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Başarma azmimizden aldığımız
güçle geleceğe ilerliyoruz.

Borusanlılar olarak tüm faaliyet alanlarımızda “standardı belirleyen ve en iyi”
olmayı hedeflerken başarma azmi ile hareket ediyoruz. 2010 yılı faaliyetlerimizin
finansal göstergelerimize de yansıyan sonuçlarını başarma azmimize borçluyuz.
Biz Borusanlılar bazen iş arkadaşlarımızın emeğinde, bazen bir bebeğin ilk
adımlarında, bazen martıların bir lokma simitin peşinde koca gemilerle yarışma
çabasında başarma azmini gördük. İşimizin her aşamasında bu başarma azmini
ve kararlılığı hayata geçirdik.
Bu nedenle bu yılki faaliyet raporumuzun görsellerini çalışanlarımızın
“başarma azmini” görüntülediği fotoğraflardan oluşturduk.
Başarma azmimizi ve başarıya olan tutkumuzu hiçbir kelimenin ve rakamın
arkadaşlarımızın objektifleri kadar yalın ve net anlatamayacağını düşünüyoruz.

Kurucu ve Onursal Başkan’ın
Mesajı

Asım Kocabıyık
Kurucu ve Onursal Başkan
Borusan Holding

Değerli Hissedarlarımız,
2010 yılında Borusan, ticaret hayatında 66’ncı, sanayi hayatında 52’nci
senesini kutladı.
1960’a kadar dar bir ekonomide, tarım ürünlerine dayalı olarak geçen
dönemin ardından 1960-1965 arasında mütevazı şartlarda ithal ikamesi ile
devam eden Türk sanayisi, bugün önemli bir seviyeye yükselmiştir.
50 seneyi aşkın sanayi devresinde birçok krizler yaşanmıştır. Bu krizlerin
sebebi daha ziyade kur değişiklikleri neticesinde olmuştur. 2008 yılındaki
kriz ise uluslararası bir düzeyde cereyan etmiştir. Hükümetimizin aldığı
tedbirler dolayısıyla Türkiye bu krizden büyük hasar görmeden çıkmayı
başarmıştır. 2010 yılı ekonomik faaliyetleri geçen krizin menfi neticelerini
telafi ettiği gibi ekonominin büyümesini de tahakkuk ettirmiştir. Borusan da
memleket çapında vuku bulan bu gelişme paralelinde başarılı bir performans
göstermiştir. Ancak memleketimizdeki bu müspet netice ve gelişmelere
rağmen ekonomide dikkat edilecek konular vardır.
İhracatımız büyük bir başarı neticesinde 100 milyar doları geçmiştir ancak
cari açık diye tarif ettiğimiz ithalat fazlası, 80 milyar dolar olarak önemli
bir problem teşkil etmektedir. Cari açığın yüzde 50’si enerji ithalatından
gelmekte, telafisi kısa zamanda mümkün görülmemektedir. Diğer 40 milyar
dolarlık kısmı makine, yedek parça ve ihracatta yer almış maddelerin
tamamlanması için yapılan ithalattan kaynaklanmaktadır.
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İmzaladığımız uluslararası anlaşmalar ve gümrük birliği anlaşması dolayısıyla
ithalata yasak koymak mümkün değildir fakat iç rekabet şartlarını ıslah
ederek ithalattan bir ölçüde tasarruf etmek mümkündür.
Bunun yanında memleketin en büyük problemlerinden biri de işsizliktir.
Dünya milletlerinin müşterek problemi gibi görünen bu konunun halli kısa
zamanda mümkün olmasa da bir an önce işsizliği önleyecek tedbirlerin
yürürlüğe konması zaruridir.
İşsizlikle bir ölçüde ilişkisi olan diğer konu ise memleket nüfusunun önemli
bir bölümünün fakir olmasıdır. Türkiye’nin, bugünkü imalat çeşitleri ve
teknolojisi ile ekonomisini büyütmesi mümkün değildir. Sanayinin pek çok
bölümü doyum noktasına gelmiştir. Bunun çaresi memlekette mevcut
olmayan teknolojileri temin ederek yeni sahalarda yatırım yapmaktır. Bu
yatırımlarda gerekli olacak sermaye ihtiyacını telafi etmek için yabancı
sermayeye ihtiyaç vardır.
Bugün memlekette istihdama ve üretime en müsait konuların tarım,
hayvancılık, balıkçılık gibi sahalarda olduğu görülmektedir. Bunların
değerlendirilmesi şarttır. Tarım konusunda devlet çok cazip şartlarla uzun
süreli arazi kiralama olanağı sağlamaktadır. Bu imkânların yeteri kadar
değerlendirilemediği kanaatini taşıyorum.
Borusan bir sanayi müessesesi olarak memleket ekonomisine katkıda
bulunmakta, değerli ve kaliteli mamuller imal etmektedir. Bunu gerçekleştiren
Borusan ekibinin seviyesi dünyanın ileri ülkelerinin seviyesinin altında
değildir.
Ben de uzun bir süredir, enerjimi memleketime ve toplumumuza fayda
sağlayacak eğitim projelerine yönelttim. Bunun yanı sıra yukarıda
bahsettiğim tarım konusunda da bölgeleri kalkındırmak amacıyla finansmanı
tarafımdan yapılan projeler devam etmektedir. Borusan’ın sosyal sorumluluk
projelerini faaliyet raporunun içinde daha detaylı olarak bulmak mümkündür.
Bu vesile ile şirketlerimizin başarısında payı bulunan tüm Borusanlılara da
hissedarlarımız ve ailem adına teşekkür ediyorum.
Saygılarımla,

Asım Kocabıyık
Kurucu ve Onursal Başkan
Borusan Holding
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Yönetim Kurulu Başkanı
Mesajı

Ekonomik krizin
etki alanından
uzaklaşırken
Borusan’ın
vizyonunu
yeniledik,
yeni stratejiler
ve hedefler
belirledik.

Değerli Hissedarlarımız,
2011 yılına iyi bir performansın verdiği mutluluk
ve yüksek performansımızı koruyabileceğimize
yönelik iyimser beklentilerle adım attık. Ekonomik
krizin etki alanından uzaklaşırken Borusan’ın
vizyonunu yeniledik, yeni stratejiler ve hedefler
belirledik.
Borusan 2010 yılında tarihinin en yüksek büyüme
hamlelerinden birini yaptı. Bir önceki yıla göre
ciromuz yüzde 45 artarak 3.5 milyar $’a ulaştı.
Bu yüksek performansımızın iç ve dış etkenleri
bulunuyor. En önemli dış etken ülkemizin içine
girmiş olduğu hızlı büyüme iklimidir. Faaliyet
gösterdiğimiz tüm pazarlara hakim olan bu
olumlu atmosfer, işlerimize de yansıyor.

A. Ahmet Kocabıyık
Yönetim Kurulu Başkanı
Borusan Holding
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İş kültürümüz fark yaratıyor...
Grubumuza ilişkin en önemli içsel etken ise, sahip olduğumuz yüksek
verimlilik ve gelişmelere karşı hızlı reflekslerimizdir. Bir şirket kültürü haline
getirdiğimiz Yalın 6 Sigma metodolojisi, Borusan’ın bu tür ortamlarda
rakiplerinin çok ötesinde başarılı iş sonuçları elde edebilmesi için bir baz
oluşturuyor.
Bir diğer önemli şirket özelliğimiz de, 5 yıllık uzun vadeli stratejik büyüme
planlarıyla yolumuzu çiziyor olmamızdır. Geçtiğimiz 2 yılda büyük küresel
kriz nedeniyle ara verdiğimiz bu planlı yönetime 2011 yılı itibariyle dönmüş
bulunuyoruz. Geçtiğimiz yıl 2011-2015 yıllarını içerecek şekilde yeni bir
büyüme planı hazırladık.

Ticaret batıdan
doğuya kayıyor
ve hem yurt
içinde hem de
yurt dışında
rekabet artıyor.

