariş Avansları

EURO

55.879

1.745.072

97.513

23.000

--

36.064

Kısa Vadeli Banka Kredileri

USD

--

--

--

2.000.000

1.642.384

3.284.768

Kredi Faiz Tahakkuku

USD

--

--

--

33.550

1.642.384

55.103

Satıcılar

USD

558.488

1.402.567

783.316

1.481.810

1.642.384

2.433.701

Alınan Sipariş Avansları

USD

404.170

1.402.567

566.876

496.364

--

815.438

31.

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans,
ciro gibi yükümlülüklerin tutarı:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine
verilen kefalet tutarı sırasıyla 57.806.442 TL ve 55.940.665 TL’ dır.
2003
----------------------------------------TL
Cinsi
Tutarı
Karşılığı
------------------------------

Orma Orman Mahsulleri Entegre
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Elma – Su Elma ve Diğer Meyveler
Özü ve Suları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

USD
TL
TL
EURO

2.000.000

565.152

2.791.670
585.592

TL

182.741
986.231

TL
EURO

TL

Puccinelli – Elmataş Göller Bölgesi
Meyve ve Sebze – Değerlendirme
Sanayi ve Ticaret A.Ş.

TL

179.588

Göltaş Hazır Beton A.Ş.

TL

85.000

Göltaş Enerji A.Ş.

EURO
EURO

2.500.000
27.868.730

2002
----------------------------------------TL
Cinsi
Tutarı
Karşılığı
------------------------------

4.362.680
48.632.940
-------------57.806.442
========

585.592
913.915

182.741
1.556.833

179.588
--

EURO
EURO

3.500.000
27.868.730

5.962.170
47.473.741
-------------55.940.665
========

Şirket, bağlı ortaklıklarından Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki tüm hisselerini Göltaş
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin kullanmış olduğu krediye karşılık teminat olarak “Hisse Rehni
Anlaşması” uyarınca kredi kuruluşu Bank Austria Creditanstalt A.G.’ye rehin vermiştir.
Yukarıda belirtilenlerin dışında 31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle ortaklar,
iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülükler bulunmamaktadır.

32.

Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı:

Yevmiyeli ve aylık ücretli
Saat ücretli
Müteahhit işçisi

33.

2003
----------69
70
239
----378
===

2002
----------74
72
279
-----425
===

Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, yorumlanabilir ve
anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar:
31 Aralık 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle;

a)

17 Temmuz 2000 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket’in bağlı ortaklıklarından Göltaş
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı arasında
22 Mayıs 1998
yılında Eşen Irmağı üzerinde 103,4 MW kapasiteli otoprodüktör statüde Hidroelektrik Santrali
tesis etmek için yapılan anlaşmayı faaliyete geçirmek üzere teçhizat ve inşaat işlerinin
finansmanı amacı ile imzalanmış olan toplam 27.868.730 EURO tutarındaki krediye kefil
olunmasına karar verilmiştir. Şirket 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle bu tutarın 2.500.000 EURO
tutarındaki kısmına kefil olmuştur. Aynı anlaşma ile ilgili olarak Şirket, bağlı ortaklıklardan Göltaş
Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki tüm hisselerini Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
kullanmış olduğu krediye karşılık teminat olarak “Hisse Rehni Anlaşması” uyarınca kredi kuruluşu
Bank Austria Creditanstalt A.G’ye rehin vermiştir.
Şirket, Eylül 2002 tarihinden itibaren Göltaş Enerji A.Ş. tarafından başlatılan Eşen-II
Hidroelektrik Santralı projesi kapsamında işletilen jenaratörlerden, TEDAŞ Elektrik Dağıtım
Müessesesinin tek terimli sanayi tarifesinde yer alan aktif enerji bedelinin % 15 eksiği ile, Mayıs
2003 tarihinde ise tek terimli sanayi tarifesinde yer alan aktif enerji bedelinin % 10 eksiği ile
elektrik enerjisi satın almıştır .Haziran 2003 tarihinden itibaren ise, TEDAŞ Elektrik Dağıtım
Müessesesinin çift terimli sanayi tarifesinde yer alan puant tarifesine göre elektrik enerjisi satın
almaya başlamıştır.
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle;

a)

Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi’nin 19 Aralık 2000 tarih ve 14920 no’lu yazısına
istinaden:
Şirket, Kasım 1998 – Aralık 2000 dönemleri itibariyle fazladan ödenmiş gelir (stopaj) vergisinin
iadesi talebinde bulunmuş ve 1998, 1999 ve 2000 hesap dönemlerine ilişkin vergi incelemesi
neticesinde, 25 Mart 2003 tarihli ve GKR-2003-658/3, GKR-2003-658/6 ve GKR-2003-658/9
sayılı Kurumlar Vergisi inceleme raporları düzenlenmiştir. Bu “İnceleme Raporlarına” göre
573.071 TL tutarındaki fazladan ödenmiş gelir vergisinin iadesine karar verilmiştir. Bu döneme
ilişkin sözkonusu tutar 31 Aralık 2003 tarih itibariyle hazırlanan ilişikteki mali tablolarda önceki
dönem gelir ve karlar hesabında sınıflandırılmıştır.

b)

Şirket, 27 Ocak 2003 tarihli 4811 no’lu “Vergi Barışı Kanunu’nun” 5. maddesinden yararlanmış,
1998, 1999 ve 2000 yıllarına ilişkin düzenlenmiş olan 25 Mart 2003 tarih ve GKR-2003-658/4,
658/5, 658/7 658/8 sayılı vergi inceleme raporları esas alınarak 883.771 TL tutarındaki vergi
borcunun tarh ve tebliğ işlemleri yapılmış ve söz konusu tutar Haziran 2004 tarihine kadar
taksitlendirilerek ödeme planına bağlanmıştır. Bu tutar ilişikteki mali tablolarda diğer olağanüstü
giderler ve zararlar hesabında, cari dönem itibariyle ödenmemiş olan 106.323 TL tutarındaki
toplam taksit ise ertelenen ve takside bağlanan devlet alacakları hesabında sınıflandırılmıştır.

31 Aralık 2002 tarihi itibariyle;
a)

1 Haziran 2000 tarihinde Şirket ile İstanbul Holding A.Ş. arasında Akdeniz Sigorta A.Ş.’nin
hisselerinin satışı ile ilgili olarak sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği Şirket İstanbul Holding
A.Ş.’den toplam 5.487.150 ABD Doları tutarında 12 adet çek almıştır. Bununla birlikte Şirket,
Hazine Müsteşarlığı izni alınmaksızın satışı gerçekleştirilebilecek olan ve Akdeniz Sigorta A.Ş.’nin
sermayesinin % 27,63’üne tekabül eden kısım için 1.779.536 ABD Doları tutarında fatura
düzenlemiş, kalan kısmı olan 3.707.614 ABD Doları ise önceki dönemlerde alınan avans olarak
hesaplarına yansıtmıştır. Şirket’in Akdeniz Sigorta A.Ş.’deki kalan % 50 oranındaki sermaye
payının satışı ise Hazine Müsteşarlığı iznine tabi olduğu için fatura düzenlenmemiştir. 20 Aralık
2001 vadeli 2.500.000 ABD Doları tutarındaki çek İstanbul Holding A.Ş. tarafından vadesinde
ödenmemiştir. Ödenmeyen çeke bağlı olarak Şirket İstanbul Holding A.Ş.’ye icra takibi başlatmış
ve hisse satış işleminden kaynaklanan toplam 1.779.536 ABD Doları karşılığı 2.596.397 TL
(2.596.397 TL – 2002) tutarında şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Sözkonusu tutar ilişikteki mali
tablolarda diğer kısa vadeli alacaklar hesap grubunda sınıflandırılmıştır. Şirket, toplam tutarı
2.987.150 ABD Doları olan 11 adet çeki İstanbul Holding A.Ş.’ye iade etmiştir. Şirket’in
başlatmış olduğu icra takibinde borçlulardan talep edilen 4.544.935 ABD Dolarının, 2.669.304
ABD Dolarlık cezai şarta ilişkin kısmına 29 Mart 2002 tarihinde borçlular tarafından itiraz edilmiş
ve bu tutardaki alacak İcra Tetkik Mercii tarafından iptal edilmiştir. Bu dava ile ilgili olarak,
borçlulara ait 200 adet araca Şirket tarafından haciz konulmuştur.

b)

Şirket, 1999 yılı kurum kazancına uyguladığı yatırım indirim tutarı üzerinden Gelir Vergisi
Kanunu’nun 94/6-(b-ii) maddesi uyarınca ihtirazi kayıtla beyan ettiği toplam 937.506 TL
tutarındaki yatırım indirimi stopajı ile fon payının kaldırılması için Antalya Vergi Mahkemesi’ne,
Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürlüğü aleyhine dava açmış ve dava 28 Temmuz 2000 tarihi
itibariyle karara bağlanarak Şirket lehine sonuçlanmıştır. Şirket lehine sonuçlanan davayı
müteakiben Kaymakkapı Vergi Dairesi Müdürlüğü, Antalya Vergi Mahkemesi’nin almış olduğu
kararın temyizi için Danıştay Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Şirket, 29 Mart 2001
tarihinde Danıştay 3. Daire Başkanlığı’na sunulmak üzere Kaymakkapı Vergi Dairesi
Müdürlüğü’ne sunmuş olduğu dilekçe ile 414 sayılı tahsilatın hızlandırılması tebliği hükümleri
çerçevesinde ilgili davadan kendi rızası ile feragat ettiğini ve bundan sonraki vergilendirmenin
hiçbir aşamasında itiraz yaratmayacağını bildirmiştir. 414 sayılı tahsilatın hızlandırılması tebliği
hükümleri çerçevesinde ödenmemiş olan 937.506 TL tutarındaki anapara 424.486 TL tutarında
gecikme cezası ve 32.347 TL tutarında tecil faizi dahil olmak üzere toplam
1.394.339 TL’nin Mart 2001 ve Ağustos 2002 tarihleri arasında aylık olarak ve 18 taksitte
ödenmesi kararlaştırılmıştır. Şirket, 31 Aralık 2002 tarihi itibariyle bu tutarın tamamını ödemiştir.
2002 yılına ait 21.942 TL tutarındaki gecikme cezası ve tecil faizi ise ilişikteki mali tablolarda
önceki dönem gider ve zararları hesabında sınıflandırılmıştır.

c)

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., 19 Ocak 2002 tarihinden itibaren, Turizm Teşvik Belgeli, Tarımsal
Sulama, Arıtma Tesisi ve Hayır Kurumu tarifesinde bulunan abonelerine indirimli tarife
uygulamıştır. Ancak Tedaş, Şubat 2002-Ağustos 2002 arası dönemlerde Şirket’e indirimli tarife
yerine normal tarife uygulamıştır. Şirket indirimli tarife kapsamında olduğundan ilgili dönemler
için Tedaş’a 377.778 TL tutarında indirim bedeli faturası düzenlemiş ve ilgili tutar ilişikteki mali
tablolarda diğer olağanüstü gelirler ve karlar hesabında sınıflandırılmıştır.

GÖLTAÞ GÖLLER BÖLGESÝ ÇÝMENTO SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ
31 ARALIK 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT
GELÝR TABLOLARI (MÝLYON TL)

....................................................................................

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİNDE
SONA EREN HESAP DÖNEMLERİ İTİBARİYLE BİLANÇO
GELİR TABLOSU DİPNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe tüm tutarlar MİLYON TL olarak gösterilmiştir.)
1.

Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:
2003

2002

---------------------------------

---------------------------------

a) Amortisman giderleri
aa) Normal amortisman giderleri

3.807.113

4.407.104

3.237.094

3.319.701

570.019

1.087.403

ab) Yeniden değerlemeden doğan
amortisman giderleri
b) İtfa ve tükenme payları

2.

67.018

Dönemin reeskont ve karşılık giderleri:

Vergi karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
Finansal duran varlıklar değer
düşüklüğü karşılığı
Reeskont gideri
Şüpheli alacak karşılığı
Dava gider karşılığı
Aidat gider karşılığı
Kredi faiz karşılığı
2003 yılında ödenecek dava tazminatı
faiz karşılığı
Telefon gider karşılığı

3.

66.486

2003
-------------5.633.109
463.949

2002
-------------6.821.052
503.836

267.260
196.690
133.460
2.447
1.512
--

532.892
189.671
-1.662
698
55.103

------------6.698.427
=======

8.872
7.029
-----------8.120.815
=======

Dönemin tüm finansman giderleri:

Doğrudan gider yazılanlar
Sabit varlıkların maliyetine verilenler
Üretim maliyetine verilenler

2003
-------------359.996
21.254
----------381.250
======

2002
-------------615.119
197
----------615.316
======

4.

Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın
tutarı:
Şirket’in 2003 ve 2002 ara dönemleri için ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili finansman
gideri bulunmamaktadır.

5.

Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar:

İştirakler
----------------------------------------Orma Orman Mahsulleri Entegre
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Orma)
Elma-Su Elma ve Diğer Meyveler
Özü ve Suları Sanayi ve Ticaret
A.Ş. (Elma-Su)
Puccinelli Elmataş Göller Bölgesi
Meyve ve Sebze Değerlendirme
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Elmataş)

Bağlı Ortaklıklar
-----------------------------------------Göltaş Hazır Beton ve Yapı
Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Göltaş Enerji A.Ş.

2003
---------------------------------Alışlar
Satışlar
-----------------------------

2002
-------------------------------Alışlar
Satışlar
-----------------------------

4.046

3.816

1.533

895

372

--

--

--

--------4.418
=====

1.240
-------5.056
=====

--------1.533
=====

-----895
===

267.288
11.040.272
-----------11.307.560
========

7.943.122
13.128
----------7.956.250
========

95.917
3.596.153
-----------3.692.070
=======

5.997.646
632.403
-----------6.630.049
=======

6.

Ortaklar bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve
benzerleri:

Orma :
Orma tarafından faturalanan çeşitli masraflar
Orma'ya faturalanan çeşitli masraflar
Elmataş :
Elmataş'a faturalanan montaj bedeli
Elmataş’ faturalanan çeşitli masraflar
Elma-Su :
Elma-Su tarafından faturalanan hizmet bedeli
Göltaş Hazır Beton :
Göltaş Hazır Beton 'a faturalanan kira bedeli
Göltaş Hazır Beton'a faturalanan masraf bedeli
Göltaş Hazır Beton’a faturalanan hizmet bedeli
Göltaş Hazır Beton tarafından faturalanan hizmet bedeli
Şevket Demirel:
Şevket Demirel’e ödenen kira gideri
Göltaş Enerji A.Ş.:
Göltaş Enerji’ye faturalanan
Göltaş Enerji’ye faturalanan
imalat işleri bedeli
Göltaş Enerji’ye faturalanan
Göltaş Enerji’ye faturalanan
Göltaş Enerji’ye faturalanan
Göltaş Enerji’ye faturalanan
7.

adat geliri
montaj ve
kira bedeli
hizmet bedeli
çeşitli masraflar
demirbaş bedeli

2003
---------------

2002
-------------

8.175
255

6.599
61

335.282
60

--

70.949

49.296

699.600
688.061
49.198
110.960

643.500
522.525
19.373
16.671

10.072

9.937

--

1.560.081

-4.080
13.898
25
--

41.894
9.360
1.636
1.475
1.372

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri
menfaatleri toplam tutarı:
31 Aralık 2003 ve 31 Aralık 2002 tarihleri itibariyle Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel
müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan
ücretlerin toplam tutarları sırasıyla 648.197 TL ve 643.465 TL’dir. 31 Aralık 2003 ve 2002
tarihleri itibariyle ücret benzeri menfaat bulunmamaktadır.

8.

Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin
dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):
2003 ve 2002 dönemleri için maddi duran varlıklar (binalar hariç), yeniden değerlenmiş tutarları
üzerinden, binalar ise tarihi maliyet tutarları üzerinden azalan bakiyeler ve normal amortisman
metodlarına göre vergi mevzuatında belirlenmiş esaslar çerçevesinde amortismana tabi
tutulmaktadır.

9.

Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri
(ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi):
2003 ve 2002 dönemleri için stok maliyeti hesaplama sistemi safha maliyeti olup, maliyet
belirleme yöntemi ise aylık ağırlıklı ortalama maliyettir.

10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri:
2003 ve 2002 dönemleri sonu itibariyle fiili stok sayımı yapılmıştır.
11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda, döküntü gibi
maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların
yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları:
2003 ve 2002 dönemleri için yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda
döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamları brüt satışların yüzde
yirmisini aşmamaktadır.
12. İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi:
2003 ve 2003 dönemleri için Şirket'in yapmış olduğu satışlarıyla ilgili herhangi bir teşvik belgesi
veya sübvansiyonu yoktur.
13. Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların
tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not:
31 Aralık 2003 ve 2002 tarihleri itibariyle 33-b no’lu bilanço dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanan
önceki dönem gelir ve karları aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Başkanı’nın maaşının geri
ödenmesiyle fazladan ödenen stopaj iadesi
Ücret fark ödemesi
Sigorta Hasar Tazmini

31.12.2003
------------

31.12.2002
------------

573.071
-----------573.071
======

-1.167.013
20.757
----------1.187.770
=======

31 Aralık 2002 tarihi itibariyle 33-a no’lu bilanço dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanan önceki
döneme ilişkin gider ve zararlar aşağıdaki gibidir:

Geçmiş dönemlere ait dava
tazminatlarının faizi
Şirket’in ödememiş olduğu 1999 yılı
yatırım indirimi stopaj ve fonun gecikme
cezası ve tecil faizi
Diğer

31.12.2003
------------

31.12.2002
------------

37.332

15.262

--

21.942

---------37.332
=====

32
-------37.236
=====

14. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla hisse başına kar
ve kar payı oranları:

Hisse Başına Kar
- Adi Hisse senedi sahiplerine
(TL tam)
Hisse Başına Kar Payı
- Adi hisse senedi sahiplerine
(TL tam)

2003
---------------------------6.722

4.167

2002
-----------------------------

% 134,44

9.286

% 185,72

% 83,34

4.163

% 83,27

Şirket’in enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarına göre hesaplanmış olan net
dağıtılabilir kar rakamı, tarihi maliyetli mali tablolara göre hesaplanmış olan net dağıtılabilir kar
rakamından daha düşük olması sebebiyle, Şirket söz konusu enflasyona göre düzeltilmiş
konsolide mali tablolarına göre net dağıtılabilir kar rakamı üzerinden bir hesaplama yaparak kar
dağıtım tablosu hazırlamıştır.
15. Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde
gerçekleştirdiği mal ve hizmet üretim miktarlarındaki değişmeler aşağıdaki gibidir:
Ana Üretim Grubu
---------------------------Çimento
Klinker

Birim
----------Ton
Ton

31.12.2003
-----------------1.115.407,680
1.273.243,000

31.12.2002
-----------------1.085.468,960
1.267.156,000

% Değişim
------------2
1

16. Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere, işletmenin dönem içinde
gerçekleştirdiği mal ve hizmet satış miktarlarındaki değişmeler aşağıdaki gibidir:
Ana Üretim Grubu
--------------------------Çimento
Klinker

Birim
----------Ton
Ton

31.12.2003
-----------------1.115.407,680
228.939,200

=====================

31.12.2002
-----------------1.085.468,960
376.747,840

% Değişim
------------2
(39)

GÖLTAÞ GÖLLER BÖLGESÝ ÇÝMENTO SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ
31 ARALIK 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT
FON AKIM TABLOLARI (MÝLYON TL)

....................................................................................

GÖLTAÞ GÖLLER BÖLGESÝ ÇÝMENTO SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ
31 ARALIK 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT
NAKÝT AKIM TABLOLARI (MÝLYON TL)
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GÖLTAÞ GÖLLER BÖLGESÝ ÇÝMENTO SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ
31 ARALIK 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT
SATIÞLARIN MALÝYETÝ TABLOLARI (MÝLYON TL)
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GÖLTAÞ GÖLLER BÖLGESÝ ÇÝMENTO SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ
31 ARALIK 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARÝHLERÝNDE SONA EREN YILLARA AÝT
KAR DAÐITIM TABLOLARI (MÝLYON TL)
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KONSOLÝDE
MALÝ
TABLOLAR

GÖLTAÞ GÖLLER BÖLGESÝ ÇÝMENTO SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ
31 ARALIK 2003 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTÝLMÝÞ KONSOLÝDE BÝLANÇO
(Tutarlar Türk Lirasý (TL)'nýn 31 Aralýk 2003 tarihindeki satýn alým gücü cinsinden Milyon TL olarak gösterilmiþtir.)

....................................................................................