Bugünün riskleri ve yeni trendleri...
2011 ve devamına yönelik bu planımızı hazırlamadan önce dünya, ülkemiz
ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki temel trendleri ve dinamikleri
irdeledik. Bu analizde öne çıkan başlıkları şöyle özetleyebilirim:
Bugün iki önemli küresel risk yaşıyoruz. Birincisi Avrupa ekonomisindeki
durgunluk. Ayrıca Yunanistan, Portekiz, İrlanda, İspanya ve bazı Doğu
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere lokal kriz bölgeleri de hâlâ ciddiyetini
koruyor.
İkincisi, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da yaşanan ve kısa zamanda
durulmayacağı tahmin edilen çok ciddi bir değişim süreci var. Bu değişimin
doğrudan Borusan üzerinde olmasa da, ülkemizin önemli ekonomi ve
ticaret aktörlerini olumsuz etkileme olasılığı da bulunuyor. Ayrıca, faaliyet
içinde olduğumuz sektörlerde iki önemli trend gözlüyoruz; Ticaret batıdan
doğuya kayıyor ve de hem yurt içinde hem de yurt dışında rekabet artıyor.
Ülkemiz ise, bütün bu risklerin ortasında göreceli olarak istikrarlı ve
ekonomik açıdan yüksek performanslı bir rotada yoluna devam ediyor.
Herkesin kabul edeceği gibi, temel önceliğimiz, içinde bulunduğumuz bu
hızlı büyüme iklimini sürdürmek olmalıdır. Ancak cari açığımızın her zaman
için bir tehdit olduğunu unutmamak gerekir.
Yeni bir dönem, yeni stratejiler...
İnsanlık tarihinde zaman zaman sistemin temel değişkenlerinde önemli
bir başkalaşım görülür. Tüm sonuçları derinden etkileyen bu başkalaşım
farklı yöntemlerin kullanılmasını gerektiren bir döneme işaret eder. Buna
felsefeciler “eski düzenden kopma” ya da “paradigma değişikliği” adını
vermişlerdir.
Bugün, özellikle enerji ve sürdürülebilir kaynaklar sorunu, küresel finans
sistemindeki derin krizin etkileri, yakın coğrafyamızdaki jeo-politik değişim
ve ülkemizin önündeki yeni açılımlar birlikte düşünüldüğünde, radikal bir
yeniden değerlendirme gereksinimi ortaya çıkıyor.
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Yönetim Kurulu Başkanı
Mesajı

Yaptığımız
tüm işlerde
“yenilikçilik”
en önemli
başarı kriterimiz
olacak.
Yeni ürünler
geliştireceğiz,
yeni pazarlar
bulacağız ve
her konuda
verimliliğimizi
artıracağız.

Borusan olarak 2011 ve devamındaki bu değişimi, riskleri ve trendleri
değerlendirdiğimizde yeni 5 yıllık stratejik planımızı farklı bir bakış açısı ile
hazırlamamız gerektiğini hissettik.
Bir paradigma değişimi olarak nitelendirilebilecek bu farklı bakış açısını 4
ana başlık ile özetliyoruz.
Birincisi, bugüne kadar “koşulsuz büyüme” hedefliyorduk, şimdi “kârlılık
için büyümek” diyoruz. Büyüme kâr oluşturmuyorsa bir anlamı yok.
İkinci olarak, portföyümüzü dalgalanmalara karşı daha istikrarlı bir hale
dönüştürüyoruz. Zaten bu sebeple telekomünikasyon sektöründen çıktık ve
enerji üretim sektörüne girdik.
Üçüncü ve belki de şirketimiz için çok önemli bir farklılık da küreselleşme
anlayışımızla bağlantılıdır. Uluslararası işlerimizde “ihracatçı” konumundan
“bölgesel oyuncu” olmaya doğru yöneliyoruz. Ticaret doğuya kayıyor; biz
de Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Irak ve İran’daki yatırımlara önem
veriyoruz. Özellikle çelik ve lojistik işlerimizde bu perspektifle satın almalar
dahil bölgesel yatırımların fırsatlarını titizlikle değerlendirmeye başladık.
Yeni bir dönem, yeni bir iş yapma biçimi...
Bakış açımızdaki dördüncü ve son değişim ana başlığını ise iş yapma
biçimimizle ilgili olarak tarif ettik.
Önümüzdeki 5 yıl Borusan’ı belirleyecek özellikler olarak “yalın, hızlı ve
yaratıcı” ifadesini seçiyoruz. Yaptığımız tüm işlerde “yenilikçilik” en önemli
başarı kriterimiz olacak. Yeni ürünler geliştireceğiz, yeni pazarlar bulacağız
ve her konuda verimliliğimizi artıracağız. Ayrıca bu anlayışla, bu yıl ilk
mezunlarını veren Borusan Akademi’nin Inovasyon Fakültesi ismiyle yeni
bir bölümünü kurmaya karar verdik.
Ayrıca, yeni stratejimizi uygularken, küresel ısınma ve çevre konularını da
göz önünde bulundurmayı ihmal etmiyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizi
oluştururken, ilgili tüm iş kollarımızda bu konular ile ilgili hedef belirleme
çalışmalarını başlattık. Bu çalışmalar altında enerji verimliliği, sera gazı
emisyonları, atık yönetimi ve su kullanımı gibi konularda iyileştirmeler
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.  
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Borusan’ın 5 yıllık hedefi: 6 milyar $ ciro!
Değişim perspektifiyle hazırladığımız yeni 5 yıllık stratejik büyüme
planımızın, bizi 2015 yıl sonunda 6 milyar $ ciroya ulaştırmasını hedefledik.
Yatırım planlarımız, hizmet ve üretim kapasitelerimiz de bu hedefe
uygundur.
Dünya ekonomisinde şu an için öngörülmeyen bir aksaklık ortaya çıkmazsa
yeni 5 yıllık stratejik hedeflerimizi aşarak bir sürpriz de yapabileceğimize
inanıyorum. Bu sürprizi yaratacak olanlar, her biri kendi sektöründe en iyiler
arasında yer alan nitelikli çalışanlarımızdır. 2010 yılında yarattıkları yüksek
performansa ailem, hissedarlarımız, iş ortaklarımız ve ülkem adına teşekkür
ettiğim Borusanlılar; 2015 için önümüze koyduğumuz iddialı hedeflere
yürürken sahip olduğumuz en değerli rekabet kozunu oluşturmaktadırlar.
Borusan gibi şirketlerin yapacağı bu tür sürprizler, bir bütün olarak
bakıldığında kuşkusuz ülkemizi de hem yaşam standartları, hem de
ekonomik büyüklük-kalkınmışlık sıralamalarında farklı bir noktaya
taşıyacaktır.
Saygılarımla,

Dünya
ekonomisinde
şu an için
öngörülmeyen bir
aksaklık
ortaya
çıkmazsa yeni
5 yıllık stratejik
hedeflerimizi
aşarak bir
sürpriz de
yapabileceğimize
inanıyorum.

A. Ahmet Kocabıyık
Yönetim Kurulu Başkanı
Borusan Holding
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Başarma
azmi,
tüm
şirketlerimiz
için
geleceğin
anahtarı

Fotoğraf: Önder Turacı / Borçelik

Borusan Holding Yönetim Kurulu

Soldan sağa: A. AHMET KOCABIYIK, Yönetim Kurulu Başkanı
BÜLENT DEMİRCİOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AGAH UĞUR, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO
ZEYNEP HAMEDİ, Yönetim Kurulu Üyesi
NÜKHET ÖZMEN, Yönetim Kurulu Üyesi
FRANCIS PAUL MER, Yönetim Kurulu Üyesi

Fotoğraf: Kudret Ataseven / Borusan Lojistik

Başarma azmimizden doğan sinerjiyle,
yarınlar için çalışıyoruz.

İcra Kurulu

Soldan sağa: A. AHMET KOCABIYIK, Yönetim Kurulu Başkanı
BÜLENT DEMİRCİOĞLU, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
AGAH UĞUR, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve CEO
MEHMET BETİL, İcra Kurulu Üyesi

Başarma azmimiz
zorluklar karşısında
en önemli yardımcımız

Fotoğraf: Sinan Tarakcı / BMB

Borusan 2010 Yılı
Faaliyet Özeti

GENEL DEĞERLENDİRME
2010 yılı, 2008 kriz öncesi iş dinamiklerine büyük ölçüde döndüğümüz,
başarılı bir yıl oldu. Türkiye ekonomisi 2010 yılında çok güçlü bir ekonomik
büyüme (% 9) gösterdi. Portföy akımları ve kredi büyümesi ile güçlenen iç
talepten azami faydalandık ve birçok pazarın üzerinde büyüme kaydettik.
Grup olarak 2010 yılında % 45’lik büyüme ile tarihimizin en yüksek
cirosuna, 3,5 milyar $’a ulaştık.
2010 yılında faaliyet sonuçlarını etkileyen başlıca unsurlar şöyle
özetlenebilir:
• Türkiye ekonomisi gelişmekte olan ekonomiler içinde en yüksek,
dünyada ise 3’üncü en yüksek büyümeyi gerçekleştirdi. Avrupa pazarına
bağımlı ihracat yapısının getirdiği risklere rağmen, 2009 yılının ikinci
yarısında yakalanan momentum sürekli oldu.
• Hizmet verdiğimiz ana sektörler olan otomotiv ve beyaz eşya sektörleri;
2010 yılı boyunca düşük seyreden e /TL kuru ve tüketici finansmanı
faizleri ile yoğun fiyat rekabeti neticesinde 2009 yılına oranla önemli bir
büyüme kaydetti. Yurt içi otomotiv üretimi 2010 yılında % 17 büyüyerek
1,1 milyon adede ulaşırken, beyaz eşya üretimi % 12 oranında artarak
18,4 milyon adet oldu. İnşaat sektörünün 2010 yılındaki GSYH büyümesi
ise % 17 olarak gerçekleşti. Bu kapsamda yassı çelik ve çelik boru
pazarlarında sırasıyla % 33 ve % 15 oranlarında büyüme elde edildi.
• Çelik fiyatlarının öngörülebilirliği arz/talep dengesinden öte, girdi
fiyatlarındaki dalgalanmalar, ekonomik volatilite artışı ve değişen
tedarik şartlarıyla giderek güçleşti. Dünya çelik fiyatları 2010 yılına
hızlı bir yükselişle başladı. Haziran’a kadar istikrarlı bir şekilde yükselen
çelik fiyatları yıl ortasında zayıflayan arz/talep dengesiyle düşüşe geçti
ve bir süre stabil kaldı. Yılın son 2 ayında ise talepte belirgin bir değişiklik
olmamasına rağmen tekrar yükseliş trendine girdi. Sonuç olarak bir
önceki yıla göre daha yüksek bir fiyat platformu oluştu.
• Kriz sonrasında rekabette fark yaratan uygulamalar, yüksek verimlilik ve
marka değerini yükseltecek katma değerli ürün ve hizmetler şirketler için
kritik hale geldi.
Çelik Grubu şirketlerimiz artan fiyatların da etkisiyle % 40 oranında
büyürken, Distribütörlük Grubu şirketlerimiz iş hacimlerini artırarak bir
önceki yıla kıyasla % 45 daha fazla ciro elde etti.
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Çelik Grubu 2,5 milyon ton çelik işleyerek, toplam ciroda % 53’lük pay
aldı. Çelik boru şirketlerimiz 707 milyon $’lık satış geliri kaydederken,
yassı çelik şirketlerimiz % 46’lık artışla 1.150 milyon $ ciroya ulaştı.
Distribütörlük faaliyetlerimiz ise geçen yıl ulaştığı toplam ciro içindeki
% 38’lik payını muhafaza etti. 2010 yılının rekor büyümesi % 60 ile Oto
Grubu şirketlerimizden geldi. Pazardaki büyümenin de etkisiyle BMW,
MINI, Land Rover ve Aston Martin Türkiye temsilciliği ile toplamda
15.000’i aşan araç ve motorsiklet satışı gerçekleştirerek tarihi bir rekora
imza attı.
Gerek Supsan gerekse Manheim Türkiye stratejik planları ile uyumlu ve
gelecekteki büyümelerini garanti altına alacak adımlar attı.
İş makineleri ve güç sistemleri faaliyetlerimiz hem Türkiye’deki hem de
Kazakistan’daki sektörel iyileşmelerden faydalanmasını bildi ve cirosunu
% 30 oranında artırdı. Türkiye pazarında iş makinesi satış adedimiz
2009’a göre neredeyse ikiye katlanarak, 953 adede ulaştı. Kazakistan
pazarında liderliğimizi korurken, yurt içi ve yurt dışı güç sistemleri
satışlarımızda rekor seviyelere ulaştık.
2000 yılından beri ortalama % 20 büyüdüğümüz lojistik sektöründe 2010
yılında 170 milyon $ grup dışı ciro yarattık. Toplam ciromuz ise % 33
büyümeyle 264 milyon $ olarak gerçekleşti. 2008’de başladığımız 100
milyon $’lık liman yatırımının tamamlanmasıyla Gemlik Körfezi’ndeki
en önemli oyuncu haline geldik. Konteyner kapasitemizi ve elleçleme
teknolojimizi stratejik müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap
verecek hale getirmek için 3. faz liman yatırımımızı daha erken bir tarihte
gerçekleştirme kararı aldık.
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Borusan 2010 Yılı
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2010 yılında iç piyasadaki büyüme ve fırsatlar, yurt dışı pazarlara oranla
fazla olduğundan, ihracat ve uluslararası satışlarımızın toplam ciromuz
içindeki oranı % 27’den % 24’e geriledi. Çelik Boru Grubu’nun hat
borusu projelerine ilişkin yaşadığı global pazar daralması toplam ihracat
dengelerini olumsuz etkiledi. Buna rağmen ülke ve ürün segmentlerindeki
fırsatlar diğer çelik ürünlerinde başarıyla hayata geçirildi. Diğer yandan
yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerimiz (Kazakistan başta olmak
üzere iş makineleri ve güç sistemleri, yurt dışı lojistik faaliyetlerimiz,
Vobarno) iş hacimlerini artırmayı başardılar. Toplam ihracat ve uluslararası
faaliyetlerimiz % 28’lik artışla 844 milyon $’a ulaştı.
Borusan Grubu 2010 Yılı Grup Bazında
Konsolide Satış Dağılımı (%)

5%

4%

21%
Çelik Boru Grubu
Yassı Çelik Grubu
İş Makineleri ve Güç Sistemleri Grubu

20%

Otomotiv Grubu
Lojistik
Diğer

17%

33%

Kriz yönetiminden bugüne sürdürdüğümüz ve istikrarlı bir şekilde
iyileştirdiğimiz faaliyet giderlerimizin satışlara oranı % 6,8’e geriledi
(2009: % 8,1). 2010 yılında faaliyet gösterdiğimiz tüm iş kollarında artan
rekabet, kâr marjları üstünde baskı yarattı. Söz konusu kâr kayıplarını artan
iş ölçeğimizle ve etkin gider yönetimimizle nispeten dengeledik ve vergi
öncesi kâr seviyesinde % 23’lük büyüme yakaladık. Ancak Çelik Boru
Grubu’nun gerek yurt dışı proje segmentindeki durgunluk gerekse yurt
içindeki olumsuz fiyat rekabeti sonucunda zarar etmesi, Grup genelinde
kârlılık artışımızı sınırlandırdı.
Konsolide Satış Dağılımı
(Milyon ABD Doları)
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Borusan Grubu FVAÖK Seviyesi
(Milyon ABD Doları)
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Grubumuzun 2000 yılından beri ortalama % 10 büyüyen FVAÖK seviyesi
2010 yılında 245 milyon $’a ulaştı. Diğer iş kollarımızda hedeflerin üzerinde
hacim ve kâr yaratılmasına rağmen Çelik Boru Grubu’nun sınırlı katkısı
nedeniyle FVAÖK’ün toplam satışlara oranı % 7 ile sınırlı kaldı.