GÖLTAÞ GÖLLER BÖLGESÝ ÇÝMENTO SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ
31 ARALIK 2003 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTÝLMÝÞ KONSOLÝDE BÝLANÇO
(Tutarlar Türk Lirasý (TL)'nýn 31 Aralýk 2003 tarihindeki satýn alým gücü cinsinden Milyon TL olarak gösterilmiþtir.)

....................................................................................

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE BİLANÇO DİPNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)’nın 31 Aralık 2003 tarihindeki satın alım
gücü cinsinden Milyon TL, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)
1.

İşletmenin fiili faaliyet konusu:
Ana faaliyet konusu çimento, klinker ve hazır beton üreterek yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda
satışa sunmak olan Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket)
Isparta'da tescilli bir sermaye şirketidir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: XI, No: 21 sayılı tebliği uyarınca ekli enflasyona göre
düzeltilmiş konsolide mali tablolarda konsolidasyona dahil edilen şirketler aşağıda gösterilmiştir:
Tam konsolidasyon yönteminin uygulandığı bağlı ortaklıklar;
Şirket İsmi
----------------------------------------------Göltaş Hazır Beton ve Yapı Elemanları
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Göltaş Hazır Beton)
Göltaş Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
(Göltaş Enerji)

Faaliyet Alanı
---------------------------------

Nominal
Sermayesi
------------

İştirak
Oranı
----------

Hazır beton üretimi ve satışı

2.000.000

% 99,50

Elektrik enerjisi üretimi ve satışı

32.000.000

% 59.83

Ana faaliyet konusu beton, hazır beton ve betondan üretilmiş veya içine beton katılmış her türlü
mamul ile inşaat sanayiinde kullanılan diğer hafif beton ve yapı elemanları üretmek, kum
çıkartmak, satmak, montajını yapmak, kiraya vermek ve kiraya almak olan Göltaş Hazır Beton
Isparta'da tescilli bir sermaye şirketidir.
Ana faaliyet konusu halihazırdaki şirket ortakları ile ileride ortak olacak şirketlerin kendilerinin ve
tümünün iştiraklerinin ihtiyaç duydukları ve duyacakları elektrik enerjisini otoprodüktör
statüsünde kuracağı elektrik üretim tesisleriyle karşılamayı amaçlamakta olan Göltaş Enerji
Isparta'da tescilli bir sermaye şirketidir.
Özkaynak metodunun uygulandığı iştirakler;
Şirket ismi
-----------------------------------Elma-Su Elma ve Diğer Meyveler
Özü ve Suları Sanayi ve Ticaret
A.Ş. (Elma-Su)

Faaliyet Alanı
-------------------------------------

Nominal
Sermayesi
-----------

İştirak
Oranı
------------

Meyve suyu ve konsantresi
üretimi ve satışı

6.800.000

% 45,00

Puccinelli-Elmataş Göller Bölgesi
Meyve ve Sebze Değ. San. Tic
A.Ş. (Elmataş)

Meyve suyu ve konsantresi
üretimi ve satışı

4.000.000

% 43,61

Şirket, yukarıda detayı verilen ve mali tablolarını konsolide ettiği bağlı ortaklıkları ve iştirakleri ile
beraber ilerleyen dipnotlarda “Grup” olarak ifade edilecektir.

Şirket’in diğer iştirakleri ve bağlı ortaklıkları iştirak oranları düşük olduğu için ve faaliyet
hacimleri enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tabloları önemli ölçüde etkilemeyecek kadar
küçük olmasından dolayı konsolidasyona dahil edilmemiş ve enflasyona göre düzeltilmiş maliyet
bedelleri ile ekteki enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda yer almıştır.
2.

Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların pay oranı ve tutarı aşağıdaki
gibidir:

Göl Yatırım Holding A.Ş.

2003
-----------------------------Tutar
Pay %
-----------------------1.984.000
27,56

Nominal sermayenin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan fark 82.802.399 TL’dir.
3.

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar (Hisse senetleri tertipleri
ve imtiyaz türleri itibariyle ayrı ayrı):
A grubu 3. Tertip hisse senetleri imtiyazlı hisse senetleridir. İdare Meclisi üyelerinin tamamının A
grubu hamiline muharrer hisse senedi sahibi hissedarların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar
arasından seçilmesi zorunludur. Genel Kurul'un gerek olağan, gerekse olağanüstü toplantılarında
A grubu hisse senetlerine sahip olan hissedarların veya vekillerinin her hisse senedi için 50 rey
hakkı, B grubu hisse senetlerine sahip hissedarların veya vekillerinin ise her hisse senedi için 1
rey hakkı mevcuttur.

4.

Kayıtlı sermayeli ortaklıklarda kayıtlı sermaye tutarı:
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tutarı 20.000.000 TL'dir.

5.

Dönem içinde yapılan sermaye artırımları ve kaynakları:
Şirket’in 2003 yılı içerisinde yapılan sermaye arttırımı yoktur.

6.

Dönem içinde ihraç edilen hisse senedi dışındaki menkul kıymetler:
Grubun 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle sona eren dönem içerisinde ihraç edilen hisse senedi
dışındaki menkul kıymetleri yoktur.

7.

Dönem içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymetler :
Grubun 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle sona eren dönem içerisinde itfa edilen borçlanmayı temsil
eden menkul kıymetleri yoktur.

8.

Cari dönemde duran varlık hareketleri:

a)

Satın alınan, imal veya inşa edilen
Maddi duran varlıkların maliyeti

b)

Satılan veya hurdaya ayrılan
Maddi duran varlık maliyeti

c)

31.12.2003
----------------4.897.686
(415.992)

Yapılmakta olan yatırımların niteliği, toplam tutarı, başlangıç ve bitiş tarihi ve tamamlanma
derecesi:

31 Aralık 2003 tarihi itibariyle;
Yatırım Teşvik Niteliği
------------------------------1) Yenileme Modernizasyon
Darboğaz Giderme
2) Alanya Hazır Beton Tesisi
3) Eşen II Hes Yatırımları
(*)
9.

Toplam Tutarı
----------------12.237.648
3.854.908
27.884.434

Başlangıç
Tarihi
----------------

Bitiş
Tarihi
--------------------

04.02.2000
15.10.2003
03.07.1998

Tamamlanma
Derecesi (%)
---------------

31.12.2003
15.10.2005
31.12.2003

46 (*)
26
100

Şirket, 1 Mart 2004 tarihinde Hazine Müsteşarlığı’na ilgili teşvik belgesinin kapatma vizesinin
yapılması için başvuruda bulunmuştur.
Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı :
Grubun 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım
indiriminin toplam tutarı sırasıyla 4.465.871 TL ve 126.838.033 TL’dir.

10.

Şirket’in ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklarla olan alacak borç ilişkisi :

Ortaklar
----------------------------Şevket Demirel
Diğer

Alacaklar
---------------------------Ticari
Ticari
Olmayan
------------ ---------------

Borçlar
-------------------------------Ticari
Ticari
Olmayan
-----------------------------

--

--

--

26.970

--------=====

--------====

--------=====

151.384
---------178.354
======

31 Aralık 2003 tarihi itibariyle 151.384 TL tutarındaki ortaklara borçlar hesabı ödenecek temettü
borçlarını temsil etmektedir.

Alacaklar
--------------------------------Ticari
Ticari
Olmayan
--------------------------İştirakler
---------------------------Orma Orman Mahsulleri
Entegre Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi (Orma)

Borçlar
-----------------------------------Ticari
Ticari
Olmayan
------------------------------

322.208

--

--

Elma-Su

--

--

3.635

--

Elmataş

42.495
---------364.703
======

13.278
--------13.278
=====

-------3.635
====

---------====

Alacaklar
-------------------------------Ticari
Ticari
Olmayan
---------------------------

Borçlar
-----------------------------------Ticari
Ticari
Olmayan
--------------------------

Bağlı Ortaklıklar
------------------------------Göldağ Göller Bölgesi Çimento ve
Çimento Mamulleri Dağıtım,
Pazarlama ve Tanzimi Ticaret Ltd. Şti.
(Göldağ)

--

46

--

--

Göltaş Enerji (*)

--

--

--

--

--------=====

----46
===

---------=====

---------====

Göltaş Hazır Beton (*)

(*)

31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Şirket’in Bağlı Ortaklıkları ile ilgili borç ve alacakları 11 ve 34 No’lu
bilanço dipnotlarında açıklandığı üzere elimine edilmiştir.

11.

Stoklar ve diğer bilanço kalemlerinde uygulanan değerleme, envanter ve
amortisman ayırma yöntemleri, bunlarda ve diğer muhasebe politikalarında önceki
dönemlere göre yapılan değişiklikler, bu değişikliklerin parasal etkileri ve işletmenin
sürekliliği ile dönemsellik varsayımlarını değiştirecek muhtemel gelişmeler ve
bunların gerekçeleri :
Şirket, 31 Aralık 2003 tarihinde sona eren hesap dönemi ile ilgili mali tablolarını Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (SPK) 29 Ocak 1989 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan XI-1 no'lu “Sermaye
Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğ”i
(XI-1 Tebliği),
bu tebliğe değişiklik ve eklemeler yapan ek tebliğleri ve 28 Kasım 2001 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan XI-20 no'lu “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i (XI-20 Tebliği) ve XI-21 no'lu “Sermaye Piyasasındaki
Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ”i (XI-21 Tebliği) esas alarak hazırlamıştır. Şirket
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle mali
tablolarını SPK'nın XI-20 Tebliği ve XI-21 Tebliği’ni esas alarak ilk defa hazırladığından
enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolar ve mali tablo dipnotları karşılaştırmalı olarak
verilmemiştir.
SPK’nın 27.06.2003 tarihli ve 363 sayılı yazısı uyarınca XI-20 Tebliği ve XI-21 Tebliği’ne göre
mali tablolarını hazırlayan şirketlerin, XI-1 Tebliği’ne göre de mali tablolarını düzenlemesi ve
yayımlaması gerekmektedir. Bu çerçevede ilişikteki enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali
tabloların yanı sıra Şirket’in XI-1 Tebliği’ne göre mali tabloları ayrıca bağımsız denetimden
geçirilmiş olarak hazırlanmıştır.
İlişikteki enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tabloların hazırlanmasında esas alınan belli
başlı muhasebe prensipleri, aşağıdaki gibidir:

a)

İlk mali tablo denkleştirme işlemi:
Şirket, mali tablolarını XI-20 Tebliği uyarınca ilk defa 31 Aralık 2003 tarihinde düzenlemiş
bulunmaktadır. Mali tabloların bu tebliğ hükümleri (veya bu tebliğlerde belirlenen hükümler)
uyarınca ilk defa düzenlendiği 2003 yılı hesap dönemi başına kadar olan dönemde düzeltilmiş
tutarları ile olmak üzere, aktif kalemlerden, borçların ve özsermaye kalemlerinin çıkarılması
sonucunda kalan kısım özsermaye hesap grubu içinde, geçmiş yıllar karları ve özsermaye
enflasyon düzeltme farkları hesabında izlenmektedir. İlk mali tablo denkleştirme işlemi
31 Aralık 2002 tarihli bilanço üzerinde yapıldığı için 2002 yılı hesap dönemine ait kar/(zarar)
hesaplanmamış, enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolar ve mali tablo dipnotları
karşılaştırmalı olarak verilmemiştir.

b)

Enflasyona göre düzeltilmiş mali tabloların hazırlanmasında uygulanan esaslar:
Türk Lirası’nın dönem sonundaki alım gücündeki değişikliğe yönelik ilk elde etme maliyeti ilkesi
esas alınarak (Türk Vergi Mevzuatı uyarınca yapılan sabit kıymetlerin ve özel maliyetlerin
yeniden değerlenmesi dışında) düzenlenmiş mali tablolara yapılacak düzeltmeler, XI-20 Tebliği
çerçevesinde uygulanmıştır. Bu tebliğ, yüksek enflasyonun hakim olduğu ekonomiye ait para
birimlerinin kullanıldığı durumlarda, SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe
ilkelerine uygun olarak hazırlanan mali tabloların, bilançoların düzenlendiği tarihte geçerli olan
Türk Lirası’nın cari satın alma gücünün esas alınarak hazırlanmasını ve önceki dönem mali
tabloların da karşılaştırma amacıyla aynı değer ölçüleri kullanılarak, yeniden düzenlenmesini
öngörmektedir. Bu tebliğin uygulanmasını öngören bir diğer sebep ise yıllık bilanço tarihindeki
fiyat endeksi rakamının, ilgili hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başındaki fiyat
endeksi rakamının %100’ü aşması ve ilgili dönemin bilanço tarihindeki fiyat endeksi rakamının,
hesap döneminin başına göre %10 veya daha fazla bir oranda artması halinde, içinde bulunulan
hesap döneminde yüksek enflasyon döneminin başlamasıdır. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle
Devlet İstatistik Enstitüsü’nün (DİE) Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) esas alınarak hesaplanan
fiyat endeksi, bu hesap dönemi dahil önceki üçüncü hesap döneminin başına göre %181
oranında artmıştır.

Yukarıda belirtilen konsolide mali tabloların enflasyona göre düzeltilmesinde kullanılan yöntemler
aşağıdaki gibidir:
• Yüksek enflasyon dönemine ait mali tablolar, paranın bilanço tarihindeki cari satın alma gücü
cinsinden, önceki dönemlere ait tutarlar ise, yine paranın en son bilanço tarihindeki satın
alma gücü cinsinden ifade edilmektedir.
• Parasal varlık ve borçlar, paranın değerindeki değişmeler karşısında nominal değerlerini
aynen koruyan ancak satın alma güçleri düşen kalemler oldukları ve paranın bilanço
tarihindeki cari satın alma gücü cinsinden ifade edilmiş oldukları için ayrıca düzeltme işlemine
tabi tutulmamıştır.
• Bilanço tarihindeki paranın cari satınalma gücü cinsinden ifade edilmemiş olan parasal
olmayan varlık ve borçlar ile özsermaye kalemleri, ilgili düzeltme katsayıları kullanılarak
düzeltilmiştir.
• Sermayenin düzeltilmesinde sermaye artırımının tescil tarihleri, emisyon primlerinin
düzeltilmesinde ise tahsil tarihleri dikkate alınmıştır. Yedek akçelerden ve dağıtılmamış
karlardan yapılan sermaye artışları, sermaye artırımının tescil tarihi esas alınarak düzeltme
işlemine tabi tutulmuştur.
•

Gelir tablosunda, amortisman ve itfa payları, satışların maliyeti ve gelir veya gider olarak
doğrudan gelir tablosuyla ilişkilendirilen parasal olmayan kalemler dışındaki gelir ve gider
kalemleri tahakkuk ettikleri tarihler esas alınarak bulunan aylık düzeltme katsayıları
kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulmuştur. Amortisman ve itfa payları, ilgili aktiflerin
düzeltilmiş değerleri üzerinden, gelir veya gider olarak doğrudan gelir tablosuyla
ilişkilendirilen parasal olmayan kalemler, satışa konu olan varlığın düzeltilmiş net değeri ile
satış bedelinin düzeltilmiş değeri arasındaki fark olarak yeniden hesaplanmaktadır. Tutarı
dönem sonunda kesinleşecek veya dönem sonunda ortaya çıkan verilere göre hesaplanan
kıdem tazminatı gibi karşılıklar dönem sonundaki nihai tutarlarıyla mali tablolara
yansıtılmıştır.
• Konsolide edilmeyen iştirakler, bağlı ortaklıklar, bağlı menkul kıymetler ve diğer hisse
senetleri, borsa rayici ile değerlenmemiş ve/veya SPK’nın konsolidasyona ilişkin
düzenlemelerinde belirtilen ilkelere göre muhasebeleştirilmemiş iştirakler, bağlı ortaklıklar,
bağlı menkul kıymetler ve hisse senetleri maliyet bedellerinden enflasyon nedeniyle
işletmelerin oluşturmalarına izin verilen yeniden değerleme değer artış fonu gibi fonların
sermayeye eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar, kur farkları dahil finansman giderleri
indirildikten sonra kalan tutarları üzerinden, sermaye artırımının tescil tarihi dikkate alınarak,
düzeltme işlemine tabi tutulmuştur.
• Parasal varlık bulundurmaktan doğan kayıplar ile parasal yükümlülük bulundurmaktan doğan
kazançlar, net parasal pozisyon karı hesabına yansıtılmıştır.
• Türk Lirası üzerinden vadeli olarak gerçekleşen alım ve satımların enflasyona göre düzeltilmiş
tutarları, ilgili borç veya alacağın vadesine mütenasip vadelerde devlet iç borçlanma senetleri
için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda oluşan faiz hadleri kullanılarak hesaplanmıştır.
Vadeleri bilanço tarihinden sonra sona eren borç ve alacaklar yukarıda belirtilen faiz hadleri
dikkate alınarak reeskonta tabi tutulmuş ve reeskont tutarları doğrudan gelir ve gider
yazılmayarak, varlık, borç ve alacak, satış, satışların maliyeti gibi ilgili oldukları kalemlerle
ilişkilendirilmiştir.
• Şirket ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar, SPK’nın XI-20 Tebliği hükümleri
uyarınca mali tablolarını ilk defa 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle düzenlemiştir. SPK’nın
XI26 tebliği uyarınca, ilave mali tablolarda kayıtlı değerleri üzerinden gösterilen özsermaye
kalemlerinin düzeltilmesi sonucu oluşan farklar, toplu halde “Özsermaye Enflasyon Düzeltme
Farkları” hesabında gösterilmiştir. Aktif kalemlerin ve borçların XI-20 Tebliği uyarınca
düzeltilmesi sonucunda oluşan farkların ise; 31 Aralık 2003 tarihi itbariyle sona eren hesap
döneminin başlangıcına kadar olan kısmı “Geçmiş Yıl Karları”, cari döneme ilişkin kısmı ise
“Net Parasal Pozisyon Karı” hesabına dahil edilmek suretiyle kayda alınmıştır.