Borusan Grubu Satış ve İşletme Sermayesi Seviyesi
(Milyon ABD Doları)
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Satışlarımızdaki % 45’lik büyümeyle beraber, 2010 dönem sonu işletme
sermayemiz 2009’a göre % 20 artış gösterdi. Bu artışta 2011 ilk çeyrek
satış fırsatlarını değerlendirmek ve yükselen çelik fiyatlarından yararlanmak
için aldığımız stratejik kararların da önemli etkisi oldu. Diğer yandan işletme
sermayesi yönetimimizde yapısal iyileşmeye devam ediyoruz. 2010 yılında
ortalama işletme sermayesi devir hızımızı 25 gün iyileştirerek 97 güne
çektik.
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Borusan Grubu Kümüle Yatırım Tutarı
(Milyon ABD Doları)
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2010’da gerçekleştirdiğimiz 166 milyon $’lık yatırım ile 2000 yılından beri
yaptığımız kümülatif yatırım tutarı 1.3 milyar $’ı geçti.
Grup genelinde stratejik önem arz ettiğine inandığımız yatırımlara devam
ediyoruz. Borusan Mannesmann Boru’nun toplam 100 milyon $ tutarındaki
yeni spiral boru üretim tesisisinin temelini 2010 yılında attık. 2011 yılının
son çeyreğinde devreye girmesi planlanan tesis, kullanılan teknoloji, üretim
kapasitesi, yerleşim düzeni, üretim esnekliği ve limana yakın stratejik konumu
ile dünyadaki en iyi örneklerden biri olarak tasarlandı. Yine toplam 100 milyon
$’lık yatırımla Gemlik’teki liman kapasitemizi 2 katına çıkardık. Böylelikle genel
kargoda 5,7 milyon ton, konteyner elleçlemede ise 400.000 TEU’luk kapasiteye
ulaştık. Liman yatırımımızın 3’üncü fazını ise 2011 yılı içinde başlatıyoruz.
Yeni stratejik iş alanımız olan enerji sektöründeki toplam yatırımımız;
2010 yılındaki faaliyetlerimizle birlikte 264 milyon $’a ulaştı. Bu alanda
tamamladığımız ilk yatırım olan 60 MW’lık Bandırma Borasco Rüzgâr Enerjisi
Santrali üretime başladı. 50 MW’lık Yedigöl-Aksu Hidroelektik Santrali’nin ise
2011 ortasında üretime geçmesi planlanıyor. 2011 yılında enerji iş kolumuza
214 milyon $’lık yatırım yapmayı hedefliyoruz.
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Borusan Konsolide Grup Borçlanma Seviyesi / Özsermaye (%)
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Etkin şekilde kontrol edilen işletme sermayesi ve gider yönetimine rağmen,
yatırımlarımıza fon yaratmak üzere özellikle uzun vadeli borçlanmamızı artırdık.
Net borçlanma düzeyimiz önceki yıla oranla % 12 artarak 1.192 milyon $
olarak gerçekleşti. Buna rağmen borç / özkaynak dengeleri hedeflenen optimal
seviyelerde sürdürüldü.
Bilanço büyümesi ile beraber artan borç seviyemizin aksine azalan borç
maliyetleri ve asıl önemlisi etkin risk yönetimi ile finansal giderlerimizi % 20
oranında iyileştirdik.
Borusan Grubu Toplam Aktif Seviyesi
(Milyon ABD Doları)
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2010 yılında iş hedeflerimizi gerçekleştirmeye yönelik her adımımızı
sürdürülebilirlik yaklaşımı ile attık. 2010 yılında Dünya Sürdürülebilir Kalkınma
İş Konseyi’ne (WBCSD) Türkiye’den katılan iki şirketten biri olduk. Ayrıca 2012
sonrası küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı yeni düzenin nasıl olması
gerektiği konusunda tavsiyeler içeren ve dünyanın önde gelen 1000’den
fazla kurumunun imzaladığı Cancun Bildirisi’ne imza attık. Türkiye’de faaliyet
gösteren şirketler arasında bildiriye imza atan 3 özel sektör kurumundan biri
olarak düşük karbon ekonomisine geçiş planlarına destek verdik.
2010 yılında Borusan Grubu olarak çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları
kapsamında enerji verimliliği, sera gazı emisyonları, atık yönetimi ve su kullanımı
gibi kritik konulara odaklandık.
Bu yılın başarılı sonuçlarını hiç şüphesiz ki öncelikle Borusanlılar’ın fark yaratan
çok değerli katkılarıyla sağladık. Kriz dönemindeki yüksek başarıyı, fırsatları
hayata geçirip yeni iş dinamikleri yaratarak büyüme döneminde de sürdürdük.
Sonuç olarak, 2010 yılında hem yatırım hem de yeni dünya ve pazar
dinamiklerine uyum sürecinde geleceğe yönelik hamleleri hayata geçirecek
iş yapısı ve yaklaşımları sağladık. 2011 yılında asgari % 15 büyüme ve daha
yüksek oranda kârlılık artışı sağlamayı, ürün ve hizmetlerde yenilikçi çözümler
yaratmayı, verimlilik ve finansal yapının gücünü sürdürmeyi ana hedefler olarak
belirledik.
Bu başarılı sonuçlara ulaşmamızda emeği geçen tüm yönetici ve
çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza, değerli müşterilerimize içtenlikle teşekkür
ederim.
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ENDÜSTRİYEL ANALİZ
Çelik
Ekonominin önemli göstergeleri arasında yer alan çelik üretiminin, kriz
öncesini aşarak rekor seviyelere yükselmesi dünya ekonomisinin iyileşme
sürecinde olduğunu net bir şekilde ortaya koydu.
2010 yılında dünya çelik sektöründe dikkat çeken en önemli konulardan
biri önceki yılların aksine üretimindeki artışın ağırlıklı olarak gelişmekte
olan ülkelerden değil, gelişmiş ülkelerden kaynaklanması oldu. Bu durum,
2009 yılında üretimdeki daralmanın gelişmiş ülkelerde daha yoğun bir
şekilde yaşanmasından kaynaklandı. Çelik üretimindeki yüksek oranlı
artışların, halen gelişmiş ülkelerin kriz öncesi seviyeleri yakalamasına
yetmediğini görüyoruz.
2010 yılında dünya çelik üretimi, % 15 artışla, 1,4 milyar ton seviyesine
yükseldi. Böylece dünya ham çelik üretimi, 2008 yılındaki seviyesine
kıyasla % 7 artış göstererek, kriz öncesi seviyelerin de üzerine çıktı.
Türkiye’nin ham çelik üretimi ise 2010 yılında % 15 artışla 29 milyon tona
ulaştı. Türkiye, 2010 yılındaki üretimiyle dünyanın en çok ham çelik üreten
65 ülkesi arasında 10., Avrupa’da ise 2. sıradaki yerini korumuş oldu.
Türk çelik sektörü 2010 yılında global piyasalar açısından sınırlı olarak
gelişen talep ortamında ve zorlu rekabet koşulları altında ihracatını
sürdürdü. Demir çelik ürünleri ihracatı % 6 düşerek 14 milyar $ değer
karşılığıyla 18 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. İhracattaki azalmaya
rağmen Türk çelik sektörünün üretimini artırabilmesi iç talepteki
canlılıktan kaynaklandı.
Bununla birlikte yassı çelik üretimi, yeni kapasitelerin üretimlerini
artırmalarının da katkısıyla % 50 artış göstererek 6,6 milyon tona ulaştı.
2010 yılında Türkiye’deki tüketim; soğuk haddelenmiş çelik ürünlerde
2,2 milyon ton, galvanizli çelik ürünlerinde ise 1,8 milyon ton olarak
gerçekleşti ve pazar büyümesi % 33 oranına ulaştı.
Boru
2010 yılında global pazarlardaki olumlu gelişmeler Türkiye’de de
hissedildi. Çelik boru sektöründe inşaat sektörüyle neredeyse paralel
şekilde % 15’lik büyüme gerçekleşti. Bu büyüme altyapı ve büyük ölçekli
projelerden çok konut inşaatlarından kaynaklandı. Bu gelişmeler ve
standart boru ihracatındaki artışın etkisi ile Borusan Mannesmann Boru
birinci kalite ürünlerdeki iş hacmini % 24 artırarak 677 bin tona ulaştı.
Toplam iş hacmi içinde katma değeri yüksek ürünlerin (basınçlı, özel ve
spiral borular) payı ise % 50 olarak gerçekleşti.
Gelişmekte olan ihracat pazarlarında müşteriye özgü çözümlerle satış
hacmi artarken, mevcut pazarlarda kalıcı bir büyüme hedefi ile hareket
edildi. Toplam iş hacminin % 41’i, 40 ülkeye ihraç edildi.
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Sonuç olarak 2010 yılı cirosu bir önceki yıla göre % 32 artarak 640 milyon $
seviyesine ulaştı.
Gerek yüksek katma değerli proje segmentindeki faaliyet daralması
gerekse standart borularda iç piyasadaki yoğun fiyat rekabeti kâr
marjlarında belirgin düşüşe neden oldu. FVAÖK marjı geçen senenin çok
altında, 8 milyon $ olarak gerçekleşti (2009: 34 milyon $, % 7).
Cironun % 16 artması beklenen 2011 yılında öncelik kâr artışına verildi
ve yılın başından başlayarak kârlı dengelere dönülecek tedbirler hayata
geçirildi.
Yassı Çelik
2010 yılı Borçelik açısından oldukça başarılı geçti. Stratejik plan
doğrultusunda pazar payı ve rekabet gücünü artıran yatırımlar
tamamlandı. Haziran ayında, 140 milyon $’lık yatırımla kurulan ve üretim
kapasitesini % 50 artıran 3. Soğuk Haddeleme ve 3. Sıcak Daldırma
Galvaniz hatları hizmete açıldı. Bu yatırım sonunda Borçelik Türkiye’nin
en yüksek üretim kapasitesine sahip ve en modern galvanizli sac üreticisi
haline geldi.
2010 yılında yurt dışı satışlarda tarihin en iyi performansı sergilenerek
özel ürünler ile talepler çok hızlı değerlendirildi. Satışlar bir önceki
seneye göre % 25 artırılarak toplam 1,3 milyon ton üretimden satış
gerçekleştirildi. Pazar payı galvanizli sacda % 29, soğuk sacda ise % 19
seviyesinde oldu.
Kâr marjının artan yurt içi rekabet nedeniyle azalmasına rağmen 2010’da
kârlı bir büyüme yaşandı. FVAÖK seviyesi % 21 artışla 85 milyon $ olarak
gerçekleşti.
Kerim Çelik 2010 yılında son ve büyük çaplı yatırımı olan Bursa şubesinin
faaliyetleri ve Borçelik ile entegrasyon neticesinde tüm zamanların
en yüksek sevkiyat ve ciro rakamlarına (241 milyon $) ulaştı. Sevkiyat
miktarı 380 bin ton olarak gerçekleştirildi. Kerim Çelik alımlarının ağırlıklı
bölümünü Borçelik’ten gerçekleştirdi. Bu şekilde müşterilerine en yüksek
kalitede malzeme sağlarken, zamanında sevkiyatı da garanti etti. Kerim
Çelik’in 2010 yılı FVAÖK’ü yeni yatırımın gider etkisi ile geçen yılla aynı
seviyede 7 milyon $ olarak gerçekleşti.
Distribütörlük
Otomotiv
Global krizin otomotiv sektörü ve lüks kategori ürünlerdeki etkisinin derin
olduğu 2009’un ardından 2010 yılında piyasalardaki küresel bir iyileşme
yaşandı. BMW Grubu’nun perakende satış seviyesi BMW, MINI ve
Rolls-Royce marka otomobilleri temsil eden tüm markalarda 1,5 milyon adet
olarak gerçekleşti. Böylece % 17 büyüme ile dünyanın önde gelen lüks sınıf
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otomobil üreticilerinden biri olma konumu sürdürüldü. Land Rover ise dünya
çapında 181 bin adet satış ile bir önceki yılın % 26 üstüne çıktı.
Türkiye binek otomobil pazarında; ekonomik dengelerin, düşük faiz ve kur
seviyelerinin, tüketici lehine pazarlama faaliyetlerinin talepleri artırdığı bir
yıl yaşandı. Pazar % 41 oranında artış gösterdi ve 520 bin adet seviyesine
ulaştı. Bununla birlikte lüks segmentte perakende satış hacmi % 50 artarak
41 bin adet olarak gerçekleşti. SUV pazarı bir önceki seneye göre % 42
büyüdü ve segment büyüklüğü 25 bin adete ulaştı.
2010 yılında 12.034 adet BMW, 708 adet MINI ve 2.315 adet Land Rover
satışı ile 15.057 adetlik perakende satış gerçekleşti. Aynı dönemde ikinci el
araç satışları 1.065 adet, motosiklet satışı da 351 adet oldu.
Böylece ciromuz 726 milyon $’a yükselerek bir önceki yılın % 60 üzerinde
gerçekleşti. Fiyat indirimleri ve düşük kâr marjlarının egemen olduğu
sektörel rekabette, hacim artışının biraz altında bir kâr büyümesi yaşandı.
FVAÖK seviyemiz 63 milyon $ oldu.
Gerek pazar payı kazanımları, müşteri memnuniyet seviyesi artışı gerekse
olağanüstü satış performansı ile Oto Grubu Borusan Grubu’nun 2010 yılı en
başarılı şirket ödülünü kazandı.
Supsan
2010 yılında Supsan otomotiv sektörünün büyümesine paralel olarak
başarılı bir yıl geçirdi. Eaton Inc. lisansı altında 6,4 milyon adet supap
satışı gerçekleştirilerek toplamda 21 milyon $ ciroya ulaşıldı. İtalya ve
ABD’ye gerçekleştirilen ihracat hacmi 2,5 milyon adede yaklaştı. Eaton’dan
bağımsız OEM ihracatı 200 bin adete, yedek parça supap ihracatı ise
yaklaşık 150 bin adete ulaştı.
Yurt içi yedek parça pazarında ise yeni kanal yönetim stratejisinin olumlu
etkisiyle büyüme elde edildi. Supabın yanında satılmakta olan gayd, baga,
tırnak, eksantrik mili, supap fincanı, motor yatağı ve takım conta ürünlerinin
satışlarında artış kaydedildi. 2010 yılı Borusan Grubu Müşterinin Sesi (VOC)
yönetimi ve Yalın 6 Sigma şirketi performans ödüllerini alan Supsan gerek
strateji gerekse operasyonel mükemmellik yolunda örnek teşkil etti.
Manheim Türkiye
Türkiye’nin ilk “çok markalı ikinci el otomobil platformu” olan Manheim
Türkiye ile 2010 yılında 30 bine yakın aracın satışına aracılık edildi. Açık
artırmada satılan araç sayısı 11 bin adeti geçti. Üye bayi sayısı 1.335 adede
yükselirken, haftalık açık artırmaya aktif katılan üye sayısı 400’e yükseldi.
Ankara şubesinin devreye girmesi, İstanbul İstoç’taki “on time” açık arttırma
düzenleriyle haftada 3 güne ulaşan açık arttırma faaliyetleri 2011’deki % 61
büyüme hedefini destekleyecek şekilde geliştirildi.
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İş Makineleri ve Güç Sistemleri
2010 iş makineleri pazarı 2010 yılında bir önceki yıla göre % 122
oranında büyüme göstererek 6.560 adede çıktı. Borusan Makina ve Güç
Sistemleri 953 adet yeni makine satışı ile hedeflerinin çok üzerinde bir
satış gerçekleştirdi, % 23 cirosal pazar payı Türkiye pazarındaki liderliğini
korudu. Adetsel olarak ise küçük çaplı ve yerli üretim kaynağı olan iş
makinesi segmentinin etkisiyle belli bir pazar payı kaybı yaşadı.
Borusan Makina Kazakistan’da da batı menşeli iş ekipmanları arasındaki
liderliğini korudu. İş makineleri satış hacmi bir önceki yılın % 56 üzerinde
gerçekleşti. Tarım sektörü ise finans sektöründeki krizin ve olumsuz iklim
koşullarının etkileri ile en düşük seviyelere indi.
Elektrik güç sistemlerinde Caterpillar ve Olympian markaları ile son
yılların en yüksek satış oranlarına ulaşıldı. Taahhüt işlerinde yüksek cirolu,
anahtar teslim projelere imza atıldı ve daha kapsamlı işlere girilmesi için
yapılanmaya başlandı. 2010 yılında krizden en çok etkilenen denizaşırı,
büyük tonajlı gemilerde proje sayısı son derece az oldu. Ancak Borusan
Makina ve Güç Sistemleri için bu segment uzun vadeli stratejik bir
alan olarak görüldüğü için yatırımlara devam edildi. Yine bu paralelde
Caterpillar firmasından MaK motor temsilciliği alınarak ilgili yapılanma
faaliyetlerine başlandı.
2010 yılı Türkiye ikinci el ve kiralama işleri için de iyi bir yıl oldu. 165 adet
iş makinesinden oluşan kiralama filosu ile % 17 ciro artışı gerçekleştirildi.
2011 yılı için kiralama filosunun yaklaşık % 40 büyütülmesi planlandı.
2010 yılında 350 adet ikinci el iş makinesi satışı gerçekleştirilirken,
satışların yarıdan fazlası CCU (Sertifikalı, Garantili) olarak yapıldı. 2010 yılı
sonunda FVAÖK 2009 yılına göre % 32 artarak 52 milyon $ gerçekleşti.
Türkiye ve Orta Asya’daki 2010 yılı satış sonrası servis cirosu 2009
yılına göre sırasıyla % 13 ve % 53 oranlarında büyüdü. Satış sonrası
gelirlerin sabit giderleri karşılama oranı ise % 74’den % 85’e yükseldi. Bu
gelişmelerde özellikle Kazakistan madencilik sektöründeki toparlanma ve
krizde ertelenen servis ve parça hizmetlerinin verilmesi etken oldu.
Lojistik
2010 küresel krizin negatif etkilerinin silinmeye başladığı bir yıl oldu. Bu
süreçte lojistik sektöründe dış ticarette olduğu kadar, iç pazardaki hacim
artışının da pozitif etkileri hissedildi ve kapasite kullanım oranları arttı.
Tamamlanan liman genişletme yatırımı ile artan kapasitenin devreye
girdiği ilk yıl olan 2010’da liman faaliyetlerinden 43 milyon $ ciro elde
edildi. Yaratılan FVAÖK ile yatırımın geri dönüş süreci hedeflerin üzerinde
gerçekleşti. Yabancı ülkelerde büyüme stratejisine paralel yatırımlar
devam etti, özellikle 3. Parti Lojistik operasyonlarının büyümesi ile 2010
yılında % 33’lük reel büyüme sağlandı.
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Borusan 2010 Yılı Faaliyet Özeti