Enflasyona göre yapılan düzeltmeler, DİE tarafından yayımlanan TEFE kullanılarak bulunan
katsayılar esas alınarak hesaplanmıştır (1994 endeksi: 100). 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle ekte
sunulan mali tabloların düzeltilmesinde kullanılan söz konusu endeks ve katsayılar aşağıda
belirtilmiştir:

c)

Tarihler
------------------31 Aralık 2001

Endeks
---------------------4,951.7

Düzeltme Katsayısı
------------------------1.491

31 Aralık 2002

6,478.8

1.139

31 Aralık 2003

7,382.1

1.000

Konsolide mali tabloların hazırlanmasında uygulanan esaslar:
Bağlı ortaklıklar, Şirket’in, doğrudan veya diğer bağlı ortaklıkları vasıtasıyla, sermaye ve yönetim
ilişkileri çerçevesinde % 50’den fazla oranda hisseye, oy hakkına veya yönetim çoğunluğunu
seçme hakkına veya yönetim çoğunluğuna sahip olduğu işletmelerdir. Şirket’in, 1 nolu bilanço
dipnotunda detayı verilen sözkonusu bağlı ortaklıkları tam konsolidasyona tabi tutulmuştur.
Buna göre enflasyona göre düzeltilmiş konsolide bilanço ve gelir tablosu aşağıdaki esaslara göre
düzenlenmiştir:
• Şirket’in ve bağlı ortaklıkların ödenmiş sermayesi ve bilanço kalemleri toplanmıştır. Yapılan
toplama işleminde, konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden olan alacak ve
borçları karşılıklı indirilmiştir.
• Enflasyona göre düzeltilmiş konsolide bilançonun ödenmiş sermayesi Şirket’in ödenmiş
sermayesidir; enflasyona göre düzeltilmiş konsolide bilançoda bağlı ortaklıkların ödenmiş
sermayesi yer almamaktadır.
• Enflasyona göre düzeltilmiş konsolide kapsamındaki bağlı ortaklıkların ödenmiş/çıkarılmış
sermaye dahil bütün özsermaye grubu kalemlerinden, ana ortaklık ve bağlı ortaklıklar dışı
paylara isabet eden tutarlar indirilmiş ve enflasyona göre düzeltilmiş konsolide bilançonun
özsermaye hesap grubundan önce “Ana Ortaklık Dışı Özsermaye” hesap grubu adıyla
gösterilmiştir.
• Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirlerinden satın almış oldukları dönen ve duran
varlıklar ilke olarak, bu varlıkların konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklara olan elde etme
maliyeti üzerinden gösterilmesini sağlayacak düzeltmeler yapılmak suretiyle satış işlemi
öncesinde bulunan tutarları üzerinden enflasyona göre düzeltilmiş konsolide bilançoda yer
almıştır.
• Şirket’in ve bağlı ortaklıkların gelir tablosu kalemleri ayrı ayrı toplanıp, yapılan toplama
işleminde konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirine yapmış oldukları mal ve hizmet
satışları, toplam satış tutarlarından ve satılan mal maliyetinden indirilmiştir. Konsolidasyon
yöntemine tabi ortaklıkların stoklarına ilişkin bu ortaklıklar arasındaki mal alım-satımından
doğan kar, enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda stoklardan düşülerek satılan
malın maliyetine eklenmiş, zarar ise stoklara eklenerek satılan malın maliyetinden
düşürülmüştür. Konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıkların birbirleriyle olan işlemleri
nedeniyle oluşmuş gelir ve gider kalemleri ilgili hesaplarda karşılıklı mahsup edilmiştir.
• Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkların net dönem kar veya zararlarından
konsolidasyon yöntemine tabi ortaklıklar dışındaki paylara isabet eden kısım, net konsolide
dönem karından önce “Ana Ortaklık Dışı Kar/Zarar” hesap grubu adıyla gösterilmiştir.
• Gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların mali tablolarını diğer grup içi şirketlerinin
uyguladığı muhasebe prensiplerine uygun hale getirebilmek için düzeltmeler yapılmıştır.
• Konsolidasyona dahil edilen ortaklığın iştirak haline geldiği tarih itibariyle ve daha sonraki pay
alımlarında bir defaya mahsus olmak üzere, ana ortaklığın iştirakin sermayesinde sahip

olduğu payların elde etme maliyeti, bu payların iştirakin makul değere göre değerlenmiş
bilançosundaki özsermayesinde temsil ettiği değerden mahsup edilmiştir. Kayıtlı değer lehine
oluşan fark, pozitif şerefiye olarak bilançonun aktifinde ayrı bir kalemde gösterilir ve
şerefiyenin izafe edildiği ekonomik birimin faydalı ömrünü geçmemek üzere en fazla 20 yıl
içinde itfa edilmiş; kayıtlı değer aleyhine oluşan fark ise negatif şerefiye olarak bilançonun
aktifinde negatif olarak gösterilmiş ve en fazla 20 yıl içinde itfa edilmiştir.
• Şirket’in direkt veya dolaylı olarak % 20 ila % 50 arasında iştirak ettiği ve 1 nolu bilanço
dipnotunda detayı verilen şirketlerin finansal tabloları özkaynak yöntemine göre
konsolidasyona tabi tutulmuştur. Özkaynak yönteminde iştirak net varlık tutarıyla enflasyona
göre düzeltilmiş konsolide bilançoda gösterilmiş ve faaliyeti sonucunda ortaya çıkan Şirket
payı konsolide gelir tablosuna dahil edilmiştir.
• Ana ortaklık ile bağlı ortaklığın, müşterek yönetime tabi ortaklığın veya iştirakin hesap
dönemlerinin kapanış tarihleri arasında üç aydan fazla süre olması halinde, ana ortaklık, bağlı
ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştirak için SPK’nın ara mali tablolara ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde ana ortaklığın hesap dönemi esas alınarak hazırlanacak ara mali
tabloların kullanılması gerekmektedir. Bu hüküm gereği hesap kapanış tarihleri
30
Haziran olan ve 1 nolu bilanço dipnotunda detayları verilen iştirakler için 31 Aralık 2003
tarihli ara mali tablolardan yararlanılmıştır.
• Diğer finansal duran varlıklar, Şirket’in doğrudan veya dolaylı sermayesinin %20’sinden daha
az bir payına sahip olduğu işletmeleri ifade etmektedir. Diğer finansal duran varlıklar
enflasyon nedeniyle işletmelerin oluşturmalarına izin verilen yeniden değerleme artış fonu
gibi fonların sermayeye eklenmesi nedeniyle elde edilen tutarlar ve kur farkları dahil
finansman giderleri indirildikten sonra kalan tutarlar dikkate alınarak düzeltme işlemine tabi
tutulmuştur. Borsada işlem gören bir menkul kıymet olan Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.
(Aksu)’deki iştirak tutarı borsa rayici ile değerlenmiş ve endekslenmiş maliyet bedeli ile borsa
rayici arasındaki fark “Borsa’da Oluşan Değer Artışı” hesabında gösterilmiştir.
d) Menkul Kıymetler:
Menkul kıymetler, maliyet bedelleri ve vadelerinde elde edilerek gelirin sözkonusu menkul
kıymetlerin iktisabından bilanço tarihine kadar geçen süreye isabet eden kısmı için hesaplanan
gelir tahakkuku toplamı üzerinden gösterilmiştir.
e) Alacak ve Borç Reeskontu :
Vadeli olarak gerçekleşen alımların ve satımların içerdiği enflasyon payı, alım-satım tarihi
itibariyle ilgili borç veya alacağın vadesine mütenasip vadelerde devlet iç borçlanma senetleri
için İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda oluşan faiz hadleri, yabancı para cinsinden olanlar
için ise Libor veya Eurobor faiz oranı kullanılarak düzeltme işlemine tabi tutulmuştur.
Yapılan düzeltme işlemleri ile ilgili kayıtlar bilançoda alacak ve borç reeskontu olarak gösterilmiş,
ayrıca stoklar, satışların maliyeti ve satışlar hesaplarıyla ilişkilendirilmiştir.
f) Şüpheli Alacaklar Karşılığı :
Şirket, SPK hükümleri doğrultusunda şüpheli alacak karşılığı ayırmaktadır.
g) Stoklar :
Stokların değerlemesinde elde etme maliyeti ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı esas
alınmaktadır. Stoklar Şirket’in maliyet hesaplama yöntemi olan "Aylık Ağırlıklı Ortalama Maliyet"
yöntemiyle uyumlu olarak düzeltme işlemine tabi tutulmuş olup hammadde, malzeme, işçilik ve
genel giderlerin uygun bir payını kapsamaktadır.

h) Maddi Duran Varlıklar:
Amortismana tabi maddi duran varlıklar, elde etme tarihi ve/veya maliyet unsurlarının aktife ilk
giriş tarihleri dikkate alınarak enflasyon katsayısıyla düzeltilmesi suretiyle gösterilmektedir.
Amortisman, bütün maddi duran varlıklar için düzeltilmiş tutarları üzerinden geçmişe şamil
olacak şekilde ekonomik ömürleri alınarak ve doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst
esasına göre hesaplanmıştır.
Sabit kıymetlerin ortalama ekonomik ömürleri gözönüne alınarak belirlenen amortisman oranları
aşağıda belirtilmiştir:
Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri
Binalar
Makineler, Tesis ve Cihazlar
Taşıt Araç ve Gereçleri
Döşeme ve Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar

%
%
%
%
%
%

3 - % 20
3 - % 20
5 - % 33
10 - % 20
4 - % 33
2 - % 20

Vergi mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda maddi duran varlıklar elde etme maliyetiyle
hesaplara intikal ettirilmekte ve T.C. Maliye Bakanlığı’nın tespit ettiği oran ve esaslara göre
yeniden değerlemeye tabi tutulmaktadır. Kanuni mali tablolarda maddi duran varlıklar, binalar,
arazi ve arsalar hariç olmak üzere yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden normal (doğrusal) ve
azalan bakiyeler amortisman yöntemine göre amortismana tabi tutulmaktadır. Binalar
amortismanı ise elde etme maliyeti üzerinden hesaplanmaktadır. Yine kanuni mali tablolarda
binek otomobiller haricindeki tüm maddi duran varlıklar için amortisman tüm dönem için
ayrılmakta, binek otomobiller için ise kıst amortisman usulü kullanılmaktadır.
Yıllar itibariyle kullanılan amortisman oranları ve metodları aşağıdaki gibidir:
-

i)

1986 yılı öncesi girişler için % 2 - 25 oranında normal amortisman metodu

-

1986 - 1994 yılları arasındaki girişler için (binalar hariç) % 25, binalar için ise % 2-6 normal
ve azalan bakiyeler metodu

-

1995 - 2003 yılları girişleri için % 10 normal ve % 20 azalan bakiyeler metodu

Maddi Olmayan Duran Varlıklar:
Maddi olmayan duran varlıklar haklardan ve ödenen şerefiyelerden oluşmakta olup, elde etme
tarihi ve/veya maliyet unsurlarının aktife ilk giriş tarihleri dikkate alınarak enflasyon katsayısıyla
düzeltilen maliyet bedelleri üzerinden normal (doğrusal) amortisman yöntemi kullanılarak itfa
edilmektedir. İtfa payı maddi olmayan duran varlıklar için % 2 -% 20 oranları kullanılarak,
şerefiyeler için ise % 10 oranı kullanılarak kıst esasına göre hesaplanmaktadır.
Vergi mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda söz konusu maddi olmayan duran varlıklar
doğrusal amortisman metodu kullanılarak %20 oranı ile itfa edilmektedir. İlişikteki enflasyona
göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda maddi olmayan duran varlıklar itfa payları indirildikten
sonra net olarak gösterilmiştir.

j) Yabancı Para Cinsinden Varlıklar ve Borçlar:
Dönem içerisinde tamamlanan yabancı paralı işlemler, ilgili tarihlerdeki kurlarla Türk Lirası’na
çevrilerek hesaplara yansıtılmıştır. Bilançoların aktifinde yer alan yabancı paraya bağlı varlıklar
bilanço tarihlerindeki T.C. Merkez Bankası (TCMB) döviz alış kurları, bilançoların pasifinde yer
alan yabancı paraya bağlı borçlar ise bilanço tarihlerindeki TCMB döviz satış kurları kullanılmak
suretiyle Türk Lirası’na çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir ve giderleri gelir
tablosunda ilgili hesap gruplarına dahil edilmektedir.

k) Kıdem Tazminatı Karşılıkları:
İş Kanunu’na göre 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle kıdem tazminatına hak kazanmış personele
ileride ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmakta ve gerekli karşılık SPK’nın düzenlemeleri
doğrultusunda ayrılmaktadır.
l)

Vergi Karşılığı:
Türkiye’de, kurumlar vergisi oranı %30’dur. Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları
gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna
(iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu
bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi
ödenmemektedir. 2004 mali yılı için kurumlar vergisi oranı %33’tür.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de
yerleşik kurumlara ödenen kar paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında
yapılan temettü ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı
sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %30 (2004 mali yılı için %33) oranında geçici vergi
hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın 10’uncu gününe kadar beyan edip 17 inci günü
akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek
kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir.
Geçici vergi, devlete karşı olan diğer mali borçlara da mahsup edilebilir.
En az iki yıl süre ile elde tutulmuş iştirakler ile gayrimenkullerin satışından doğan karlar,
satıldıkları yıl sermayeye eklenmeleri şartı ile 31 Aralık 2004 tarihine kadar vergiden istisnadır.
Kurumların 24 Nisan 2003 tarihinden sonra sabit kıymetlere ilişkin 5 milyar TL’nin (2004 yılı için
6 milyar TL) üzerindeki yatırım harcamalarının %40’ı -bazı istisnalar hariç- yatırım indirimi
istisnasından yararlanarak kurumlar vergisinden istisna edilir. İstisna edilen bu tutarlar
üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum kazancının yeterli olmaması halinde
hesaplanan yatırım indirimi hakkı sonraki yıllara devrolunur. Yatırım indirimi istisnasından
yararlanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 24 Nisan 2003
tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazanılmış yatırım indirimi hakkının kullanılması
halinde yararlanılan yatırım indirimi istisnası tutarı üzerinden, karın dağıtılıp dağıtılmadığına
bakılmaksızın %19.8 oranında stopaj hesaplanacaktır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak
kaydıyla dönem kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından
mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir
uygulama bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı
takip eden dördüncü ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir.
Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını
inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.

m) Temettü Gelirleri:
Şirket, temettü gelirlerini, iştirak edilen finansal duran varlıkların temettüyü ilan ettiği tarihte
tahakkuk ederek gelir kaydetmektedir.

n) Kar Dağıtımı:
SPK mevzuatı gereği, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ekli enflasyona göre düzeltilmiş
konsolide mali tablolar esas alınarak hesaplanacak dağıtılabilir kar ile Seri XI, No: 1 sayılı
Tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolar esas alınarak hesaplanacak dağıtılabilir karın
karşılaştırılarak daha düşük olan tutarın kar dağıtımına konu edilmesi gerekmektedir.
o) Diğer Bilanço Kalemleri:
Diğer parasal bilanço kalemleri, esas olarak kayıtlı değerleri ile parasal olmayan kalemler ise
enflasyon düzeltmesi sonrası oluşan değerleri ile yansıtılmıştır.
12.

Tebliğin 1 numaralı ekinde belirtilen bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve
açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi :
Rekabet Kurulu’nun 1 Temmuz 2003 tarih ve 1643 sayılı kararına istinaden, Şirket hakkında
soruşturma açılmıştır. Bu soruşturma kapsamında Rekabet Kurumu’nun 9 Ekim 2003 tarih ve
03-66 sayılı toplantısında Şirket’in klinker arzını kısıtlamasının telafi olunamayacak zararlar
doğuracağı kanaatine varılmış ve Rekabet Kurumu’nun 26 Haziran 2003 tarih 03-45/522 sayılı
kararı ile yürütülmekte olan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Şirket tarafından günlük 300 ton
klinkerin 29 ABD Doları / ton fiyatla Özgür Çimento ve Beton Endüstrisi A.Ş.’ye satışının
sağlanması gerektiğine ve satılmadığı durumda günlük 4.624 TL para cezası uygulanacağına
karar verilmiştir. Rekabet Kurulu’nun 9 Ekim 2003 tarihinde Şirket aleyhine almış olduğu ihtiyati
tedbir kararı hakkında, söz konusu ihtiyati tedbir kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali
için Şirket’in Danıştay'a yapmış olduğu başvuru neticesinde, Danıştay Onuncu Dairesi 9 Mart
2004 tarihinde oybirliği ile ilgili ihtiyati tedbir kararının yürütülmesinin durdurulmasına karar
vermiştir.
Şirket, Yönetim Kurulu’nun 13 Nisan 2004 tarih ve 669 sayılı kararıyla Göltaş Hazır Beton ve
Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinin artırımına %99,50'luk iştirak oranını
koruyacak şekilde katılmaya karar vermiştir. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu’nun 15 Nisan 2004
tarih ve 670 sayılı kararı ile sözkonusu bağlı ortaklığın diğer ortaklarının rüçhan haklarını
kullanmamalarından dolayı rüçhan hakkının Şirket tarafından karşılanması uygun görülmüştür.
Şirket’in üyesi bulunduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası
arasında yürütülmekte olan ve 01.01.2004-31.12.2005 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi
görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır.
1 Ocak 2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kıdem tazminatı tavanı 1.485 TL’ye
yükselmiştir.

13.

Tebliğin 2 numaralı ekinde belirtilen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı
kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu
etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır) :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Şirket'in aleyhine açılmış iş ve trafik kazalarından kaynaklanan
tazminat davalarının toplam tutarı 9.001 TL olup, ilgili tutar için ilişikteki enflasyona göre
düzeltilmiş konsolide mali tablolarda karşılık ayrılarak diğer borç ve gider karşılıkları hesabına
yansıtılmıştır.
Şirket’in bağlı ortaklığı olan ve tam konsolidasyon yöntemi ile ilişikteki enflasyona göre
düzeltilmiş konsolide mali tablolara dahil edilen Göltaş Enerji ile Türkiye Elektrik Üretim – İletim
A.Ş. (TEAŞ) arasında 14 Nisan 2000 tarihinde Göltaş Enerji’nin ürettiği elektrik enerjisinin
dağıtımına ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre Göltaş Enerji ürettiği enerjide
ortaya çıkacak üretim fazlasına ait bedelleri 30 Haziran ve 31 Aralık tarihleri itibariyle
belirleyerek otoprodüktör tarifesinden TEAŞ’a satacaktır. Buna karşın Göltaş Enerji ile TEAŞ
arasındaki uyuşmazlık sonucu 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle söz konusu üretim fazlası TEAŞ’a
faturalanamamış, bu üretim fazlasına ilişkin oluşan maliyet tutarı olan 3.123.201 TL ilişikteki

enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda stoklar hesabına kaydedilmiştir. Söz
konusu faturalamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, gerçekleşecek ise hangi fiyat baz alınarak
gerçekleşeceği rapor tarihi itibariyle belirsizdir.
12 nolu dipnotta belirtilen ve Danıştay’ın Şirket lehine yürütmeyi durdurma kararı almış olduğu
Rekabet Kurulu’nu soruşturmasına ilişkin süreç devam etmektedir.
14.

İşletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe
tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Grubun gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide
bulunan muhasebe tahminlerinde değişiklik yoktur.

15.

Aktif değerler üzerinde mevcut bulunan toplam ipotek veya teminat tutarları :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle;

16.

-

Şirket'in fabrika ve müştemilatı dahilindeki 117,59 m²'lik bir parsel üzerinde Türkiye Elektrik
Kurumu lehine irtifak hakkı ve Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararı
bulunmaktadır.

-

Şirket’in ticari alacağından dolayı Antalya Mandırlar Köyü’ndeki 5.532 m2’lik arsası üzerinde
Total Oil Türkiye A.Ş. lehine 20 yıl süreyle intifa hakkı, 30.000 TL tutarında 1. dereceden
ipotek ile Antalya Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyari tedbir kararı bulunmaktadır. Ayrıca
aynı taşınmaz üzerinde “Hazine tarafından dava açılacaktır” beyanı bulunmaktadır.

-

Şirket’in Antalya Merkez Kışla Köyü’ndeki 783 m2’lik arsası üzerinde Antalya İl Özel İdare
Müdürlüğü lehine 85.000 TL tutarında 1. dereceden ipotek bulunmaktadır.

-

Şirket’in Antalya Apışbükü Kökleme Mevkii’ndeki 379,37 m2’lik arsası üzerinde 278, 279, 280
parseller lehine, 282 parsel aleyhine geçme hakkı vardır.

-

Şirket’in Antalya Telatiye Kızılcıkkoyağı Mevkii’ndeki 19.075,51 m2’lik tarlası üzerinde 6831
sayılı kanunun 2/B maddesi uyarınca “Orman Sınırı Dışına Çıkarılmıştır” beyanı
bulunmaktadır.

-

Şirket, bağlı ortaklıklarından Göltaş Enerji’deki tüm hisselerini Göltaş Enerji’nin kullanmış
olduğu krediye karşılık teminat olarak “Hisse Rehni Anlaşması” uyarınca kredi kuruluşu Bank
Austria Creditanstalt AG’ye rehin vermiştir.

Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle aktif değerlerin toplam sigorta tutarı 217.512.112 TL’dir.

17.

Alacaklar için alınmış olan ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Grubun alacakları için almış olduğu ipotek ve diğer teminatların
toplam tutarı 6.664.225 TL’dir.

Alınan Teminat Mektupları

2003
---------------------------------------------Yabancı Para
Tutarı
Cinsi
(Tam)
TL Karşılığı
---------- ---------------- ----------------USD
560.000
781.668
EURO
60.000
104.704
TL
-422.671

Alınan Teminat Çekleri

USD
TL

Alınan Teminat Senetleri

EURO
USD
TL

Alınan İpotekler

TL

Rehin Sözleşmesi

USD

74.000
--

103.292
432.700

51.129
132.900
--

89.224
185.506
1.629.487

--

2.586.000

235.682

328.973
-----------6.664.225
=======

33-a no’lu dipnotta açıklandığı üzere Şirket’in İstanbul Holding A.Ş.’den olan alacağına karşılık
olarak borçlulara ait 200 adet araca Şirket tarafından haciz konulmuştur. Bu araçlara ilişkin satış
işlemleri halen devam etmektedir.

18.

Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle pasifte yer almayan taahhütlerin toplamı 8.368.849 TL’dır.
2003
------------------------------------------------------------Yabancı Para
Tutarı
Cinsi
(Tam)
TL Karşılığı
----------------------------------------Verilen Teminat Mektupları

TL

--

3.623.027

Verilen Teminat Çekleri

TL

--

20.000

Verilen Kefaletler

TL
EURO
USD

-565.152
2.000.000

947.921
986.231
2.791.670
------------8.368.849
========

Şirket ayrıca konsolidasyon kapsamında yer alan Göltaş Enerji’nin kullanmış olduğu kredi ile ilgili
olarak 27.868.730 Euro ve 2.500.000 Euro tutarında ve Göltaş Hazır Beton için 85.000 TL tutarında
kefalet vermiştir.
19.

Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Grubun bankalarda bloke mevduatı bulunmamaktadır.

20.

Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmiş menkul kıymetlerin ve finansal duran
varlıkların borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmiş menkul
kıymetlerin ve finansal duran varlıkların maliyet bedellerine göre değerlerini
gösteren bilgi :

----------------------------------Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.
21.

Enflasyona Göre
Düzeltilmiş Maliyet
Bedeli
------------------605.715

Borsa Rayici
-------------------886.211

Borsada Oluşan
Değer Artışı
-----------------280.496

Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp Şirket’in ortakları,
iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları
ve bunları çıkaran ortaklıklar :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp
Şirket’in ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıkları tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet
bulunmamaktadır.

22.

Mali tablolardaki “diğer” ibaresini taşıyan hesap kalemlerinden dahil olduğu grubun
toplam tutarının %20’sini veya bilanço aktif toplamının %5’ini aşan kalemlerin ad
ve tutarları :

a)

Diğer Hazır Değerler: 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Grubun portföyünde bulunan vadesi
gelmiş çekleri temsil etmektedir.

b)

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar:

İstanbul Holding A.Ş.
Diğer

2003
-------------2.596.397
108.463
-----------2.704.860
=======

31 Aralık 2003 tarihi itibariyle İstanbul Holding A.Ş.’den olan alacak 33-a no’lu bilanço
dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır ve tamamı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır.
Diğer alacaklar avukatlardan ve gümrük müşavirlerinden olan alacakları ifade etmektedir.
c)

Diğer Dönen Varlıklar:

Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar
Devreden Katma Değer Vergisi
Gelecek Aylara Ait Giderler
Diğer

d)

2003
-------------5.623.376
1.850.635
684.369
161
-----------8.158.541
=======

Diğer Finansal Duran Varlıklar:

Orma
Aksu
Batı Akdeniz Liman İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.

2003
------------6.155.072
886.211
3.897
-----------7.045.180
=======

e)

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar: 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle diğer maddi olmayan
duran varlıklar bilgisayar programlarından oluşmaktadır.

f)

Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar:

Kur Farkı Geliri
Menkul Kıymet Satış Gelirleri
Reeskont Faiz Geliri
Kira Geliri

2003
--------------9.790.598
106.451
91.143
33.835
----------10.022.027
=======

g)

Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar:
Kambiyo Zararları
Özsermaye Yöntemine göre iştirak gideri
Şerefiye Amortismanı
Reeskont Giderleri
Karşılık Giderleri

h)

Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar:
Sigorta Hasar Tazminatı
Vergi Barışı çerçevesinde Vergi
Dairesi’ne fazla ödenen tutarın iadesi
Emtia ve Hurda Satış Gelirleri
Akaryakıt fiyat farkı geliri
Yemek Fişi Tahsilatı
Müessese Mamülü Olmayan Emtia
Satış Geliri
Diğer

i)

Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar:
Vergi Barışı Taksit Ödemeleri
Sabit Kıymet Satış Zararı
Tazminat ve ceza giderleri
Diğer

23.

2003
--------------2.274.740
185.187
155.302
93.111
42.267
----------2.750.607

2003
---------------2.745.578
321.326
105.734
54.103
31.707
4.559
62.211
-----------3.325.218
========
2003
------------893.924
295.992
59.266
49.532
-----------1.298.714
=======

"Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap kalemi içinde
bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile
personele borçlar tutarlarının ayrı ayrı toplamları :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle "Diğer Alacaklar" ile "Diğer Kısa veya Uzun Vadeli Borçlar" hesap
kalemi içinde bulunan ve bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan, personelden alacaklar ile
personele borçlar bulunmamaktadır.

24.

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle ayrılan şüpheli alacak
tutarları ve bunların borçluları :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklardan alacaklar nedeniyle
ayrılan şüpheli alacak yoktur.

25.

Vadesi gelmiş bulunan ve henüz vadesi gelmeyen alacaklar için ayrılan şüpheli
alacak tutarları (bu tutarlar ayrı toplamlar olarak gösterilir) :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle vadesi gelmiş bulunan alacaklar için ayrılan karşılık tutarı
2.959.260 TL’dir.

26.

Şirket ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü ile iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yer
alan ortaklıkların isimleri ve iştirak oran ve tutarları, söz konusu ortaklıkların düzenlenen en son mali tablolarında yer alan dönem karı
veya zararı, net dönem karı veya zararı ile bu mali tabloların ait olduğu dönem, SPK’nın standartlarına göre hazırlanıp hazırlanmadığı,
bağımsız denetime tabi tutulup tutulmadığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu, olumsuz ve şartlı olmak üzere hangi türde
düzenlendiği :

İştirakler
--------------------------------------------------------Elma – Su
Elmataş

İştirak Oranı
---------------

Göldağ

Değer Düşüklüğü
Tutarı
----------------------

Dönem Karı veya
(Zararı)
--------------------

Net Dönem Karı
veya (Zararı)
---------------------

Dönemi
-----------------

Bağımsız
Denetim
------------------

Görüş Cinsi
----------------

% 45,00

12.646.450

(7.968.770) (***)

(246.037)

(246.037)

31/12/2003

Tabi

(*)

% 43,61

7.193.076
------------19.839.526
========

(5.428.386) (***)
--------------(13.397.156)
=========

(170.763)

(170.763)

31/12/2003

Tabi

(*)

% 50,00

6.210.322

(6.210.322)

Gayri faal

Tabi Değil

--

%95,00

193.462
-------------6.403.784
========

------------(6.210.322)
=======

67.962 (**)

31/12/2003

Tabi Değil

--

Bağlı Ortaklıklar
-------------------------------------------------------Akdeniz Sigorta Anonim Şirketi

Düzeltilmiş
İştirak Tutarı
----------------

Gayri faal
67.962 (**)

Diğer Finansal Duran Varlıklar
--------------------------------------------------------Orma

% 15,00

6.155.072

--

9.601.349

6.301.318

31/12/2003

Tabi

Olumlu Görüş

Aksu

% 6,62

886.211

--

3.571.365

2.393.043

31/12/2003

Tabi

Şartlı Görüş

Batı Akdeniz Liman İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.

% 8,32

3.897
---------7.045.180
========

---------

31/12/2003

Tabi Değil

98(**)

98 (**)

--

(*) Bağımsız denetim konsolide mali tabloların oluşturulmasına yönelik olarak yapılmış olup ayrı bir bağımsız denetim raporu düzenlenmemiştir.
(**) Bağımsız denetime tabi olmadığından enflasyona göre düzeltilmemiş mali tablolarından alınmıştır.
(***)
Özsermaye metoduna göre ayrılan karşılık tutarıdır.

27.

İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı
nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle iştiraklerden ve bağlı ortaklıklardan içsel kaynaklardan yapılan
sermaye artırımları nedeniyle elde edilen toplam bedelsiz hisse senedi tutarı 1.138.126 TL olup
bu tutar enflasyon muhasebesi kapsamında elimine edilmiştir.
31.12.2003
----------------614.212

Elmataş
Orma

225.288

Aksu

127.713

Akdeniz Sigorta A.Ş.

111.231

Elma-Su

59.513

Göldağ

28.

169
-----------1.138.126
=======

Taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni haklar ve bunların değerleri :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle taşınmazlar üzerinde sahip olunan ayni hak bulunmamaktadır.

29.

Duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları :
İlişikteki enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda XI-20 Tebliği uyarınca özsermaye
hesaplarının düzeltme işlemine tabi tutulması sırasında yeniden değerleme fonu gibi enflasyon
nedeniyle oluşan fonlar özsermayeden ve ilgili varlıkların maliyetlerinden indirilmiştir.
Bununla beraber, kanuni mali tablolarda, maddi duran varlıklar 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle %
28.5 oranında yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Bunun sonucunda duran varlıklarda son
üç yılda yapılan yeniden değerleme tutarları aşağıdaki gibidir:
Maddi duran varlıklarda son üç yılda yapılan yeniden değerleme değer artışları aşağıdaki gibidir:
Yıl
----2001
2002
2003

Yeniden Değerleme
-----------------------5.524.641
7.786.006
14.752.267

30.

Yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve borçlar ile aktifte
mevcut yabancı paraların ayrı ayrı tutarları ve Türk Lirası’na dönüştürülme kurları :
31.12.2003
---------------------------------------------------------------Döviz
Döviz Miktarı
Döviz Kuru
TL
Cinsi
(Tam)
(Tam)
Karşılığı
--------- ----------------- ----------------- --------------

31.

Bankalar

USD
EURO

1.809.463
336.964

1.395.835
1.745.072

2.525.712
588.026

Verilen Sipariş Avansları

EURO

55.879

1.745.072

97.512

Kısa Vadeli Banka Kredileri

EURO

7.519.104

1.753.489

13.184.666

Satıcılar

USD
EURO

558.488
240.432

1.402.567
1.753.489

783.316
421.595

Alınan Sipariş Avansları

USD

404.170

1.402.567

566.876

Uzun Vadeli Banka Kredileri

EURO

13.037.904

1.753.489

22.861.821

Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet,
avans, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen kefalet tutarı
4.725.822 TL’dır.
2003
----------------------------------------TL
Cinsi
Tutarı
Karşılığı
------ ------------------------Orma
Elma – Su
Elmataş

USD
TL
TL
EURO
TL

2.000.000
565.152

2.791.670
585.592
182.741
986.231
179.588
-----------4.725.822
=======

Şirket, bağlı ortaklıklarından Göltaş Enerji’deki tüm hisselerini Göltaş Enerji’nin kullanmış olduğu
krediye karşılık teminat olarak “Hisse Rehni Anlaşması” uyarınca kredi kuruluşu Bank Austria
Creditanstalt A.G.’ye rehin vermiştir.
Şirket ayrıca konsolidasyon kapsamında yer alan Göltaş Enerji’nin kullanmış olduğu kredi ile ilgili
olarak 2.500.000 Euro tutarında ve Göltaş Hazır Beton için 85.000 TL tutarında kefalet vermiştir.

32.

33.

Kategorileri itibariyle yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı :
2003
----------Yevmiyeli ve aylık ücretli
120
Saat ücretli
135
Müteahhit işçisi
321
----576
===
31 Aralık 2003 tarihinde mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların
açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer
hususlar :

a)

1 Haziran 2000 tarihinde Şirket ile İstanbul Holding A.Ş. arasında Akdeniz Sigorta A.Ş.’nin
hisselerinin satışı ile ilgili olarak sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği Şirket İstanbul Holding
A.Ş.’den toplam 5.487.150 ABD Doları tutarında 12 adet çek almıştır. Bununla birlikte Şirket,
Hazine Müsteşarlığı izni alınmaksızın satışı gerçekleştirilebilecek olan ve Akdeniz Sigorta A.Ş.’nin
sermayesinin % 27,63’üne tekabül eden kısım için 1.779.536 ABD Doları tutarında fatura
düzenlemiş, kalan kısmı olan 3.707.614 ABD Doları ise önceki dönemlerde alınan avans olarak
hesaplarına yansıtmıştır. Şirket’in Akdeniz Sigorta A.Ş.’deki kalan % 50 oranındaki sermaye
payının satışı ise Hazine Müsteşarlığı iznine tabi olduğu için fatura düzenlenmemiştir. 20 Aralık
2001 vadeli 2.500.000 ABD Doları tutarındaki çek İstanbul Holding A.Ş. tarafından vadesinde
ödenmemiştir. Ödenmeyen çeke bağlı olarak Şirket İstanbul Holding A.Ş.’ye icra takibi başlatmış
ve hisse satış işleminden kaynaklanan toplam 1.779.536 ABD Doları karşılığı 2.596.397 TL
tutarında şüpheli alacak karşılığı ayırmıştır. Sözkonusu tutar ilişikteki enflasyona göre düzeltilmiş
konsolide mali tablolarda diğer kısa vadeli alacaklar hesap grubunda sınıflandırılmıştır. Şirket,
toplam tutarı 2.987.150 ABD Doları olan 11 adet çeki İstanbul Holding A.Ş.’ye iade etmiştir.
Şirket’in başlatmış olduğu icra takibinde borçlulardan talep edilen 4.544.935 ABD Dolarının,
2.669.304 ABD Dolarlık cezai şarta ilişkin kısmına 29 Mart 2002 tarihinde borçlular tarafından
itiraz edilmiş ve bu tutardaki alacak İcra Tetkik Mercii tarafından iptal edilmiştir. Bu dava ile ilgili
olarak, borçlulara ait 200 adet araca Şirket tarafından haciz konulmuştur. Bu araçlara ilişkin
satış işlemleri halen devam etmektedir.

b)

Şirket, Kasım 1998 – Aralık 2000 dönemleri itibariyle fazladan ödenmiş gelir (stopaj) vergisinin
iadesi talebinde bulunmuş ve 1998, 1999 ve 2000 hesap dönemlerine ilişkin vergi incelemesi
neticesinde, 25 Mart 2003 tarihli ve GKR-2003-658/3, GKR-2003-658/6 ve GKR-2003-658/9
sayılı Kurumlar Vergisi inceleme raporları düzenlenmiştir. Bu “İnceleme Raporlarına” göre
585.679 TL tutarındaki fazladan ödenmiş gelir vergisinin iadesine karar verilmiştir. Bu döneme
ilişkin sözkonusu tutar 31 Aralık 2003 tarih itibariyle hazırlanan ilişikteki enflasyona göre
düzeltilmiş konsolide mali tablolarda önceki dönem gelir ve karlar hesabında sınıflandırılmıştır.

c)

17 Temmuz 2000 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket’in bağlı ortaklıklarından Göltaş
Enerji ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı arasında 22 Mayıs 1998 yılında Eşen Irmağı
üzerinde 103,4 MW kapasiteli otoprodüktör statüde Hidroelektrik Santrali tesis etmek için
yapılan anlaşmayı faaliyete geçirmek üzere teçhizat ve inşaat işlerinin finansmanı amacı ile
imzalanmış olan toplam 27.868.730 EURO tutarındaki krediye kefil olunmasına karar verilmiştir.
Şirket 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle bu tutarın 2.500.000 EURO tutarındaki kısmına kefil
olmuştur. Aynı anlaşma ile ilgili olarak Şirket, bağlı ortaklıklardan Göltaş Enerji’deki tüm
hisselerini Göltaş Enerji’nin kullanmış olduğu krediye karşılık teminat olarak “Hisse Rehni
Anlaşması” uyarınca kredi kuruluşu Bank Austria Creditanstalt A.G’ye rehin vermiştir.
Şirket, Eylül 2002 tarihinden itibaren Göltaş Enerji tarafından başlatılan Eşen-II Hidroelektrik
Santralı projesi kapsamında işletilen jenaratörlerden, TEDAŞ Elektrik Dağıtım Müessesesinin tek
terimli sanayi tarifesinde yer alan aktif enerji bedelinin % 15 eksiği ile, Mayıs 2003 tarihinde ise
tek terimli sanayi tarifesinde yer alan aktif enerji bedelinin % 10 eksiği ile elektrik enerjisi satın
almıştır. Haziran 2003 tarihinden itibaren ise, TEDAŞ Elektrik Dağıtım Müessesesinin çift terimli
sanayi tarifesinde yer alan puant tarifesine göre elektrik enerjisi satın almaya başlamıştır.

d)

Şirket, 27 Ocak 2003 tarihli 4811 no’lu “Vergi Barışı Kanunu’nun” 5. maddesinden yararlanmış,
1998, 1999 ve 2000 yıllarına ilişkin düzenlenmiş olan 25 Mart 2003 tarih ve GKR-2003-658/4,
658/5, 658/7 658/8 sayılı vergi inceleme raporları esas alınarak 893.924 TL tutarındaki vergi
borcunun tarh ve tebliğ işlemleri yapılmış ve söz konusu tutar Haziran 2004 tarihine kadar
taksitlendirilerek ödeme planına bağlanmıştır. Bu tutar ilişikteki enflasyona göre düzeltilmiş
konsolide mali tablolarda diğer olağanüstü giderler ve zararlar hesabında, cari dönem itibariyle
ödenmemiş olan 106.323 TL tutarındaki toplam taksit ise ertelenen ve takside bağlanan devlet
alacakları hesabında sınıflandırılmıştır.

34.

XI-20 Tebliği ve XI-21 Tebliği ile istenen ve önceki dipnotlarda açıklanmayan ek
bilgiler :

a)

Gelir tablosunda düzeltme işlemine tabi tutulan kur farkı gelirlerinin ve kur farkı giderlerinin gelir
tablosundaki hesaplar bazında dökümü aşağıdaki gibidir:

Diğer faaliyetlerden gelirler ve karlar
Diğer faaliyetlerinden giderler ve zararlar
Finansman giderleri
Kur farkı geliri, net

31.12.2003
--------------9.790.598
(2.274.740)
(8.815.143)
-------------(1.299.285)
========

Yukarıda dökümü verilen kur farkı gelirlerinin ve kur farkı giderlerinin enflasyona göre
düzeltilmiş konsolide mali tablolarda net parasal pozisyon karına dahil olması durumunda, net
parasal pozisyon karı 3.576.334 TL olmaktadır.
Mali tabloların XI-20 ve XI-21 Tebliğleri uyarınca ilk defa düzenlenmeye başlandığı dönemde,
gelir tablosunun hazırlanmasını sağlamak üzere en az bir önceki yıl bilançosunun da tebliğdeki
hükümler çerçevesinde düzeltme işlemine tabi tutulması zorunludur. Bu kapsamda önceki
dönem enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tabloları da bağımsız denetimden geçmiştir.
b)

Özsermaye kalemleri oluştukları tarihten bilanço tarihine kadar oluşan enflasyon düzeltme
katsayısı ile çarpılmak suretiyle bilanço tarihindeki değerlere taşınmıştır. Ekli enflasyona göre
düzeltilmiş konsolide mali tablolarda nominal bedelleri ile gösterilen özsermaye kalemlerinden
kaynaklanan enflasyon etkisi “Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları Hesabında” gösterilmiştir.
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları hesabının detayı ve
oluştukları hesaplar aşağıdaki gibidir;

Sermaye
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Özel Yedekler
Olağanüstü Yedek

c)

31.12.2003
-----------------82.802.399
12.425.388
4.106.536
5.802
31.683.112
--------------131.023.237
=========

Ana ortaklığın, bağlı ortaklıkları, müşterek yönetime tabi ortaklıkları, iştirakleri veya bunların
veya kendi ortakları veya yöneticileri vasıtasıyla yönetiminde % 20’den fazla oy hakkına,
yöneticilerini seçme hakkına veya yönetimine sahip olmakla birlikte sermayesinde pay sahibi
olunmaması nedeniyle enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolara dahil edilemeyen
bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve iştirakler bulunmamaktadır.

d)

Enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolara dahil edilen ortaklıkların kompozisyonunda
bir önceki döneme göre oluşan değişiklik bulunmamaktadır.

e)

Enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tabloların kapsamına girmeyen iştiraklerde ana
ortaklığın sahip olduğu hisseler ve bu hisselerin muhasebeleştirilmelerine ilişkin bilgiler,
Şirket’in %20’den az oranda iştirak ettiği aşağıdaki finansal duran varlıklar ilişikteki enflasyona
göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda enflasyona göre düzeltilmiş maliyet bedelleriyle
yeralmaktadır. Gerekli görülenler için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmaktadır.
İştirak
Oranı
---------Orma
Batı Akdeniz Liman İşletmeleri ve Ticaret A.Ş.
Aksu

f)

% 15,00
% 8,32
% 6,62

Konsolidasyona dahil edilmeyen ve ana ortaklık ve bağlı ortaklık ile sermaye, yönetim ve
denetim bakımından ilişkili bulunan ortaklıkların dahil edilmeme nedenleri,
Şirket’in %95 oranında iştirak ettiği bağlı ortaklığı olan Göldağ faaliyet hacminin düşük olması ve
enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolara etkisinin önemli olmaması nedeniyle
ilişikteki enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda enflasyona göre düzeltilmiş
maliyet bedeli ile gösterilmiştir.
Şirket’in %50 oranında pay sahibi olduğu Akdeniz Sigorta Anonim Şirketi (Akdeniz Sigorta) için
SPK’nın XI-1 Tebliği’ne göre hazırlanan mali tablolarda iştirak tutarının tamamı için değer
düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. Akdeniz Sigorta gayri faaldir. Ayrıca Şirket’in bu bağlı ortaklık
üzerinde hiçbir kontrol gücü bulunmamakta olup, pay sahipliğinin sona ermesi hukuki
prosedürler dolayısıyla gerçekleşmemiştir. Bu sebeplerden dolayı Akdeniz Sigorta ile ilgili bağlı
ortaklık tutarı ilişikteki enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda enflasyona göre
düzeltilmiş değeri ile kaydedilmiş olup, tamamı için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.

g)

h)
i)

İflas veya tasfiye halinde olan veya kanuni merkezleri yurt dışında bulunan konsolide mali tablo
kapsamındaki bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve iştirakler ile bunlara ilişkin
bilgiler,
Yukarıda açıklanan Akdeniz Sigorta dışında bulunmamaktadır.
Konsolide mali tablo uygulamasında yıllar arasında
bulunmamaktadır.

farklı

muhasebe

politikaları

Konsolide mali tablolara dahil edilen ortaklıklar arasındaki her bir ikili sermaye ilişkisi bazında
şerefiye tutarları,
Şirket’in bağlı ortaklıklarından pay ediniminden kaynaklanan şerefiye tutarlarının detayı aşağıda
verilmiştir.
Göltaş Enerji Pozitif Şerefiye

1.553.020

Göltaş Enerji Pozitif Şerefiye İtfa Payı

(155.302)

Göltaş Hazır Beton Negatif Şerefiye

(256.084)

Göltaş Hazır Beton Negatif Şerefiye İtfa Payı

121.640
-----------1.263.274
=======

j)

Konsolide edilen her bir bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi ortaklık ve iştirak bazında ana
ortaklığın doğrudan veya dolaylı kontrolü dışında kalan paylar,

Elmataş

Ana Ortaklık Dışı
Pay
-----------------% 56,39

Elma – Su

% 55,00

Göltaş Enerji

% 40,17

Göltaş Hazır Beton

k)

% 0,05

Ana ortaklık ile bağlı ortaklıkların konsolide mali tablo düzenleme tarihinden sonra ortaya çıkan
ve açıklama gerektiren hususlara ilişkin bilgi:
Şirket, Yönetim Kurulu’nun 13 Nisan 2004 tarih ve 669 sayılı kararıyla Göltaş Hazır Beton
sermayesinin artırımına %99,50'luk iştirak oranını koruyacak şekilde katılmaya karar vermiştir.
Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu’nun 15 Nisan 2004 tarih ve 670 sayılı kararı ile sözkonusu bağlı
ortaklığın diğer ortaklarının rüçhan haklarını kullanmamalarından dolayı rüçhan hakkının Şirket
tarafından karşılanması uygun görülmüştür.

l)

Enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolara dahil edilen ortaklıklar arasındaki işlemlerle
ilgili olarak, bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri itibarıyla, elimine edilen kalemler ve tutarları.