Yapılan genişleme yatırımıyla Borusan Gemlik Limanı, 5,7 milyon ton
genel kargo, 400.000 TEU konteyner ve 250.000 adet araç elleçleme
kapasitesine ulaştı. Yatırım sonrası yanaşma şeridi 1.400 metreye
ulaşırken terminal sahası 280.000 metrekareye çıktı. 2010 yılı liman satış
ve FVAÖK seviyesi fizibilite tahminlerinin üstünde seyretti. Kapasite
kullanım oranındaki hızlı artış sonrası 3’üncü faz yatırımın devreye alımına
yönelik çalışmalar başlatıldı.
Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki mevcut iştiraklerle
üçüncü parti lojistik hizmetlerinde güçlü bir bölgesel oyuncu haline
gelmek en önemli hedef olarak belirlendi. Bu amaçla Uluslararası
Taşımacılık hizmetleri, 2010 yılında stratejik iş birimi olarak
konumlandırıldı. Organizasyonel yapılanma ve yatırımlarla özellikle Avrupa
ve Türkiye arasındaki taşımacılık faaliyetlerinde daha etkin rol üstlenmek
hedeflendi.
Borusan Lojistik’in yurt dışı markası olan Borusan Logistics’in 2010
yılında gerçekleştirilen toplam 3 milyon dolar tutarındaki yatırımlarla ülke
yapılanmaları daha da kuvvetlendi. Yine 2010 yılı içerisinde, 2011’de
Kazakistan’da şirket kurulumuna yönelik hazırlıklara da başlandı.
Borusan Lojistik 2010 yılında grup dışı satış payını % 64’e çıkardı (2009:
% 60). FVAÖK seviyesi ise % 28 artarak 38 milyon $ olarak gerçekleşti.
Enerji
2010 yılı Türkiye elektrik piyasasında özelleştirme ve liberalleşme süreci
açısından önemli değişikliklere sahne oldu. Elektrik dağıtım bölgelerinin
özelleştirme süreci hızlandırıldı, bu kapsamda 11 dağıtım şirketinin 3 ana
grup haline ihaleleri gerçekleştirildi. Üretim sektörü özelleştirmeleri için
resmi ihale duyurusunun ise 2011 yılı içerisinde başlatılması bekleniyor.
2010 yılı, yapımına devam edilen enerji santrallerinin tamamlanması ve
yeni kurulan Borusan EnBW Enerji’nin kritik fonksiyon ve süreçlerinin
oluşturulması açısından önemli bir yıl oldu. Bu anlamda en önemli adım
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Bandırma Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin mevcut 45 MW kurulu gücünün
15 MW artırılması oldu. Santral 2010 yılı sonuna kadar toplam 199 GWh
elektrik üretimi gerçekleştirirken 15 milyon $ ciroya ulaştı.
2010 yılında inşaat çalışmaları devam eden Yedigöl Aksu Hidroelektrik
Santrali de (50 MW) 2011 yılı içinde faaliyete geçecek.
Borusan EnBW Enerji 2010 yılı sonunda 292 milyon $ aktif büyüklüğe
ulaştı. Yatırımların (Bandırma RES ve Yedigöl HES) getirdiği uzun vadeli
proje finansmanları ise başarılı örneklerle hayata geçirildi.
Borusan EnBW’nun önümüzdeki dönem için iki hedefi mevcuttur.
Mevcut portföyündeki projeleri bir an önce yatırıma dönüştürebilmek ve
portföyüne satınalmalar ve ihaleler kazanarak yeni projeler katmaktır.
Stratejik plan döneminde 1000 MW’lık kurulu güce sahip olma hedefi de
devam etmektedir.
Sonuç:
Sonuç olarak, tüm iş birimlerinde önemli büyüme hedefleriyle birlikte
kârlılık odağının arttırıldığı, stratejik yatırımların devam ettiği, aynı
zamanda operasyonel ve finansal disiplinin önceliklendirildiği yeni bir yıla
başlıyoruz.
Bu yıl önemli büyüme ve gelişme hedeflerimizin belirlendiği 2015 stratejik
planımızın ilk yılı ve 2011’in 2010’dan daha başarılı bir yıl olacağına bizim
inancımız tam.
Her iş kolumuzda yeni yatırımlarla ve yeni iş yapış şekilleriyle
güçlenerek ve büyüyerek daha yüksek kârlılığa ve 6 milyar $ ciroya
ulaşmayı kendimize hedef koyduğumuz bu planımızın tüm Borusanlıları
heyecanlandırdığına ve kenetlediğine emin olarak Grubumuza bu
yolculuğunda başarılar dilerim.
Saygılarımla
İcra Kurulu
Agah Uğur
CEO
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Fotoğraf: Armağan Ünal / Borusan Holding