Diğer hazır değerler
Kısa vadeli ticari alacaklar
Ortaklardan alacaklar
İştiraklar
Bağlı ortaklıklar
Maddi duran varlıklar
Ana ortaklık dışı özsermaye
Satışların maliyeti
Finansman giderleri
Birikmiş amortismanlar
Şerefiye
Ticari borçlar
Ortaklara borçlar
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özsermaye değişim farkları
Geçmiş yıl karları
Yurtiçi satışlar
Faaliyetlerle ilgili diğer gelir ve karlar
Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar
Diğer olağanüstü gelir ve karlar
Ana ortaklık dışı zarar

Borç
------------------

180.319
1.263.273
3.394.393
646.514
34.000.000
22.703
430.395
40.956.823
5.640.451
20.452.783
541.118
311.357
126.110
3.932.204
--------------111.898.443
=========

(Alacak)
-------------------(348.565)
(3.597.442)
(94.900)
(13.222.715)
(48.120.958)
(1.591.752)
(23.418.675)
(20.710.173)
(793.263)

---------------(111.898.443)
==========

GÖLTAÞ GÖLLER BÖLGESÝ ÇÝMENTO SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ
31 ARALIK 2003 TARÝHÝNDE SONA EREN HESAP DÖNEMÝNE AÝT
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTÝLMÝÞ KONSOLÝDE GELÝR TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirasý (TL)'nýn 31 Aralýk 2003 tarihindeki satýn alým gücü cinsinden Milyon TL olarak gösterilmiþtir.)

....................................................................................

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 TARİHİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ
KONSOLİDE GELİR TABLOSU DİPNOTLARI
(Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (TL)’nın 31 Aralık 2003 tarihindeki satın alım
gücü cinsinden Milyon TL, yabancı paralar Tam olarak gösterilmiştir.)
1.

Cari dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları aşağıdaki gibidir:

a) Amortisman giderleri
b) İtfa ve tükenme payları
c) Şerefiye itfası
- Pozitif şerefiye itfası
- Negatif şerefiye itfası

31.12.2003
------------------------------18.847.153
139.949
129.694
155.302
(25.608)

Kanuni mali tablolarda maddi duran varlıklar için hesaplanmakta olan yeniden değerleme
artışlarından kaynaklanan amortisman gideri, XI-20 Tebliği uyarınca ilişikteki enflasyona göre
düzeltilmiş konsolide mali tablolardaki özsermaye içerisinden ve ilgili varlıkların maliyetinden
indirildiği için ayrıca belirtilmemiştir.
2.

Dönemin reeskont ve karşılık giderleri aşağıdaki gibidir:

Vergi karşılığı
Kredi Faiz Karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı gideri
Şüpheli alacak karşılığı
Reeskont gideri
Dava gider karşılığı
Aidat gider karşılığı

3.

2003
--------------6.196.663
1.446.125
537.336
142.134
93.111
2.447
1.512
-----------8.419.328
=======

Dönemin tüm finansman giderleri:

Doğrudan gider yazılanlar
Sabit varlıkların maliyetine verilenler
Sabit varlıkların maliyetinden indirilenler

31.12.2003
-------------13.430.716
--------------13.430.716
========

4.

Dönemin finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerle ilgili
kısmın tutarı (Toplam tutar içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) :
Şirket’in 2003 dönemi için ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili finansman gideri
bulunmamaktadır.

5.

Ortaklar, bağlı ortaklıklar ve iştiraklerle yapılan satış ve alışlar (Toplam tutar
içindeki payları %20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) :

İştirakler
------------------------------------Orma
Elma-Su
Elmataş

Bağlı Ortaklıklar
-------------------------------------Göltaş Hazır Beton (*)
Göltaş Enerji (*)

2003
-----------------------------Alışlar
Satışlar
--------------------4.110
3.866
372
--1.275
-----------4.482
5.141
====
====
---------====

--------====

(*)

Bu şirketlerle olan alış ve satış tutarları konsolidasyon esasları çerçevesinde elimine edilmiştir.

6.

Ortaklar bağlı ortaklıklar ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve
benzerleri (Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşanlar ayrıca gösterilecektir) :

Orma :
Orma tarafından faturalanan çeşitli masraflar
Orma'ya faturalanan çeşitli masraflar
Elmataş :
Elmataş'a faturalanan montaj bedeli
Elmataş’ faturalanan çeşitli masraflar

2003
--------------8.412
275
360.717
60

Elma-Su :
Elma-Su tarafından faturalanan hizmet bedeli

72.960

Şevket Demirel:
Şevket Demirel’e ödenen kira gideri

10.273

Bu kapsamda bağlı ortaklıklarla yapılan işlemler konsolidasyon esasları çerçevesinde elimine
edilmiştir.

7.

Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür
yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri
menfaatlerin toplam tutarı:
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel
koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücretlerin
toplam tutarı 1.157.362 TL’dir. 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle ücret benzeri menfaat
bulunmamaktadır.

8.

Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin
dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle amortismana tabi maddi ve maddi olmayan duran varlıkları,
enflasyona göre yeniden belirlenmiş tutarları üzerinden faydalı ömürleri dikkate alınarak,
doğrusal (normal) amortisman metoduna ve kıst esasına göre amortisman hesaplamasına tabi
tutulmaktadır.

9.

Stok maliyeti hesaplama sistemleri (safha veya sipariş maliyeti gibi) ve yöntemleri
(ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet gibi.):
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle safha maliyeti sistemi ve aylık ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi
uygulanmıştır.

10.

Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılamamasının gerekçeleri :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle fiili stok sayımı yapılmıştır.

11.

Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü
gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının brüt satışların
yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları :
2003 dönemi için yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan ürün, hurda döküntü
gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamları brüt satışların yüzde yirmisini
aşmamaktadır.

12.

İşletmenin varsa satışlarıyla ilgili teşvik ve sübvansiyonlar hakkında bilgi :
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Şirket’in satışlarıyla ilgili teşvik veya sübvansiyonu yoktur.

13.

Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların
tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not :
33-b no’lu bilanço dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanan önceki dönem gelir ve karları aşağıdaki
gibidir;

Yönetim Kurulu Başkanı’nın maaşının geri
ödenmesiyle fazladan ödenen stopaj iadesi

31.12.2003
-----------585.679
---------585.679
======

33-d no’lu bilanço dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanan önceki döneme ilişkin gider ve zararlar
aşağıdaki gibidir:
31.12.2003
-----------Geçmiş dönemlere ait dava
tazminatlarının faizi
Diğer

14.

39.759
53
--------39.812
=====

Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, 1.000 TL nominal
değerdeki hisse başına kar payı ve kar payı oranı:
2003
---------------------------Hisse Başına Kar
- Adi Hisse senedi sahiplerine
(TL tam)

6.722

% 134,44

Hisse Başına Kar Payı
- Adi hisse senedi sahiplerine
(TL tam)

4.167

% 83,34

Şirket’in enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarına göre hesaplanmış olan net
dağıtılabilir kar rakamı, tarihi maliyetli mali tablolara göre hesaplanmış olan net dağıtılabilir kar
rakamından daha düşük olması sebebiyle, Şirket söz konusu enflasyona göre düzeltilmiş
konsolide mali tablolarına göre net dağıtılabilir kar rakamı üzerinden bir hesaplama yaparak kar
dağıtım tablosu hazırlamıştır.
15.

Her bir ana üretim grubu için ayrı ayrı olmak üzere işletmenin dönem içinde
gerçekleştirdiği mal ve hizmet miktarlarındaki değişmeler :
Ana Üretim Grubu
-----------------------Çimento
Hazır Beton
Kum / Çakıl
Kırılmış Kalker
Klinker
Elektrik Enerjisi

16.

Birim
----------Ton
m3
Ton
Ton
Ton
kwh

31.12.2003
-----------------967.284,040
488.164,000
319.184,000
76.504,000
1.273.243,000
62.842.586,000

31.12.2002
-----------------961.024,300
444.732,000
281.717,000
121.030,000
1.267.156,000
770.520,000

% Değişim
------------7,0
9,8
13,3
(36,8)
1
8.056

Her bir ana satış grubu için ayrı ayrı olmak üzere Şirket’in dönem içinde
gerçekleştirdiği mal ve hizmet satışı miktarındaki değişmeler :
Ana Üretim Grubu
-----------------------------------Çimento
Hazır Beton

Birim
----------Ton
m3

Kum / Çakıl

Ton

Kırılmış Kalker

Ton

Klinker
Elektrik Enerjisi

Ton
kwh

31.12.2003
-----------------967.284,040
488.164,000
45.261,000
39.263,000
228.939,200
24.944.729,000

31.12.2002
-----------------961.024,300
444.732,000

% Değişim
------------7,0
9,8

56.100,000

(19,3)

57.701,000

(32)

376.747,840
770.520,000

(39,2)
3137,0

GÖLTAÞ GÖLLER BÖLGESÝ ÇÝMENTO SANAYÝ VE TÝCARET ANONÝM ÞÝRKETÝ
31 ARALIK 2003 TARÝHÝNDE SONA EREN HESAP DÖNEMÝNE AÝT
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTÝLMÝÞ KONSOLÝDE FON AKIM TABLOSU
(Tutarlar Türk Lirasý (TL)'nýn 31 Aralýk 2003 tarihindeki satýn alým gücü cinsinden Milyon TL olarak gösterilmiþtir.)
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MALİ ORANLARIMIZ
LİKİDİTE DURUMUNU İNCELEYEN ORANLAR :
A - CARİ ORAN
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar
B - ASİT TEST ORANI
(Dönen Varlıklar - Stoklar ) / Kısa Vadeli Borçlar
C - STOKLAR / DÖNEN VARLIKLAR
Stoklar / Dönen Varlıklar
MALİ BÜNYE ORANLARI :
A - TOPLAM BORÇ / TOPLAM AKTİF ORANI
Toplam Borç / Toplam Aktif
B - ÖZ KAYNAK / TOPLAM AKTİF ORANI
Öz Kaynak / Toplam Aktif
C - DÖNEN VARLIKLARIN ÖZ SERMAYEYE ORANI
Dönen Varlıklar / Öz Sermaye
D - PARANIN DÖNÜŞ HIZI
Ciro / Dönen Varlıklar
KÂRLILIK ORANLARI :
A - AKTİF DEVİR HIZI
Net Satışlar / Toplam Aktifler
B - KÂR MARJI ORANI
Net Dönem Kârı / Brüt Satış Hasılatı
C - CİRO KÂRLILIK ORANI (KÂRIN SATIŞLARA ORANI)
Brüt Dönem Kârı / Brüt Satış Hasılatı
D - AKTİFLERİN VERİMLİLİĞİ
Brüt Dönem Kârı / Toplam Aktifler

2003

2002

2001

1,88

1,32

1,82

1,38

1,06

1,23

0,27

0,20

0,32

0,21

0,30

0,30

0,79

0,70

0,70

0,45

0,53

0,53

2,52

2,63

2,79

0,89

0,97

1,03

0,20

0,20

0,04

0,27

0,30

0,09

0,24

0,29

0,09

KÂRIN DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇLARI
2003 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen 15.892.824.000.000 TL. Karın SPK tebliğleri ve ana mukavele hükümlerine
uygun şekilde dağıtımı aşağıdaki gibi olmaktadır.

Mali Mükellefiyetler Karşılığı
1. Yasal Yedek Akçe
2. Yasal Yedek Akçe
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Ortaklara Temettü
İdare Meclisi Üyelerine Temettü
Personele Temettü

Toplam

6.196.663.319.346
16.143.421.806
625.952.110.455
774.401.380.707
1.660.142.663.121
6.000.000.000.000
232.320.414.212
387.200.690.353
15.892.824.000.000

Vergi ve karşılıklardan sonra temettü olarak 6.000.000.000.000 TL (5.000 TL'lik bir hisseye brüt , 4.167 TL
% 83,34 , net 3.750 TL % 75,00) dağıtılmasını ve dağıtımın Haziran/2004 ayı içerisinde yapılmasını teklif ediyoruz
Sayın Ortaklarımız;
Şirketimizin 2003 yılı Faaliyet Raporunu yüksek tetkiklerinize sunar, bu eserin yapımında, işletilmesinde hizmet
geçen Ortak, İşçi, Personel, Müteahhit, Pazarlamacı, ilgisini ve heyecanını esirgemeyen herkese sevgi ve saygılarımızla
teşekkürlerimizi sunarız.
Saygılarımızla.
YÖNETİM KURULU

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
DOLAR BAZLI İNGİLİZCE BİLANÇO
DETAILED BALANCE SHEET ($)

(AYRINTILI BİLANÇO)

I. CURRENT ASSETS (DÖNEN VARLIKLAR)
A. Liquid Assets (Hazır Değerler)
1. Cash (Kasa)
2. Banks (Bankalar)
3. Other Liquid Assets (Diğer Hazır Değerler)
B. Marketable Securities (Menkul Kıymetler)

31.12.2003

31.12.2002

20.579.655

17.097.372

2.184.950

5.040.596

2.619

970

1.831.534

4.901.151

350.797

138.475

1.819.691

0

1. Other Marketable Securities (Diğer Menkul Kıymetler)

1.819.691

0

C. Trade Receivables (Kısa Vadeli Ticari Alacaklar)

6.861.683

5.122.174

1. Customers (Alıcılar)

3.497.981

2.817.667

2. Notes Receivables (Alacak Senetleri)

3.713.960

2.745.379

3. Deposits and Guarantees Given (Verilen Depozito ve Teminatlar)

4.759

4. Rediscount on Notes Receivables (-) (Alacak Reeskontu)

(139.730)

5. Provisions for Doubtful Receivables (-) (Şüpheli Alacaklar Karşılığı)

(215.287)

D. Other Receivables (Diğer Kısa Vadeli Alacaklar)
1. Due from Subsidiaries (İştiraklerden Alacaklar)
2. Due from Affiliates (Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar)
3. Other Receivables (Kısa Vadeli Diğer Alacaklar)
4. Provisions for Doubtful Receivables (-) (Şüpheli Alacaklar Karşılığı)
E. Inventories (Stoklar)

445
(120.876)
(320.441)

86.518

110.279

9.433

0

33

22

1.921.547

1.764.916

(1.844.494)
5.502.892

(1.654.659)
3.357.867

1. Raw Material and Supplies (İlk Madde Malzeme)

2.738.439

2.213.901

2. Semi-finished Goods in Production (Yarı Mamuller)

2.764.453

1.143.966

4.123.920

3.466.455

37.657.465

29.333.704

377

338

F. Other Current Assets (Diğer Dönen Varlıklar)
II. LONG TERM ASSETS (DURAN VARLIKLAR)
A. Trade Receivables (Uzun Vadeli Ticari Alacaklar)
1. Deposits and Guarantees Given (Verilen Depozito ve Teminatlar)
B. Financial Fixed Assets (Finansal Duran Varlıklar)
1. Subsidiaries (İştirakler)

377

338

17.563.908

14.673.846

3.672.378

2.551.771

2. Capital Commitments for Subsidiaries (-) (İştiraklere Sermaye Taahhütleri)

(213.629)

3. Provisions For Decrease Value in Subsidiaries (-) (İştiraklerDeğer Düşüklüğü Karşılığı)

(1.756.541)

(1.736.480)

4. Affiliates (Bağlı Ortaklıklar)

15.420.429

13.833.360

5. Provisions For Decrease Value in Affiliates (-) (Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı)
6. Other Financial Fixed Assets (Diğer Finansal Duran Varlıklar)
C. Tangible Fixed Assets (maddi Duran Varlıklar)
1. Land (Arazi ve Arsalar)
2. Land Improvements (Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri)

(401.926)

(360.560)

629.569

599.383

19.952.463

14.492.564

56.772

126.129

2.276.796

1.873.521

3. Buildings (Binalar)

16.760.919

11.765.722

4. Plant, Machinery and Equipment (Makine , Tesis ve Cihazlar)

27.617.557

22.190.134

5. Motor Vehicles (Taşıt Araç ve Gereçleri)

2.069.934

1.207.671

6. Furniture and Fixtures (Döşeme ve Demirbaşlar)

5.273.637

3.696.149

7. Other Tangible Fixed Assets (Diğer Maddi Duran Varlıklar)
8. Accumulated Depreciation (-) (Birikmiş Amortismanlar)
9. Construction in Progress (Yapılmakta Olan Yatırımlar)
10. Advances Given (Verilen Spariş Avansları)
D. Intangible Fixed Assets (Maddi Olmayan Duran Varlıklar)
1. Rights (Haklar)
2. Other Intangible Fixed Assets (Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar)
E. Other Fixed Assets (Diğer Duran Varlıklar)
TOTAL ASSETS (AKTİF TOPLAMI)

6.289
(36.350.434)

5.641
(27.805.436)

2.121.197

1.340.940

119.796

92.092

136.995

157.133

120.694

137.878

16.300

19.254

3.722

9.823

58.237.120

46.431.075

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
DOLAR BAZLI İNGİLİZCE BİLANÇO
DETAILED BALANCE SHEET ($)

(AYRINTILI BİLANÇO)

I. SHORT TERM LIABILITIES (KISA VADELİ BORÇLAR)
A. Financial Liabilities (Finansal Borçlar)
1. Bank Loans (Banka Kredileri)
B. Trade Payables (Ticari Borçlar)
1. Suppliers (Satıcılar)
2. Deposits and Guaranties Received (Alınan Depozito ve Teminatlar)
3. Rediscount on Notes Payable (-) (Borç Reeskontu)
C. Other Liabilities (Diğer Kısa Vadeli Borçlar)
1. Due to Shareholders (Ortaklara Borçlar)
2. Due to Affiliates (Bağlı Ortaklıklara Borçlar)
3. Due to Subsiadiaries (İştiraklere Borçlar)
4. Tax, Fees and Other Which Will be Paid (Ödenecek Veri Harç ve Diğer Kesintiler)
5. Deferred and Installed Public Receivables (Ertelenen ve Takside Bağlanan Devlet Alacakları)
6. Other Short-Term Debts (Kısa Vadeli Diğer Borçlar)
D. Advance Received (Alınan Sipariş Avansları)
E. Provisions for Liabilities and Expenses (Borç ve Gider Karşılıkları)
1. Provisions for Income Taxes and Other Legal Liabilities on Profit (Vergi Karşılıkları)
2. Other Provisions for Debts and Expenses (Diğer Borç ve Gider Karşılıkları)

31.12.2003

31.12.2002

10.930.100

12.984.720

130.810

2.190.292

130.810

2.190.292

4.436.278

4.606.675

4.392.784

4.601.154

43.495

9.460

0

(3.939)

1.885.052

1.044.158

107.909

38.815

0

4.397

0

1

1.593.059

897.589

75.532

0

108.551

103.357

468.699

740.250

4.009.259

4.403.345

4.001.791

4.346.992

7.468

56.353

II. LONG TERM LIABILITIES (UZUN VADELİ BORÇLAR)

1.418.579

1.139.974

A. Provisions for Debts and Expenses (Borç ve Gider Karşılıkları)

1.418.579

1.139.974

1. Provisions for Termination Indemnities (Kıdem Tazminatı Karşılıkları)
III. SHAREHOLDERS EQUITY (ÖZSERMAYE)
A. Capital (Sermaye)
B. Recalculating Increase Value (Yeniden Değerleme Değer Artışı)
1. Increase Value in Long Term Assets (Duran Varlıklardaki Değer Artışı)
2. Increase Value in Subsidiaries and Affiliaties (İştiraklerdeki ve Bağlı Ortaklıklardaki Değer Artışı)
3.Increase value in stock exchange (Borsada Oluşan Değer Artışı)

1.418.579

1.139.974

45.888.441

32.306.381

5.114.919

4.588.492

19.253.823

13.381.436

17.913.971

12.511.762

808.531

358.487

531.321

511.187

11.304.998

5.366.011

1. Legal Reserves (Yasal Yedekler)

2.051.769

1.018.840

2. Statutory Reserves (Statü Yedekleri)

1.061.648

482.268

10.918

9.795

7.671.887

3.400.599

C. Reserves (Yedekler)

3. Special Reserves (Özel Yedekler)
4. Extraordinary Reserves (Olağanüstü Yedekler)
5.Cost Increase Fund (Maliyet Artış Fonu)

508.777

454.509

D. Net Period Profit (Net Dönem Karı)

10.214.702

8.970.442

TOTAL LIABILITIES (PASİF TOPLAMI)

58.237.120

46.431.075

$ EXCHANGE AS OF 30.06.2003 1 $ = (30.06.2003 KURU 1$=)

1.407.647 TL

$ EXCHANGE AS OF 30.06.2002 1 $ = (30.06.2002 KURU 1$=)

1.569.143 TL

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 ARALIK 2003 VE 2002 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
DOLAR BAZLI İNGİLİZCE GELİR TABLOSU
DETAILED STATEMENT OF INCOME ($)

(AYRINTILI GELİR TABLOSU)

A. Gross Sales (Brüt Satışlar)
1. Domestic Sales (Yurtiçi Satışlar)
2. Export Sales (Yurtdışı Satışlar)
3. Other Sales (Diğer Satışlar)
B. Sales Deductions (-) (Satışlardan İndirimler)
1. Sales Returns (-) (Satıştan İadeler)

31.12.2003

31.12.2002

51.948.869

44.985.176

45.194.956

37.000.783

6.707.595

7.929.326

46.318

55.066

(72.056)

(13.006)

(72.056)

C. Net Sales (Net Satışlar)
D. Cost of Sales (-) (Satışların Maliyeti)

(13.006)

51.876.814

44.972.170

(32.845.908)

(27.795.729)

GROSS PROFIT (LOSS) (BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI)

19.030.905

17.176.442

E. Operating Expenses (-) (Faaliyet Giderleri)

(4.767.050)

(4.897.795)

1. Marketing, Selling and Distribution Expenses (-) (Pazarlama , Satış ve Dağıtım Giderleri)

(2.568.520)

(3.407.881)

2. General Administration Expenses (-) (Genel Yönetim Giderleri)

(2.198.530)

(1.489.915)

OPERATING PROFIT (LOSS) (ESAS FAALİYET KARI/ZARARI)
F. Income and Profit From Other Operations (Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar)
1. Dividend Income From Subsidiaries (İştiraklerden Temettü Gelirleri)
2. Interest and Other Dividend Income (Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri)
3. Other Income and Profit (Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar)
G. Expenses and Losses From Other Operations (-)

(Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar)

H. Financial Expenses (-) (Finansman Giderleri)
1. Financial Expenses (Short Term) (-) (Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri)
OPERATING PROFIT (LOSS) (FAALİYET KARI/ZARARI)
I. Extraordinary Revenues and Profits (Olağanüstü Gelirler ve Karlar)
1. Provisions No More Applicable (Konusu Kalmayan Karşılıklar)
2. Previous Period Revenues and Profits (-) (Önceki Dönem Gelir ve Karları)
3. Other Extraordinary Revenues and Profits (Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar)
J. Extraordinary Expenses and Losses (-)

(Olağanüstü Giderler ve Zararlar)

14.263.855

12.278.646

2.337.994

2.151.388

319.057

152.854

400.790

1.271.209

1.618.147

727.326

(1.455.069)

(1.049.658)

(255.743)

(392.010)

(255.743)

(392.010)

14.891.037

12.988.367

887.911

1.262.631

0

87.823

407.113

756.955

480.798

417.853

(1.562.456)

(933.564)

1. Idle Capacity Expenses and Losses (-) (Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları)

(874.535)

(780.868)

2. Previous Period Expenses and Losses (-) (Önceki Dönem Gider ve Zararları)

(26.521)

(23.730)

(661.400)

(128.965)

3. Other Extraordinary Expenses and Losses (-) (Diğer Olağanüstü Gider ve Zararlar)
PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD (DÖNEM KARI/ZARARI)

14.216.492

13.317.434

K. Provisions for Taxes Payable and Other Statutory Obligations (-) (Öde.Vergi ve Yasal Yüküm.)

(4.001.791)

(4.346.992)

NET PROFIT (LOSS) FOR THE PERIOD (NET DÖNEM KARI/ZARARI)

10.214.702

$ EXCHANGE AS OF 30.06.2003 1 $ = (30.06.2003 KURU 1$=)

1.407.647 TL

$ EXCHANGE AS OF 30.06.2002 1 $ = (30.06.2002 KURU 1$=)

1.569.143 TL

8.970.442

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2003 YILI DENETÇİ RAPORU
Ortaklığın Ünvanı

: Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkezi

: Isparta

Sermaye

: 7.200.000.000.000.-TL.

Değer Artış Fonu

: 25.216.547.490.516.-TL.

Faaliyet Konusu

: Çimento İmalatı ve Ticareti

Denetçilerin Ad ve Soyadı, Görev Süreleri,
ortak olup olmadıkları

: Emin Kaya Dilmen, Ömer Çivril 31.03.2002 tarihinde
olağan genel kurulda üç yıl için seçilmiş olup , şirket
personeli değildirler.

Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan
Denetleme Kurulu Toplantıları

: Yönetim Kurulu toplantılarına bir denetçi ile iştirak
edilmiş, ayrıca Denetleme Kurulu kendi arasında
(16) toplantı yapmıştır.

Ortaklık hesapları, defter ve belgeler
üzerinde yapılan incelemelerin kapsamı
hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve
varılan sonuçlar

: 14.01.2003, 13.02.2003, 28.02.2003, 12.03.2003,
14.04.2003, 05.05.2003, 30.05.2003, 20.06.2003,
16.07.2003, 13.08.2003, 08.09.2003, 30.09.2003,
24.10.2003, 24.11.2003, 08.12.2003, 30.12.2003
günlerinde başta kasa olmak üzere defterler kontrol
edilmiş, T. Ticaret Kanununa ve Mali Kanunlara
uygunluğu görülmüştür.

T.Ticaret Kanunu 353. Maddesinin
1. Fıkrasının 3 nolu bendi gereğince
ortaklık veznesinde yapılan sayımlar
ve sonuçları

: Yukarıda gösterildiği tarihlerde (16) defa şirket
veznesi teftiş edilmiş ve tamam olduğu
görülmüştür.

T.Ticaret Kanunu 353. Madde 1. Fıkra
4 nolu bendi gereğince yapılan sayımlar
ve sonuçları

: Yukarıda gösterildiği gibi bazı aylarda iki defa
olmak üzere (16) defa şirketin defterleri incelenmiş,
rehin ve teminat mektupları ile şirketin veznesine
hıfz olunmak üzere emanet olarak bırakılan her
nevi kıymetli evrağın bulunmadığı ve durumun
kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.

İntikal eden şikayetler, yolsuzluklar ve
bunlar hakkında yapılan işlem

: Dönem içinde Denetleme Kuruluna herhangi bir
şikayet ve yolsuzluk ihbarı yapılmamıştır.

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01.01.2003 - 31.12.2003 dönemi hesap
işlemlerini T. Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş
muhasebe ilke ve standatlarına göre incelemiş bulunmaktayız.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Mali Tablo ve Raporlara ilişkin ilke ve kurallar hakkındaki tebliğinin
5. Maddesine göre şirkete alınan personelin 31.12.2003 tarihine kadar olan kıdem tazminatı olarak
1.996.858.771.357.-TL ayrılmıştır.
Görüşümüze göre, içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2003 tarihi itibariyle düzenlenmiş Bilanço
şirketin anılan tarihteki mali durumunu, 01.01.2003 - 31.12.2003 dönemine ait gelir tablosu, anılan
döneme ait faaliyet sonuçlarını gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmakta, kârın dağıtım önerisi
yasalara ve ortaklar esas sözleşmesine uygun bulunmaktadır. Bilançonun ve gelir tablosunun
onaylanmasını ve Yönetim Kurulu'nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.
DENETLEME KURULU
Ömer ÇİVRİL

Emin Kaya DİLMEN

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Şirket) 31 Aralık 2003
tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gelir
tablosunu incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından
yayımlanan genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına uygun olarak yapılmış ve
dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının kontrolü ile gerekli
gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir.
Görüşümüze göre; sözkonusu mali tablolar Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2003 tarihindeki gerçek mali durumunu ve bu tarihte sona eren
hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, SPK tarafından yayımlanan ve bir önceki hesap
dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan SPK’nın Seri: XI, No: 1 sayılı Tebliği’nde belirlenmiş
muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkat çekilmesi uygun görülmüştür:
-

SPK, Seri: XI No: 20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i ve Seri XI No 21 sayılı “Sermaye Piyasasında
Konsolide Mali Tablolara İlişkin Usul ve Esaslar Hakında Tebliğ”i 1 Ocak 2003 tarihinden
sonra sona eren ilk yıllık mali tablolardan geçerli olmak üzere yayımlamış bulunmaktadır.
SPK, Seri: XI No: 20 ve Seri XI No: 21 sayılı tebliğ hükümlerine göre mali tablolarını
düzenleyen şirketlerin ayrıca Seri: XI No: 1 sayılı tebliğe göre de mali tablolarını
hazırlamasını ve yayınlamasını öngörmektedir. Bu nedenle, ekli mali tablolar kamuya
açıklanmak üzere Şirket tarafından Seri: XI No:1 sayılı tebliğe uygun olarak hazırlanmış
ve bağımsız denetime tabi tutulmuştur. İlişikteki mali tabloların yanısıra Şirket’in 31 Aralık
2003 tarihi itibariyle SPK’nın Seri: XI No: 20 ve Seri XI No: 21 sayılı tebliğleri uyarınca
enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tabloları da bağımsız denetimden geçirilmiş
olarak ayrıca yayımlanmıştır.

İstanbul, 5 Mayıs 2004
DENGE SERBEST MUHASEBE VE
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş.
MAZARS Üyesi
Moris Moreno
Sorumlu Ortak Başdenetçi

GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2003 HESAP DÖNEMİNE AİT
ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (Şirket), 31 Aralık 2003
tarihi itibariyle enflasyona göre düzeltilmiş konsolide bilançosunu ve bu tarihte sona eren
hesap dönemine ait enflasyona göre düzeltilmiş konsolide gelir tablosunu incelemiş
bulunmaktayız. Söz konusu konsolide mali tablolar, Türk Lirası'nın 31 Aralık 2003
tarihindeki satın alma gücü ile ifade edilmiştir. İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu
(SPK) tarafından yayımlanan genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına
uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe kayıtlarının
kontrolü ile gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir.
Şirket’in bağlı ortaklığı olan ve tam konsolidasyon yöntemi ile ilişikteki konsolide mali
tablolara dahil edilen Göltaş Enerji ve Sanayi Ticaret A.Ş. (Göltaş Enerji) ile Türkiye
Elektrik Üretim – İletim A.Ş. (TEAŞ) arasında 14 Nisan 2000 tarihinde Göltaş Enerji’nin
ürettiği elektrik enerjisinin dağıtımına ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. Bu sözleşmeye
göre Göltaş Enerji ürettiği enerjide ortaya çıkacak üretim fazlasına ait bedelleri 30 Haziran
ve 31 Aralık tarihleri itibariyle belirleyerek otoprodüktör tarifesinden TEAŞ’a satacaktır.
Buna karşın Göltaş Enerji ile TEAŞ arasındaki uyuşmazlık sonucu 31 Aralık 2003 tarihi
itibariyle söz konusu üretim fazlası TEAŞ’a faturalanamamış, bu üretim fazlasına ilişkin
oluşan maliyet tutarı olan 3.123.201.000.000 TL ilişikteki konsolide mali tablolarda stoklar
hesabına kaydedilmiştir. Söz konusu faturalamanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği,
gerçekleşecek ise hangi fiyat baz alınarak gerçekleşeceği rapor tarihi itibariyle belirsizdir.
Görüşümüze göre, söz konusu enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolar, ikinci
paragrafta belirtilen hususun muhtemel etkileri haricinde, Göltaş Göller Bölgesi Çimento
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31 Aralık 2003 tarihindeki gerçek mali durumunu ve
bu tarihte sona eren hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu, SPK tarafından
yayımlanan ve bir önceki hesap dönemi ile tutarlı bir şekilde uygulanan Seri: XI, No: 20
sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine ilişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ”, Seri: XI, No: 21 sayılı “Sermaye Piyasasındaki Konsolide Mali
Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” ve
Seri: XI, No: 1 sayılı “Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar
Hakkında Tebliğ”de belirlenmiş muhasebe ilkelerine uygun olarak doğru bir biçimde
yansıtmaktadır.

Görüşümüzü etkilememekle birlikte aşağıdaki hususlara dikkat çekilmesi uygun görülmüştür:
-

SPK, Seri: XI, No: 20 sayılı “Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların
Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i ve Seri: XI, No: 21 sayılı
“Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”i
1 Ocak 2003 tarihinden sonra sona eren ilk yıllık mali tablolardan geçerli olmak üzere
yayımlamış bulunmaktadır. SPK, Seri: XI, No: 20 ve Seri: XI, No: 21 sayılı tebliğ
hükümlerine göre mali tablolarını düzenleyen şirketlerin ayrıca Seri: XI, No: 1 sayılı
tebliğe göre de mali tablolarını hazırlamasını ve yayınlamasını öngörmektedir. Bu
nedenle, Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 31 Aralık
2003 tarihi itibariyle SPK’nın Seri: XI, No: 1 sayılı Tebliği’nde belirlenmiş muhasebe
ilkelerine uygun olarak düzenlenmiş mali tabloları ayrıca yayımlanmıştır.

-

Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi mali tablolarını ilk defa
31 Aralık 2003 tarihi itibariyle Seri: XI, No: 20 ve Seri: XI, No: 21 sayılı tebliğler
kapsamında hazırladığından, ilişikteki mali tablolar ve mali tablo dipnotları bir önceki
hesap dönemi ile karşılaştırılmalı olarak sunulmamıştır.

İstanbul, 5 Mayıs 2004
DENGE SERBEST MUHASEBE VE
MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ A.Ş.
MAZARS Üyesi

Moris Moreno, SMMM
Sorumlu Ortak Başdenetçi

TARÝHÇE
1969 Yýlýnda Türkiye'de 600.000 ton/yýl kapasiteli
ilk özel sektör çimento fabrikasý olarak GÖLTAÞ
Isparta, Burdur, Antalya ve kýsmen Denizli
yörelerinde pazarlama yapma esasýna dayanarak
kurulmuþtur,
Geniþ bir yer seçimi etüdü sonunda, IspartaÝstanbul kara yolu üzerinde, þimdiki yeri seçilerek
faaliyete geçilmiþtir. Fabrikamýz 1000 dekar düz,
2000 dekar yamaç araziye sahiptir. 1969'da 60
milyon sermaye ve 2.000 ortak iþtiraki ile
kurulmuþtur.
Yatýrýmýmýz % 60 yatýrým indirimi ve 30 Milyon
gümrük taksitlendirmeli teþvik belgesine haizdi. Ýlk
maliyet hesabý 120 Milyon TL idi. %50 dýþ; %50 öz
sermaye kaynaðý ile yapýmýna geçildi.
1971 yýlý baþýnda,1970 yýlýnýn getirdiði devalüasyon
farklarý ile fiyat artýþlarýndan yatýrýmýn 160 Milyona
çýkacaðý anlaþýlmýþ; gene öz sermaye kredi oraný
%50 olsun diye sermaye 60 Milyondan 80 Milyona
tezyid edilmiþtir. 12 Nisan 1973'de fabrika
çalýþmaya baþlamýþtýr. Kredi kaynaklarý (orta vadeli)
bu arada ödemesiz dördüncü yýlýný doldurduðu için
finans dengesi temini yine 40 Milyon TL'lik sermaye
artýþý ile karþýlanmýþtýr. Ciroya göre kârlýlýk %11,
daðýtýlan temettü % 6'dýr.Þirketimiz 1973'ü takip
eden yýllarda üretimine rant vermeye baþlamýþtýr. O
zaman sermayeye göre vadettiðimiz ve
beklediðimiz temettü oraný, bankalarýn tasarruf
mevduatýna verdiði %7 temettüden, en az % 7
fazla tavan olarak da % 20 olmasý idi. Bu nispetler
istikrarlý bir dönemin hesaplarýna dayanýyordu ve
cazipti. Bu sebepten ortak adedimiz iþletmeye
geçtiðimizde 2905 iken, o sene yapýlan tezyidle
3400 adede çýktý. Hisse senetlerinin apel tahsillerini
fevkalade elastiki tuttuk ki, tasarruf sahibi zaman
içinde artýrdýðýný buraya yatýrabilsin. Böylece
sermayenin tahsili 1974 yýlý sonuna kadar sürdü.
Ciroya göre kârlýlýk %6, daðýtýlan temettü %7'dir.
1976'da ayný durum devam etti. Ciroya göre
kârlýlýk %8, daðýtýlan temettü %10'dur.
1977'de elektrik ve fuel-oil sýkýntýsý baþladý. Üretim
%40 düþtü. Ciroya göre kârlýlýk %15, daðýtýlan
temettü %16'dýr.
1978'de elektrik sýkýntýsý devam etti. Ürettiðimiz
klinkerleri öðütemediðimiz için BAÞTAÞ ve ANKARA
ÇÝMENTO Fabrikalarýna sattýk. Ciroya göre kârlýlýk
%15, daðýtýlan temettü %21'dir.
1979 yýlýnda elektrik ve fuel-oil sýkýntýsý had
safhada oldu. Bu yýl 4.5 ay üretim yapamadan
durduk. Bu maliyeti artýrýcý unsura raðmen çimento
maliyetinin altýnda satýlmaya devam etti, fiyat
alýnamadý. Ciroya göre kârlýlýk %4, daðýtýlan
temettü %8'dir.
1980 yýlýnda elektrik ve fuel-oil temini düzene
girmiþ ve hükümetçe verilen makul bir fiyatla,

kârlýlýk %16 olmuþ ve sermayeye göre % 50 net
kâr verilmiþtir.
1981 yýlýnda çimento talebi hareketini kaybetmiþ,
durgunluða girmiþtir. Ýç piyasaya 450.000 ton, dýþ
piyasaya 46.000 ton satýþ yapýldý ve 2.5 Milyon
Dolar gelir elde edildi. Elektrik ve fuel-oil temini
sýkýntýsý yanýnda fiyatlarda büyük artýþlar baþladý.
Ciroya göre kârlýlýk %6, daðýtýlan temettü %35'tir.
1982 yýlýnda iç piyasa fazlasý 100.000 ton
çimentoyu Irak, Libya, Cezayir ve Kýbrýs'a ihraç
edip, 7.7 Milyon Dolar döviz saðladýk. Bu satýþlar iç
piyasaya göre karlý idi. Bu sebepten %84 kar
daðýttýk. Ciroya göre karlýlýk %7'dir.