Stratejik planlarımızı,
başarma azmimizle hayata geçiriyoruz.

Borusan Holding’in Rolü

Holding, ortaklara en yüksek değeri yaratan portföyü oluşturmayı kendine
misyon olarak benimsemiştir. Bu misyonu stratejik liderlik ve kontrol
açısından öncü rolü üstlenerek, ortaklar ve diğer sosyal paydaşlarla
ilişkileri yöneterek, kaynakların etkin kullanılmasını sağlayarak, kurum
kimliği ve kültürünü oluşturarak ve etkin iletişim kanallarını kurarak
hayata geçirir. Borusan Holding, stratejik yatırımcı rolünü iştiraklerine
yön veren/destekleyen rolleri ile dengeli bir yapıda buluşturarak, kendini
“Stratejik Holding” olarak konumlandırmaktadır. Hissedarlara yaratılan
değeri maksimize etmek amacıyla aktif portföy yönetimine odaklanırken
yatırımcı rolünü, Grup şirketlerinin başarısını garanti altına alırken yön
verici ve destekleyici rolünü ön plana çıkarır. Grup’un stratejik hedeflerine
ulaşmasına, odaklanmasına rehberlik eden, genel uyumu sağlayan
4 ana stratejik tema kâr büyümesi, stratejik pazar konumlaması, iş
mükemmeliyeti ve yeni ürün ile hizmetlerdir.
Kâr Büyümesi
Hissedarlara değer yaratma amacıyla oluşturulan stratejilerin
gerçekleştirilmesinde kilit rol Grup şirketlerine aittir. Borusan Grubu bunu
şirket değer maksimizasyonuna katkı sağlayan FVAÖK, VÖK, serbest nakit
akımı ve ROIC’le ölçümlendirir. Holding, Grup şirketlerinin yapacakları
yatırımlar nedeniyle doğacak fonlama ihtiyaçlarına yaratıcı ve sürdürülebilir
çözümler bularak Grup şirketlerinin kârlılık hedefine ulaşmasına destek olur.
Stratejik Pazar Konumlaması
Borusan Grubu’nun temel amacı pazar dinamiklerini kendi belirlediği
stratejik yöntemlerle etkilemek ve içinde bulunduğu sektörlerde liderlik
pozisyonunu elde etmektir. Güçlü markalara sahip olan Borusan
Grubu’nun öncelikleri arasında bu güçlü marka imajının sürekliliğini
sağlamak ve Grup’un temel yetkinliklerinden biri olan ortaklarla uzun süreli
ve sağlıklı ilişkiler kurmak da yer almaktadır.
Yeni Ürün ve Hizmetler
Borusan Grubu farklılaşan dünya ve hızla değişen rekabet koşullarında
yaratıcılığı ve farklı iş yapış biçimlerini ön plana çıkararak rekabetçi gücünü
korumayı hedeflemektedir. Bu kapsamda müşteri taleplerini her zaman ön
planda tutan Borusan Grubu şirketleri önümüzdeki dönemde, müşterilerinin
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Soldan sağa: CANAN ERCAN ÇELİK, Borusan
Holding, Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı
SEMRA AKMAN, Borusan Holding, İnsan Kaynakları ve
Yalın 6 Sigma Genel Müdür Yardımcısı
BARIŞ KÖKOĞLU, Borusan Holding, Finansman ve
Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
LALE ERGİN ARAT, Borusan Holding, Stratejik
Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı

farklı beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek için inovasyona dayalı
yeni ürün ve hizmetler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Holding, Grup
genelinde yaratıcılığın bir iş kültürü haline dönüşmesi amacıyla somut
adımlar atmaktadır.
İş Mükemmeliyeti
Liderlik yetkinliklerinin, yalın varlık, organizasyon ve süreç yönetiminin
6 Sigma yayılımıyla geliştirilmesi, Grup genelinde açık iletişim ve
katılımcılığa dayalı yüksek performans kültürü oluşturulması ve stratejinin
uygulamaya aktarılmasının temel bir yetkinlik haline getirilmesi bu
stratejik temanın ana unsurlarıdır. Holding, Grup genelinde bir Yönetim
ve Performans Sistemi oluşturup kurallar belirleyerek en iyi uygulamanın
hayata geçmesini sağlar. Değer yaratan inisiyatifler ve Grup çapında
en iyi uygulamaların paylaşıldığı platformlar, Holding tarafından
desteklenmektedir. Bu kapsamda, Borusan Akademi en iyi uygulamalardan
birisi olarak görülmektedir.
Aktif Portföy Yönetimi
Grup şirketleri düzeyine indirgenmeyen tek stratejik temadır. Aktif
portföy yönetimi, sadece portföy riskinin dağıtılmasını, kontrol edilmesini,
yeni işlere giriş kararlarının verilmesini ve portföy riskinin etkin şekilde
yönetilmesini değil, aynı zamanda Grup finansal kaynaklarının yatırımlara
etkin bir şekilde tahsisi konularında portföyün performansının sürekli
izlenmesini de içermektedir.
Borusan Holding, Grubun stratejik temaları doğrultusunda uzun vadeli
anlayışla hedeflerinin Grup genelinde gerçekleşmesini sağlamak adına
rollerini hayata geçirmeye devam edecektir.
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Başarma azmimizle; aydınlık bir gelecek,
gelişmiş bir toplum...

Borusan Kocabıyık Vakfı
Eğitim, kültür ve sanatla
aydınlık bir gelecek...

Borusan Kocabıyık Vakfı eğitim, kültür ve sanat alanlarına odaklı
faaliyetleriyle Türk iş dünyasına örnek teşkil etmeyi hedefleyen bir
kurumsal sosyal sorumluluk çatısıdır. Vakıf, 2010 yılında eğitim, kültür ve
sanat faaliyetleri için 10 milyon dolar bütçe ayırmıştır.
Borusan Kocabıyık Vakfı, ülkemizin vasıflı iş gücü eksiğinin giderilmesi
için yürütülen seferberliğe özel sektörün de katkıda bulunması gerektiği
düşüncesiyle eğitim alanında bugüne kadar pek çok projeye destek
vermiştir. Türkiye’nin küresel entegrasyonunda evrensel bir ortak dil
geliştirilmesi gerektiği inancıyla da, kültür ve sanat alanlarında sosyal
sorumluluk çalışmalarını sürdürmektedir.
Vakıf, başta klasik müzik olmak üzere kültür ve sanat alanındaki
çalışmalarını özellikle iki eksende devam ettirmektedir. Bunların birincisi,
evrensel bir ortak dil olarak görülen klasik müzik aracılığıyla Türkiye ile tüm
dünya toplumları arasında bir kültür köprüsü oluşturma amacıdır. İkincisi
de, gerek müzik alanındaki etkinlikler, gerekse kültür mirasının korunması
yönündeki çalışmalarla ülkemizin uluslararası tanıtımına katkıda bulunma
hedefidir. Bu alandaki çalışmalarını; ArtCenter/İstanbul, Efes Antik Kenti
Mermer Ev restorasyonu, Borusan Müzik Evi, Ertuğ&Kocabıyık Yayınları
gibi girişimlerle klasik müziğin ötesine taşımaktadır.
Sürdürülebilirliğe özel bir önem veren Borusan, bundan sonra da kurumsal
sorumluluk çalışmalarına devam edecektir. Eğitim, kültür ve sanat
alanlarına ek olarak dünya ekosisteminin sürdürülebilirliğine katkı amaçlı
öncü çevreci etkinlikler de düzenlenmesi planlanmaktadır.
EĞİTİM
Borusan’ın 2010 yılı içerisinde kurumsal sosyal sorumluluk aktiviteleri
kapsamında eğitim alanında yaptığı faaliyetler şöyle özetlenebilir.
Okullara Yardım ve Burslar
Borusan Kocabıyık Vakfı, her yıl olduğu gibi 2010 yılında da başta
kendi yaptırdığı okullar olmak üzere birçok okulun çeşitli alanlardaki
ihtiyaçlarını karşılamış ve üniversite öğrencilerine burs vermeye devam
etmiştir. Vakıf bu çerçevede 2010 yılında Mimar Sinan Üniversitesi
Devlet Konservatuarı’nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamıştır. Erzurum Atatürk
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde kurulacak Kardiyoloji Merkezi’ne ve Afyon
Hocalar Kaymakamlığı’nın kız öğrencilerin okula devam edebilmeleri için
yaptırdığı 144 öğrencilik “Satı Gelin Kız Öğrenci Yurdu”na önemli katkıda
bulunmuştur. Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi kurulması
kararı üzerine fakülte binasının inşaatına 2010 yılının sonunda başlamıştır.
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BİFO, 2010 yılının
Ocak ayında ilk
uluslararası CD’sini
Onyx Classics
firmasından
çıkarmıştır. Sascha
Goetzel yönetiminde
gerçekleştirilen ve nadir
kaydedilmiş yapıtlardan
oluşan CD, yabancı
basında beğeniyle
karşılanmış ve birçok
müzik yayınında yer
almıştır.