ÞÝRKETÝN GELÝÞMESÝ
(YATIRIMLAR)
1983'de kömür yatýrýmýna geçtik. Fuel-oil yerine
kömür kullanacak tesisi kurduk. Yatýrýmýn
finansmaný için ikisi bedelli, ikisi bedelsiz olmak
üzere beher hisse senedine dört hisse senedi
vererek sermayemizi 600 Milyona çýkardýk. 300
Milyon da banka kredisi alarak tesisi ihale edip,
1984 sezonunun sonunda devreye aldýk. Bu yýl da
elektrik enerjisine kýsýtlamalar devam etti.
Ýhracatýmýz 27.000 ton, yekün bedeli 946.000 Dolar
idi. Ciroya göre kârlýlýk %2, daðýtýlan temettü %
34'dür.
1984'de nakdi olarak artýrýlan sermayenin 240
Milyon TL'si tamamen tahsil edilmiþtir. Sene
sonunda kömür deðirmeni kullanýlan yakýtý %100
kömüre çevirmiþtir. Bu durum fuel-oil'e göre büyük
ekonomi getirmiþtir. Yýl boyunca iç piyasa
durgunluðu devam etmiþtir. Kömür yatýrýmýmýz iç ve
dýþ toplam 7 Milyon DM'a mal olmuþtur (1983'de 1
DM-98 TL.). Ciroya göre kârlýlýk % 8, daðýtýlan
temettü % 80'dir. Ýhracatýmýz 36.000 ton ve yekün
bedel 1.087.000 Dolar idi.
1985'de kömür tesisinin randýmaný yanýnda
çimentoya verilen yýl baþýndaki 13.640.-TL/ton'luk
fiyatla, yýl sonundaki 18.400.-TL/ton'luk fiyata göre
yýllýk artýþ %36.7 nispetinde olmuþ, buna mukabil
enflasyon ortalamasý % 45'i bulmuþtur.
Fakat yýl baþýnda kâr marjý oluþu 1985 yýlý maliyet
artýþýnýn menfi etkisini karþýladý.
Böylece kârlýlýk %28, daðýtýlan temettü %100 oldu.
Ýhracatýmýz 21.000 ton, toplam bedel 630.000
Dolar idi. 1985'de kömür fiyatlarýndaki artýþ %166,
elektrikteki artýþ %100 olmuþtur. Buna raðmen
kömür enerjisi ekonomisi, fuel-oil enerjisi
maliyetine göre %50 ucuzlamýþtýr. 1985'de 70
ton/saat kapasiteli bir çimento deðirmeni
alýnmasýna geçilmiþ dýþ ödemesi 5 Milyon DM (1
DM =190 TL)'dir.
Kapasite artýrýmý çalýþmalarýna da geçilmiþtir.

1986'da iç piyasa bütün üretimimizi kullandý. Dýþ
satýþ olmadý. (700.000 ton iç satýþ) Ciroya göre
kârlýlýk %27, daðýtýlan temettü % 200'dür.1985'te
baþlayan çimento deðirmeni 1986'da devreye
alýndý. Buna (1985 ve 1986'da) iç ve dýþ 8 Milyon
DM harcama yapýldý. Bu yatýrýmýn bedeli oto
finansmanla karþýlandý.
Kapasite artýrýmý çalýþmalarýmýzýn birinci bölümü
neticelendi. 1.700 ton/saat klinker üretimini 2.0002.200 ton/saat klinkere çýkaracak olan proje ihale
oldu. Bu projeye 3 Milyon DM dýþ yatýrým (1 DM =
300 TL) oto finansmanla yapýldý. Ýç yatýrým devam
ediyor.
Çimento tüketimi kalkýnma ile orantýlý olarak
artacaktýr. Önümüzdeki yýldan itibaren bölgemizde
bir çimento açýðý meydana gelecektir. Bunun için 10
senelik bir projeksiyonda üretimimizin 1.5 Milyon
ton/yýla çýkarýlmasý ön görülmektedir. (Bu da yýllýk
%7'lik bir artýþa tekabül eder.) Bunun temini için ilk
anda 600.000 ton/yýl yeni bir hatta veya ön
kalsinasyonlu tadilata ihtiyacýmýz vardýr. Bunu
gerçekleþtirme çalýþmalarý, finansman planlarý
devam etmekte olup, mevcut teþvik ve ithal
imkanlarýndan istifade yollarý aranmaktadýr.
1987 yýlý çimento üretimimiz 792.000 ton, ciromuz
26.976.434.953.-TL'dir. Ciroya göre kârlýlýk %25,
daðýtýlacak temettü %200'dür.1987 yýlýnda talep
artýþý devam etmiþtir. (%10) Reorganizasyon
yatýrýmlarý ithaline 1.4 Milyon DM'lýk dýþ yatýrým
harcamasý olmuþtur. (1 DM=450 TL.) 1.700
ton/gün klinker kapasite artýþý hattýna (Bonn Hattý)
6.2 Milyon DM transfer yatýrýmý oldu. Yeni hattýn ilk
keþif olarak 15 Milyon DM'ý dýþ yatýrým,15 Milyon
DM'lýk kýsmý ise iç yatýrým olacaktýr. Yatýrým
teþviklerinden istifade edilerek elde edilecek fon ve
öz kaynak + sermaye tezyidi ile 1989 sonunda
proje gerçekleþtirilmiþ olacaktýr.
1988 yýlýnda çimento üretimimiz 907.000 ton,
ciromuz 48.462.000.000 TL'dir. Ciroya göre
kârlýlýðýmýz %21 olup, daðýtýlacak temettü oraný
%500'dür. 1988 yýlý talep artýþý %15'dir. Tevsi
yatýrýmý (Bonn Hattý) ithaline 6.624 Milyon DM,
Reorganizasyon yatýrýmýna 1 Milyon DM, Tras
kurutma tesisine 2 Milyon DM olmak üzere 9.624
Milyon DM'lik bir yatýrým harcamasý yapmýþ
bulunuyoruz. (1 DM = 980 TL) 1989 senesi içinde
montaj + inþaat + dýþ ve iç mübayalarýmýzýn 10
Milyar TL arasýnda olacaðýný tahmin ediyoruz.
Bunun yatýrým planlamasý yapýlmaktadýr. Finans
kaynaklarýmýza göre inþaat ve montaj programlarý
hazýrlanacaktýr. Yatýrým enflasyon dolayýsýyla Türk
parasý olarak artmaktadýr. Yatýrýmý öz
kaynaklarýmýzla yapmak kararýndayýz.
Zira yatýrým kredileri halen pahalýlýðýný muhafaza
ediyor. Bu duruma göre 1990 yýlý sonlarýnda
faaliyete geçmeyi planlamýþ oluyoruz.
1989 yýlý çimento üretimimiz 797.950 ton, ciromuz
68.007.769.000.-TL'dir. Ciroya göre kârlýlýðýmýz %20

olup, daðýtýlacak temettü oraný % 55.59'dur. (Bu
sene 7 misli tezyidimiz oldu. Yeni hisse senetlerine
göre temettü % 55.59 - Eskiye göre %387.03'e
tekabül eder.)
1989'da 1988 yýlýna nazaran 109 bin ton noksan
satýþýmýz olmuþtur. Bu, %10'luk bir azalýþý ifade
eder. Denizli Çimento Fabrikasýnýn devreye
girmesiyle 150 bin Tonluk Denizli piyasasý pazar
payýmýzý ve Adana, Çimsa ve Afyon'la Eskiþehir
Fabrikalarýnýn da 50 bin Ton artýþla Antalya
piyasasýna girmiþ olduklarýný kabul edersek, 100 bin
Tonluk bir reel artýþ söz konusu olmaktadýr ki, bu
miktar genelde bölgemizde %10 oranýnda bir talep
artýþýnýn mevcudiyetini ifade etmektedir.
Ýkinci üretim hattý (Bonn Hattý)'nýn proje inþaat ve
montaj çalýþmalarý devam etmektedir. Projenin
dýþarýdan temin edilen (KHD firmasý) kýsmý
tamamlanmýþ olup, içerden temin edilen kýsmý
(Prokon Mühendislik)'nýn da %80'ni bitmiþtir.
Almanya'dan getirdiðimiz fabrikanýn montaja
hazýrlama iþlemlerinin % 70'i neticelendirilmiþtir.
Ýnþaatlar % 80 bitmiþtir.
Bu yatýrýmlarýmýzý 1989 içinde 1.154.300 DM dýþ
harcama (1 DM =1.364 TL.), 6.743.742.840 TL'lik
iç harcama yapýlmýþtýr.
Böylece Bonn Hattý'na þu ana kadar 15 Milyon DM
dýþ, 8 Milyon DM iç yatýrým yapýlmýþtýr. Toplam keþif
30- 35 Milyon DM'dir.
1990 yýlý çimento üretimimiz 812.798 ton, ciromuz
127.916.688.059 TL'dir. Ciroya göre kârlýlýðýmýz
%20.58 olup, daðýtýlabilecek temettü oraný
%122.42'dir. 1990 yýlýnda, 1989 yýlýna nazaran
çimento satýþlarýmýzda %1.41 artýþ olmuþtur.
1990 yýlýnda bölgemizde Denizli, Afyon, Batý
Anadolu, Çimentaþ ve Adana Çimento
Fabrikalarýnýn 1989 yýlýna nazaran 80.000 ton daha
ilave satýþý yaptýðý hesaplanmýþtýr. Bu da bölgedeki
artýþýn (1989'a göre) %10 civarýnda olduðu hesap
edilmiþtir. Uzak noktalardan gelen bu satýþlar
20.000 TL/ton nakliye sübvansiyonu ile yapýlmýþtýr.
Kâr marjlarý bu seviyeye indiði veya kendi bölge
satýþlarý kafi geldiði an bu duracaktýr.
Böylece GÖLTAÞ 200.000-300.000 ton daha fazla
mal satabilecektir tahminindeyiz. Bu tahmin Bonn
Hattýnýn kuruluþunu doðrulamaktadýr. 1991 Yýlý
çimento üretimimiz 749.002 ton, ciromuz
170.585.123.191 TL'dir.
1991 yýlýnda 1990 yýlýna nazaran çimento
satýþlarýmýzda 59.197 ton (%7.3) bir düþüþ
olmuþtur. Tras kurutma hattýmýzýn kapasitesi 100
ton/saat (tek fýrýn) olarak yükseltilmiþtir. Ýkinci
üretim hattý (Bonn Hattý) na 1991 yýlýnda 4.350.000
DM dýþ harcama (1 DM = 3.100 TL.), 22 Milyar
TL'lik (7.1 Milyon DM) iç harcama yapýlmýþ olup,
tesisin iþletmeye alýnýr hale geldiði 1991 yýlý sonuna
kadar yapýlan yatýrým toplam 22.4 Milyon DM dýþ,
24.6 Milyon DM iç olmak üzere cem'an 47 Milyon
DM'dir. 1992'de Bonn Hattýnýn istihsalinin ihracat

araþtýrmasý (iç tüketimin gereken artýþý
göstermemesi dolayýsýyla) yapýlmaktadýr.
Ciroya göre kârlýlýðýmýz %16.05 olup, daðýtabilecek
temettü oraný %200'dür.
1992 yýlý çimento satýþýmýz 900.283 ton, ciromuz
372.947.019.993 TL'dir.
Ciroya göre kârlýlýðýmýz %21,76 olup daðýtabilecek
temettü oraný (yýl içinde ortaklarýmýza verilen 3
bedelsiz hisse senetlerine de dahil olmak üzere)
%100'dür.
1992 yýlýnda 1991 yýlýna nazaran çimento
satýþlarýmýzda 150.000 ton (% 20) bir artýþ
olmuþtur. Ayrýca Arslan Çimento'ya 54.000 ton,
Eskiþehir Çimento'ya 15.000 ton ve Bolu
Çimento'ya 37.000 ton olmak üzere toplam
106.000 ton klinker satmýþ bulunuyoruz.
Ýkinci üretim hattýmýza (Bonn Hattý) 1992 yýlýnda 21
Milyar TL'lik (4 Milyon DM) dýþ harcama, 14 Milyar
TL'lik (2.6 Milyon DM) yerli harcama yapýlmýþ ve
tesis bütün üniteleriyle 27.06.1992 tarihinde
iþletmeye alýnmýþtýr. Böylece Bonn Hattý için yapýlan
yatýrým toplam 26.4 Milyon DM dýþ, 27.2 Milyon DM
iç olmak üzere cem'an 53.6 Milyon DM veya 35
Milyon US Dolar'dýr. Yýl içinde daðýttýðýmýz bedelsiz
hisse senetlerini nazara almazsak, eski hisse
senetlerine daðýtýlacak kâr oraný %407.4
olmaktadýr.
1993 yýlý içinde 740.113 ton torbalý, 333.997 ton
dökme olmak üzere 1.074.110 ton çimento, 77.355
ton klinker ve 52.231 m3 hazýr beton satýþlarýmýz
olmuþtur. Ciromuz 687.507.126.251 TL.'dýr. Ciroya
göre kârlýlýðýmýz %43.66 olup daðýtabilecek temettü
oraný %410.24'tür. 1993 yýlýnda 1992 yýlýna nazaran
çimento satýþlarýmýzda 173.872 ton (%20) bir artýþ
saðlanmýþtýr. Ayrýca Afyon Çimentoya 54.324 ton
klinker satmýþ bulunuyoruz. 1993 yýlýndaki
ihracatýmýz çimento olarak 3.051 ton, klinker olarak
da 23.031 tondu. 1993 yýlýnda yatýrýmlarýmýz için
fiilen yaptýðýmýz harcama tutarý dýþ ödemeler için
9.100.000.-DM, iç ödemeler için 4.661.000.-DM
olmak üzere toplam 13.761.000.-DM olmuþtur (1
DM=7.791 TL.)
1994 yýlý içinde 870.862 ton çimento 150.981 ton
klinker ve 70.412 m3 hazýr beton satýþý
gerçekleþtirilmiþtir. Bu çimentonun 852.916 tonu
dahili piyasaya verilmiþ 17.946 tonu da ihraç
edilmiþtir. 74.964 ton klinker Batý Anadolu Çimento
Sanayi A.Þ.'ye satýlmýþ ve 76.017 ton klinker de
çeþitli ülkelere ihraç edilmiþtir.
Ciromuz 1,196 Trilyon TL olup kârlýlýðýmýz ciroya
göre %35.42'dir.
Daðýtýlabilecek temettü oraný 176.400.000.000.-TL
sermaye için %70 (Artýrýmdan önceki sermaye olan
16.800.000.000 için %735'dir).
Bitmiþ 15.000.000 DM yatýrým harcamasý ve
4.662.000 DM IV. çimento deðirmenin ithalatý
gerçekleþtirilerek yatýrým harcamalarý 1994 yýlýnda
19.662.000 DM olmuþtur. (1 DM 01/01/1994

tarihinde 9.949,98 TL, 31/12/1994 tarihinde
24.806 TL.)
Þirketimizin Ýstanbul Menkul Kýymetler Borsasý'nda
iþlem görmesi için SPK ve diðer kurumlardan
gerekli izinler 1994 yýlý içinde alýnmýþ olup
33.600.000.000 TL tutarýndaki nominal deðerli
hisse senetlerimizin tamamý 7.5 kat bedelle satýlmýþ
ve 06 Mart 1995 tarihinden itibaren ÝMKB'de iþlem
görmektedir.
Sermaye Piyasasý Kurulu'nun 1.12.1994 tarih ve
1227 sayýlý izni ile Kayýtlý Sermaye sistemine
geçilmiþtir.
1995 yýlýnda þirketimiz 1.114.000 ton klinker
üretmiþtir. Yine 1995 yýlýnda 1.111.066 ton çimento
yurt içinde, 23.225 ton çimento yurt dýþýnda olmak
üzere toplam 1.134.291 ton çimento satýlmýþtýr.
Bunun yanýnda 10.352 ton klinker yurt içine,
104.482 ton klinker yurt dýþýna olmak üzere toplam
114.482 ton klinker satýlmýþtýr. Böylece toplam
satýþýmýz 1.248.772 ton çimento ve klinkere
ulaþmýþtýr. Ayrýca 111.318 m3 hazýr beton satýþý
yapýlmýþtýr.
Ciromuz 2,370 Trilyon TL olup vergi öncesi
kârlýlýðýmýz ciroya göre %29.27'dir. Halka arz
ettiðimiz 33,600 Milyar TL tutarýndaki hisse
senetlerimizin tamamý 7.5 kat bedelle 252 Milyar
TL'ye satýlmýþ olup 6 Mart 1995 tarihinden itibaren
ÝMKB'de iþlem görmektedir. (06/03/1995 tarihinde
1 DM: 28.185 TL, 1 $: 41.371 TL., 6.091.223 $'lýk
bedele karþýlýk gelmektedir.)
1995 yýlý içerisinde toplam yatýrým harcamalarýmýz
4.223.887 DM dýþ ve 6.575.914 DM iç olmak üzere
toplam 10.799.801 DM olmuþtur. (1 DM
01/01/1995 tarihinde 24.806 TL, 1 DM 30/06/1995
tarihinde 31.661 TL, 31/12/1995 tarihinde 41.527
TL'dir.)
1996 yýlýnda 1.168.855 ton klinker üretmiþ
bulunuyoruz. Cari yýlda 1.356.834 ton çimento yurt
içinde satýlmýþ ve 87.650 ton klinker de Ortadoðu
ülkelerine ihraç edilmiþtir. Bölgesel talebi
karþýlamak için Ankara Baþtaþ Çimento
Fabrikasýndan 23.004 ton klinker satýn alýnmýþtýr.
Ciromuz 4.630 Trilyon TL olup vergi öncesi
karlýlýðýmýz ciroya göre % 31,32'dir.
1996 yýlý içerisinde toplam yatýrým harcamalarýmýz
172,1 Milyar TL (2.630.260 DM +240.000 $) dýþ
yatýrým ve 466,9 Milyar TL de iç yatýrým harcamalarý
olmak üzere toplam 639 Milyar TL (11.296.291
DM) olmuþtur. Bu yatýrýmlar 1997'de de devam
edecek olan satýþ, verimlilik ve kapasite artýrýcý
karakterdedir.
Ayrýca; Isparta hazýr beton tesisinde 100.594 m3,
Antalya hazýr beton tesisinde 135.567 m3, Dinar
hazýr beton tesisinde 33.953 m3 ve Alanya hazýr
beton tesisinde 11.137 m3 olmak üzere toplam
281.250 m3 hazýr beton üretilmiþ ve satýlmýþtýr.
(1 DM 1/1/1996 tarihinde 41.524 TL, 30/06/1996
tarihinde 53.383 TL ve 31/12/1996 tarihinde

69.073 TL' dir.)
1997 yýlý klinker üretimimiz 1.264.030 ton olarak
gerçekleþmiþ bu üretimin 75.670 tonu Uzakdoðu
ülkelerine ihraç edilmiþ, 13.057 tonu da iç piyasaya
verilmiþtir. Tamamý yurt içinde olmak üzere
1.133.798 ton çimento satýþý gerçekleþtirilmiþtir.
Ýhracat gelirimiz 2.345.770 US $'dýr.
Ciromuz 9.377 Trilyon TL olup vergi öncesi
karlýlýðýmýz ciroya göre % 38.14'tür.
Ayrýca, Isparta hazýr beton tesisinde 106.886 m3,
Antalya hazýr beton tesisinde 238.166 m3, Alanya
hazýr beton tesisinde 77.097 m3, Dinar hazýr beton
tesisinde 39.745 m3 olmak üzere toplam 461.566
m3 beton üretilmiþ ve satýlmýþtýr.
1997 yýlý içerisinde toplam yatýrým harcamalarýmýz
1.382 Trilyon TL (15.946.742 DM) dýþ yatýrým ve
1.250 Trilyon TL de iç yatýrým harcamalarý olmak
üzere TOPLAM 2.632 Trilyon TL (30.666.665 DM)
olmuþtur.
(1 DM 01.01.1997 tarihinde 69.073 TL. 30.06.1997
tarihinde 86.684 TL. ve 31.12.1997 tarihinde
114.300 TL.'dýr.)
Cari yýlda sermayemiz 254.1 Milyar TL'den 254.1
Milyar TL.'si YDDA fonundan bedelsiz, 91.8 Milyar
TL. rüçhan hakký kýsýtlanarak bedelli olmak üzere
toplam 600 Milyar TL.' sine yükseltilmiþtir. Ýkinci
halka arz tutarý olan 91.8 Milyar TL. 27.5 kat
bedelle 2.524 Trilyon TL.'sýna (15.482.763 $)
tamamý yurt dýþýna satýlmýþ, 19.08.1997 tarihinden
itibaren de ÝMKB'de iþlem görmeye baþlamýþtýr.
1998 yýlýnda klinker üretimimiz 1.234.067 ton
olarak gerçekleþmiþtir. Bu üretimin 18.200 tonu
Ortadoðu ülkelerine ihraç edilmiþ, 126.103 tonu da
iç piyasaya verilmiþtir. Tamamý yurt içinde olmak
üzere 1.277.800 ton çimento satýþý
gerçekleþtirilmiþtir. Ýhracat gelirimiz 557.650 US
$'dýr.
Ciromuz 15.034 Trilyon TL. olup vergi öncesi
karlýlýðýmýz ciroya göre % 28.68'dir.
Ayrýca, Isparta hazýr beton tesisinde 103.658 m3,
Antalya hazýr beton tesisinde 227.359 m3, Alanya
hazýr beton tesisinde 81.138 m3 olmak üzere
toplam 412.155 m3 beton üretilmiþ ve satýlmýþtýr.
1998 yýlý içerisinde toplam dýþ yatýrým
harcamalarýmýz 361 milyar TL (2.302.000 DM) ve
1.816 Trilyon TL de iç yatýrým harcamasý olmak
üzere TOPLAM 2.177 Trilyon TL. (14.690.921 DM)
olmuþtur.
(1 DM 01.01.1998 tarihinde 114.300 TL,
30.06.1998 tarihinde 146.600 TL ve 31.12.1998
tarihinde 87.230 TL'dir)
Cari yýlda sermayemiz 600 milyar TL'den 2.4 Trilyon
TL'si YDDA fonundan bedelsiz, 600 milyar TL.
bedelli olmak üzere 3.6 Trilyon TL'sine
yükseltilmiþtir.
1999 yýlýnda klinker üretimimiz 1.109.358 ton
olarak gerçekleþmiþtir. Bu üretimin 1.007.062 tonu
yurt içine, 46.860 tonu yurt dýþýna satýlan

çimentoda kullanýlmýþtýr. 178.850 ton yurt içinde
klinker satýlmýþ, yýl sonunda 167.838 ton klinker
stoklara devretmiþtir. Ýhracat gelirimiz 2.020.686
US $'dýr.
1999 yýlýnda ciromuz 17 Trilyon 715 Milyar TL olup,
vergi öncesi kârlýlýðýmýz %25.5 dir.
Ayrýca, Isparta Hazýr Beton tesisinde 95.027 m3,
Antalya Hazýr Beton tesisinde 190.460 m3, Alanya
Hazýr Beton tesisinde 62.005 m3, Akþehir Hazýr
Beton Tesisinde 10.803 m3 olmak üzere toplam
358.295 m3 beton üretilmiþ ve satýlmýþtýr.
1999 yýlý içerisinde toplam dýþ yatýrým harcamamýz 2
Trilyon 526 milyar TL. (11.099.386 DM) ve toplam
iç yatýrým harcamamýz 1 Trilyon 797 milyar TL
(8.110.699 DM) olmak üzere, TOPLAM 4 Trilyon
323 milyar TL. (19.210.085 DM) olmuþtur.
NOT: DM kuru; yerli harcamalar için ortalama
221.438 TL. olarak, dýþ harcamalar için ise
harcamanýn yapýldýðý tarihe göre alýnmýþtýr.
2000 yýlýnda klinker üretimimiz 1.051.473 ton
olarak gerçekleþmiþtir. Bu üretimin 824.966 tonu
yurt içine, 57.153 tonu yurt dýþýna satýlan
çimentoda kullanýlmýþtýr. 188.968 ton yurt içinde
klinker satýlmýþ, yýl sonunda 99.402 ton klinker
stoklara devretmiþtir. Ýhracat gelirimiz 2.784.392
$'dýr.
2000 yýlý içinde ciromuz 25 trilyon 828 milyar TL
olup, vergi öncesi karlýlýðýmýz %20.17'dir.
Hazýr beton tesislerinde 420.490 m3 beton
üretilmiþ ve satýlmýþtýr.
2000 yýlý içerisinde toplam yatýrým harcamamýz 1
trilyon 773 milyar TL (5.830.166 DM) olmuþtur.
Not: DM kuru; yerli harcamalar için ortalama
301.513 TL alýnmýþtýr.
2001 yýlýnda toplam klinker üretimimiz 1.159.138
ton, çimento üretimimiz 965.791 ton olarak
gerçekleþmiþtir. Yurt içine 89.876 ton klinker ve
916.707 ton çimento satýlmýþtýr. Cari yýlda 49.137
ton çimento ve 241.071 ton klinker olmak üzere
toplam 180.280 ton ihracaat gerçekleþtirilmiþtir.
2001 yýlý içerisinde toplam yatýrým harcamamýz 1
trilyon 638 milyar TL (3.117.661 DM) olmuþtur.
Not: Yerli harcamalar için DM kuru ortalama
551.658 TL alýnmýþtýr.
2002 yýlýnda toplam klinker üretimimiz 1.267.156
ton, çimento üretimimiz 1.082.788 ton olarak
gerçekleþmiþtir. Yurt içine 91.523 ton klinker ve
1.030.967 ton çimento satýlmýþtýr. Cari yýlda 54.502
ton çimento ve 285.225 ton klinker ihraç edilmiþtir.
2002 yýlý ciromuz 70 trilyon 588 milyar TL olarak
gerçekleþmiþtir.
2002 yýlýnda toplam yatýrým harcamamýz 1 trilyon
770 milyar TL (1.177.262 EURO) olmuþtur.
Not: Yerli harcamalar için EURO kuru ortalama
1.560.355 TL alýnmýþtýr.
Cari yýlda sermayemiz 3.600.000.000.000 TL'den
3.337.236.000.000 TL'si YDDA fonundan,
262.764.000.000 TL'si emisyon primiden olmak

üzere 7.200.000.000.000 TL'ye yükseltilmiþtir.
Ýþtiraklerimizden Göltaþ Enerji A.Þ.
Aðustos/2002'den itibaren enerji üretmeye
baþlamýþtýr.
2003 yýlýnda toplam klinker üretimimiz 1.273.243
ton , çimento üretimimiz 1.113.228 ton olarak
gerçekleþmiþtir.Yurt içine 70.649 ton klinker ve
1.048.682 ton çimento satýlmýþtýr. Cari yýlda 66.726
ton çimento 158.290 ton klinker ihraç
edilmiþtir.2003 yýlý ciromuz 73 trilyon 162 milyar TL
olarak gerçekleþmiþtir.
2003 yýlýnda toplam yatýrým harcamamýz 3 trilyon
291 milyar TL (1.979.004. EURO) olmuþtur.
Not : Yerli harcamalar için EURO kuru ortalama
1.609.503 TL alýnmýþtýr.

GÖLTAÞ DESTANI
GÖLTAÞ, Anadolu halkýnýn sanayi
heyecanýnýn bir eseridir.
Devlet iþtiraki yoktur. Þirketin kuruluþ; inþaa, montaj,
iþletmeye alýþ esnasýna kadar darboðazlar ve
bunlarýn aþýlýþýný gören bir arkadaþým “O günlerin
anýlarýný toplayýnýz. Bunlar 10 Göltaþ kurmak kadar
yarýnlar için müteþebbislere faydalýdýr ve bunlar bir
destandýr” dedi. Ýþte Göltaþ Destaný buradan doðdu.
Muammer KARACA bono ile üç hisse alýp ortak
oldu.
1970 Anadolu Turnesi Karaca Tiyatrosu'na Isparta
Gölcük'te helva kuzu ikram edildi. Fabrika inþaasý
gezildi. Þevket DEMIREL "Sizde ortak olunuz" dedi.
"Param yok olamam" deyince bono ile ödemesini
teklif ettik, sevinçliydi. Bir gün Ýstanbul'dan telefon
etti. "Þevket Bey, ben Göltaþ Çimento fabrikasýna
ortak oldum. Siz beni Afyon'a satmýþsýnýz, böyle þey
olur mu?" dedi. Karaca'nýn bonolarý vadeli çimento
aldýðýmýz Afyon Çimento Fabrikasýna ciro edilmiþti.
Durum izah edildi. “Bononun ne olduðunu öðrendim”
dedi. Bu espriyi sahnelerinde kullandý.
Tevfik BÝLGE'ye satýlan üç hisse.
Bono ile O'da üç hisse aldý sevinçliydi. Gizlice bir þeyi
öðrenmek istiyordu. Müteahhit Orhan YAVUZ'u
kenara çekip, “Sizden bir þeyin doðrusunu rica
edeceðim. Göltaþ'tan üç hisse senedi aldým. Bunlar
dul ablamýn geçimine kafi gelir dedim. Doðru mu?
Ne dersiniz.”
Bu fabrika pulsuz kaðýtla yapýldý.
Umumi heyette bir ortak “Bu fabrika pulsuz kaðýtla
yapýldý” dedi. Ve devamla “Çünkü ben hissemi bono
vererek aldým. Bononun pul parasýný istediler. Onu da
vermedim. Ýþte o pulsuz kaðýt dediðim bunlardý.”
12 Mart 1971 muhtýrasý ve bir bankanýn telaþý
Yatýrým kredisi kullandýðýmýz bir Banka'nýn Þube
Müdürü, ihtilalle alacaklarýnýn tamamýný muaccel hale
getirip, Pazar günü Isparta Noterini ve merkezden
çaðýrdýðý avukatlarýný montaj sahasýna getirip tespit
yaptýrýyor. Sonradan bu banka Göltaþ'tan Alüminyum
Tesisleri yapýmý için peþin para ve aracý ricasý ile
çimento aldý. Dükkanýný kapatýp kaçan tüccar
Kredisini kullanmamýza önce müsaade eden Konyalý
Hakký senetler kendisine gelinceye kadar dükkanýný
kapatýp ayrýldý.
Bir eski Milletvekili aðlýyordu. (1973)
Demokrat Parti 1950-1960 dönemleri Antalya
Milletvekili Dr. Burhanettin ONAT açýlýþ ilk Umumi
Heyetinde (1974) “Ben ihtiyarým. Sýcakta araba ile
geldim. Ama bu eserlere yürüyerek dahi gelirim”
demiþtir.
T. Sanayi Kalkýnma Bankasý Genel Müdürü
Reþit EGELÝ ile sohbet.
Projeye Sanayi Kalkýnma Bankasý menfi rapor verdi.

Yapamazsanýz...! 1973 Temmuz'unda bir torba
çimentoyu Ýstanbul'a götürdüm. Egeli'nin muavini
Baha Bey'in oda kapýsýna koymak istediðimi Egeli'ye
söyledim. Oda “Yapma kalbi var, ölür" dedi. Ve ilave
etti. "Evet, biz banka olarak çimento sektöründe
atladýk."
Ýhtilalle beraber bir sandýk çivi parasýný acele
telefonla isteyen tüccar.
GÖLTAÞ inþaatýna mal veren çeþitli esnafýmýz var. Bir
sandýk çivi faturasý için 13 Mart 1971'de telefon
ediyor. “Benim faturamý ödeyiniz” diye. Korku!
20.000 Liralýk Kamil SINAV hissesi - 1990'da
bir araba aldý.
Kamil SINAV Denizli'li. Yahya DEMÝREL'Ý “Paþa Dayý”
olarak tanýr. Kamil SINAV Þevket DEMÝREL'e þunu
anlatýr. (1990)
“Ben 1972'de 20.000 TL'lik Göltaþ hisse senedi
aldým. Benim üç çocuðum vardý. Bu 20.000 lira ile
bunlara iþ olarak ne yapabilirim, yetmez diye
düþünürken Göltaþ hisseleri satýlmaya baþladý. Göltaþ
yapýlýrsa buraya Þevket DEMÝREL'in babasý Paþa Dayý
vasýtasý ile üç çocuðumu sokarým. Ýþ bulmuþ olurum.
Ýþ sýkýntým kalmaz dedim. Fakat þimdi üç
çocuðumuzun üçünün de iþi var. 0nun için bu
hisseleri satýp kendime bir araba alacaðým."
Þevket DEMIREL “Peki Kamil rayice bakalým”
deyince, Kamil “Ben rayiç filan bilmem. Benim bu
hisselerimi alýn. 21 Milyona bir araba buldum, onu
alacaðým.” Ýsteðine evet dendi ve Kamil SINAV
arabayý aldý.
Unutulmayan iyilik 15 sene sonra
dile getirildi.
12/7/1991 Cuma günü 1990 yýlý temettüsünü almaya
gelen ortaðýmýz Elmalý'lý Osman Çýnar, Þevket
Demirel ile sohbetinde þunlarý söyledi,
“Fabrikanýzdan memnunuz. Ayrýca 1976'da bana bir
iyiliðiniz var, unutamam. Karaborsa çimento
satýlýrken, kimseden çimento alamadým. Size
baþvurdum. Siz hemen verdiniz. Antalya'daki evimi
yaptým.”
Kurucu bir ortaktan naklen
1969 Uþak'ta bono ile Emlak Kredi Bankasý'ndan
hisse senedi sattýk. Arabalarýmýzýn dönüþte benzin
parasý olacak kadar dahi peþinat alamadýk. Sanayi
hisse senetleri Türkiye'de de çaðdaþ karakterini
almaya baþladý. Buna güzel bir misal veriyoruz.
Tosyalý ortaðýmýz H. Ýbrahim ATAKÇI 1970 yýlýnda 3
adet 15.000 TL'lýk Göltaþ hisse senedine sahipti. Bu
miktar aldýðý bedelsiz hisse senetleri ile 2.100.000 TL
oldu. Ortaðýmýz 14.12.1993 tarihli mektubunda þöyle
diyor: "Göltaþ Fabrikasýndan 1970 yýlýnda o zaman üç
hisse senedi almýþtým Her sene fabrikadan verdiðiniz
kâr ve Bað-Kur'dan ayda aldýðým 800 lira ile geçinip
gidiyordum." temettüsü olarak aylýk 875.000 TL'ye
tekabül eden 10.500.000 TL. alacak.
Demek ki ufak bir tasarruf emekliliðini ikiye katlýyor.

Ýþte çaðdaþ karakter dediðimiz budur.
Hem makul temettü, hem hissenin borsalarda deðer
kazanmasý; hem istenilen zamanda paraya
dönüþtürülebilmesi...
Türkiye buna giderek sanayisinin finansmanýný
bulabilir. Yastýk altýna, kasaya konan altýn temettü
vermez. Bankaya konan döviz veya para enflasyonu
karþýlar. Rant vermez. RANT SANAYÝDEDÝR.
Kriz yýlý 1994
1994 kriz yýlý olmasýna raðmen Göltaþ büyümeye
devam ediyor. Modernizasyona giriyor. Bundan
ortaklarýmýz da zevk duyuyor.
Hisse Senedi Fiyatý ve Dinar zelzelesi
Ýbrahim Bey- Þevket Bey Allah sizden razý olsun
Göltaþ kaðýtlarýndan iyi para kazandýk. (20 Aralýk
1995)
Þevket Demirel- Nasýl kazandýnýz?
Ýbrahim Bey- Biz Ekim/95'de olan Dinar zelzelesi
sonrasý Göltaþ kaðýdý (Hisse Senedi) aldýk. 13.000.TL'den aldýk, 17.500.-TL'den sattýk, bizde ekmeðimizi
aldýk.
Þevket Demirel- Demek bu sene yüksek satýþ
olacaðýný düþündünüz.
Ýbrahim Bey- Evet koca kaza ne ile yapýlacak?
Elbette Göltaþ Çimentosu ile olacak.
Not: Bu iþi yapan Ýbrahim Bey bir mütekaiddir. Banka
yerine borsada parasýna para kazandýrmak istiyor.
Evet Borsa ile ufak tasarruflar sanayiye faydalý
olmaya baþladý.
1996 - Kader Anlayýþý
1995 yýlýndaki zelzelede yok olan Dinar Ýlçesi,
1996'da Göltaþ çimento ve hazýr betonu ile yeniden
yapýldý. Devlet yapýlarý ve özel sektör yapýlarý artýk %
6,4 þiddetli (richter ölçekli) zelzelede yýkýlmaz
kanaatini vatandaþýmýz da kabul etti. Anadolu yeni
malzemeyi de öðrendi. KADER ANLAYIÞI böylece 30
Ekim 1996'da deðiþti.
Not: Buradaki özel - tüzel kiþilere karþý hiç bir teþhir
kastýmýz yoktur. Müspet veya menfi bakanlara
teþekkür ederiz. Bizim kastýmýz “Hangi þartlarda
sanayi doðuyor” onu tespittir.
1998- Halýcý Mehmet Baþdoðan - Adana
1971 senesinde bana ýsrarla bono ile Göltaþ hisse
senedi satmýþtýnýz. 0 zaman Isparta halýsýnýn metre
karesi 75 TL. idi. Beþ balya halý karþýlýðý aldýðým hisse
senedi bana bir kamyon halý aldýrýyor. Avuç dolusu
temettü alýyoruz, Allah razý olsun. Keþke daha çok
aldýrsaydýnýz.
1999 - 5.000'lik Bono ile Ortak Olan
Araþtýrmacý
1969 yýlýnda kimyager Mehmet Orhan ve arkadaþlarý
T. Çimento Sanayi A.Þ.'nin bize yardým olarak
fabrikanýn yerini tespite geldiler.
Ýki uygun yer tespit oldu. Þimdiki yer ve Gönen'in
batýsýndaki Alaman Tepesi, Tam bu esnada takviye

olarak Necati Nemutlu (Çim.San. Genel Müdürü
oldu) geldi. Çamur içinde Nemutlu þimdiki arazide
dolaþýrken ben geldim. 0'nu çamurdan çekerken
ayakkabýlarý çamurda kaldý. Bir düðüne götürüp
ayakkabýlarýný temizleyip karnýný doyurdum.
Ticaret odasýnda büroda çalýþýrken, ben iki adet
bono, iki adet 5.000 Liralýk hisse taahhüt makbuzu
çýkardým.
Nemutlu bedava zannederek almadý. Mehmet Orhan
aldý. Bonoyu da imzaladý. Bir sene vadeli bu bono
ödeme ihbarý Mehmet Orhan'a gelince olayý unutmuþ
- þaþkýnlýkla bonoyu ödemiþ.
Bir Birlik kokteylinde bu hatýratý Necati Nemutlu
nakletmiþtir. (23.02.2000-Ankara)
2000-Dünya Gazetesinden
GÖLLER BÖLGESÝ ÇÝMENTO SAN.TÝC.A.Þ. ISPARTA
Yayýn Grubumuz tarafýndan yaptýrýlan araþtýrmaya
göre 2000 yýlý içinde yaptýðýnýz çalýþmalarla iliniz
ekonomisine büyük katkýda bulunduðunuz üretim ve
istihdam alanlarýnda yeni olanaklar yarattýðýnýz ve
bunun sonucu en baþarýlý þirket tanýmýný elde
ettiðiniz saptanmýþtýr.Sizleri kutlar , baþarýlarýnýzýn
sürekli olmasýný dileriz.
Saygýlarýmýzla ,
Nezih Demirkent
Yön. Kur. Baþkaný

Osman Arolat
Genel Yayýn Müd.

Kriz Yýlý 2001
Bu köþemize sanayi destaný yazamýyoruz. Zira
Türkiye 2001 yýlýnda büyük bir develüasyonla karþý
karþýya kalmýþtýr. Bir Dolar 671.765 TL'den yýl
sonunda 1.439.657 TL'ye yükselmiþ, yani %114
devalüe olmuþtur. Milli gelirdeki büyüme -%10
olmuþtur. Üretim - Tüketim dengesi
bozulmuþtur.Türkiye'nin bundan kurtuluþ yolu
TASARRUF - ÜRETÝM ve GÜVENDÝR.
GÖLTAÞ ENERJÝ
Göltaþ 2002 yýlýnda Eþen II hidroelektrik santralýný
iþletmeye aldý. Bu eserin kredilerle beraber yapým
deðeri, Göltaþ' ýn borsa deðeri kadardýr. Böylece
Göltaþ kendini ikiye katladý demektir.
2003 SERMAYENÝN TABANA YAYILMASI
22 Mart 2004 Ýzmir Alsancak'ta Göltaþ'ýn 1970
ortaklarýndan Konakta Nazak Terlikçi Firmasýnýn
sahibi Ömer Bey'le karþýlaþtým.
Þevket Bey , Ben krizde battým. Hisse senetlerimde
gitti. Ama þimdi paramla Göltaþ hisse senedi almak
istiyorum dedi. Bende , hisse senetleri borsada var ,
alabilirsin dedim. Hayýr Ben Göltaþ hisse senedi
istiyorum zira Siz her sene temettü veriyorsunuz.
Benim Göltaþ hisse senetlerim elden çýkmasa idi
bunlar Beni besleyecekti , Genel Kurul'a geleyim mi
dedi. Gel , Sana Göltaþ hisse senedi temin edelim
dedim. Göltaþ'ýn gücünü görmek ve sermayenin
tabana yayýlmasýnýn seslerini duymaktan bir kere
daha zevk aldým.