Vakıf 2010 yılında TEGV aracılığıyla 3.000 öğrencinin ihtiyaç bursunu; 125
öğrencinin yurt içi eğitim bursunu vermiş, 5 genç klasik müzik yeteneğine
de yurt dışı yüksek lisans eğitimi bursu sağlamıştır.
“Baba Beni Okula Gönder” Kampanyasına Destek
“Baba Beni Okula Gönder” kampanyasına katılarak Şubat 2009’dan
itibaren, 100 kız çocuğun 3 yıllık eğitim bursunu üstlenme kararı alan
Borusan Kocabıyık Vakfı, bu desteğini 2010 yılında da sürdürmüştür.
KÜLTÜR-SANAT
Klasik müzik alanındaki faaliyetlerini Borusan İstanbul Filarmoni
Orkestrası, Borusan Quartet, Borusan Çocuk Korosu, Müzik Kütüphanesi
ve Borusan Müzik Evi ile sürdüren Borusan Kültür Sanat, Türkiye adına
ISCM (Uluslararası Çağdaş Müzik Birliği) ve EMC’ye (Avrupa Müzik Birliği)
üyedir.
BİFO, 2010 yılının Ocak ayında ilk uluslararası CD’sini Onyx Classics
firmasından çıkarmıştır. Sascha Goetzel yönetiminde gerçekleştirilen
ve nadir kaydedilmiş yapıtlardan oluşan CD, yabancı basında beğeniyle
karşılanmış ve birçok müzik yayınında yer almıştır.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 2009-2010 sezonu kapsamında
13 konser vermiştir. Bunun dışında 38. Uluslararası İstanbul Müzik
Festivali’nin Açılış Konserini Gürer Aykal yönetiminde gerçekleştirmiş
ve festivalde ünlü piyanist Lang Lang’a eşlik etmenin yanı sıra Iannis
Xenakis’in ”Oresteia” adlı yapıtının seslendirildiği konserde yer almıştır.
BİFO, 25 Temmuz 2010’da sadece dünyanın en büyük orkestralarının
sahne alabildiği Salzburg Festivali’nin açılış etkinlikleri kapsamında bir
konser vermiştir. 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’un en başarılı
orkestrası olarak Salzburg’a davet edilen BİFO’ya ünlü piyanist Fazıl Say
eşlik etmiştir. BİFO’nun Türk kültürünü ve Türkiye’nin müzikte ulaştığı
seviyeyi Avusturya kamuoyuna tanıttığı konser Avusturya basınından tam
not almıştır.
2010 yılının son günlerinde Borusan Kültür Sanat tarafından Türkiye’de
ilk kez BİFO & Fazıl Say Festivali gerçekleştirilmiştir. Bu festivalde 3 gün
boyunca Fazıl Say’ın 3 farklı eseri klasik müzik severlerle buluşmuş,
festivalde Fazıl Say’a BİFO ve Borusan Quartet eşlik etmiştir.
2010 yılında Borusan Quartet, ABD’nin Boston kentinde büyük bir
başarıya imza atarak New England Oda Müziği Vakfı tarafından
düzenlenen 2010 Uluslararası Oda Müziği Topluluğu Yarışması ICMEC’de
birinciliği kazanmıştır. Borusan Quartet, 87’den fazla topluluğun katıldığı
yarışmada finale kalan 8 güçlü topluluğu geride bırakarak birinci olmuştur.
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İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesini başından beri destekleyen
ilk özel sektör şirketlerinden biri olan Borusan Holding, hem çeşitli
projelere destek vererek, hem de kendi projelerini bu dev organizasyona
entegre ederek sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmiştir.

Borusan Kocabıyık
Vakfı her yıl düzenlediği
özel konserlerle
genç yeteneklere
yurt dışında klasik
müzik alanında
yüksek eğitim olanağı
yaratarak, Türkiye’nin
adını dünyada
duyuracak uluslararası
sanatçıların yetişmesini
desteklemektedir.

Bu doğrultuda ArtCenter/İstanbul’u farklı kültürel etkinlikler için çağdaş bir
merkez olmak üzere oluşturan Borusan, bugüne kadar pek çok entegre
projeye imza atan Ertuğ & Kocabıyık Yayınları’nın 2010 çalışmalarına da
destek vermiştir. 2010 yılında açılan Borusan Müzik Evi de Avrupa Kültür
Başkenti etkinlikleri içinde yer almıştır.
Uluslararası İstanbul Müzik Festivali Sponsorluğu
Başlangıcından bu yana Uluslararası İstanbul Müzik Festivali’nin en büyük
destekçilerinden biri olan Borusan, festivale ve klasik müziğe duyulan ilgiyi
artırmak ve geniş kitlelere yaymak için 2006 yılında on yıllık bir süre için
festivalin ana sponsoru olmuştur. Festival 2010 yılında İstanbul Avrupa
Kültür Başkenti Projesi’nin de en güçlü öğelerinden biri olmuştur.
Borusan Müzik Bursu
Borusan Kocabıyık Vakfı her yıl düzenlediği özel konserlerle genç
yeteneklere yurt dışında klasik müzik alanında yüksek eğitim olanağı
yaratarak, Türkiye’nin adını dünyada duyuracak uluslararası sanatçıların
yetişmesini desteklemektedir.
2010 yılının başında gerçekleşen Özel Konser’i, ülkemizin önde gelen
sahne sanatçılarından Cem Yılmaz yönetmiştir. İlk kez sanat dünyasından
bir ismin yönettiği dördüncü Özel Konser yine bir ilke sahne olmuş ve
ilk kez konserin biletleri satışa sunulmuştur. 1.750 seyircinin izlediği bu
konserden elde edilen fonla 6 yetenekli genç müzisyene yurtdışında eğitim
olanağı sağlanmıştır.
Borusan Müzik Evi
İstanbul’un kültür ve sanat yaşamının ana arteri olan Beyoğlu’nda
farklı disiplinlerden sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Borusan
Müzik Evi’nde, 15 Ocak - 21 Mayıs 2010 tarihleri arasında “İstanbul
Avrupa Kültür Başkenti Projesi” ile bağlantılı olarak toplam 50 etkinlik
düzenlenmiştir.
Borusan Müzik Evi’nde Oda Müziği, Caz Müziği, Dünya Müziği, DJ
performansları ve mekâna özel müzik projeleri gerçekleşmektedir. Ayrıca
her ay genç yeteneklere yer verilmektedir.
Borusan Müzik Evi çağdaş sanat sergilerine de ev sahipliği yapmaktadır.
2010 yılında gerçekleşen Kozmik Latte Sergisi’ni 1.800, Mind Models
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Sergisi’ni 2.700 kişi ziyaret etmiştir. Borusan Müzik Evi’nin tüm katlarını
kaplayan ‘Madde - Işık’ sergisinin ise 35 bine yakın ziyaretçisi olmuştur.
Ertuğ&Kocabıyık Yayınları
Yayımladıkları yüksek nitelikli kitaplarla Türkiye’nin tarihi, kültürel ve
sanatsal mirasını tüm dünyaya tanıtan Ertuğ & Kocabıyık Yayınları, 2010
yılında “Müziğin Sarayları” adlı yeni kitabını yayımlamıştır.
Efes Mermer Ev Sponsorluğu ve Efes Vakfı
Borusan Kocabıyık Vakfı, Efes Antik kenti renovasyonuna destek
kapsamında Mermer Ev projesinin sponsorluğuna 2010 yılında da devam
etmiştir. Üç yıl önce başlayan ve toplam 300.000 Euro’ya mal olacak bu
projenin arkeoloji dünyasında eşsiz bir yeri ve önemi bulunmaktadır.
2010 yılında Efes Antik Kenti’nin gelişimine ve uluslararası tanıtımına
katkıda bulunmak amacıyla Borusan Holding öncülüğünde Efes Vakfı
kurulmuştur. Kurucuları arasında Borusan Holding, Eczacıbaşı Holding,
Doğuş Holding’in kurumsal katılımlarının yanı sıra, Ahmet Kocabıyık,
Zeynep Hamedi, Nükhet Özmen, Alexander E. Gertner ve Yasemin
Pirinçcioğlu’nun yer aldığı Efes Vakfı’nın hedefi, Efes Antik Kenti’ndeki
kazılara ivme kazandırıp uluslararası düzeyde tanıtımına destek vererek
Efes’i dünyanın lider turizm noktaları arasında ilk sıralara taşımaktır.
Heykeltraş Andrew Rogers’ın “Zaman ve Mekan” Sergisi
Uzaydan görünen heykelleri ile tanınan Andrew Rogers’ın “Zaman ve
Mekan” isimli projesi, Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen
törenle açılmıştır. Kapadokya sakinlerinden 230 kişinin de emeği ile
11 bin ton taş kullanılarak gerçekleştirilen eserlerin tümü uzaydan
görülebilmektedir.

Borusan Grubu
yürüttüğü çalışmalarda
doğal kaynakları
mümkün olan minimum
düzeyde kullanmayı
hedeflemektedir. İçinde
yaşadığı ve çalıştığı
çevreyi temiz tutma ve
koruma sorumluluğuyla
hareket etmektedir.

ÇEVRE
Borusan Grubu yürüttüğü çalışmalarda doğal kaynakları mümkün olan
minimum düzeyde kullanmayı hedeflemektedir. İçinde yaşadığı ve çalıştığı
çevreyi temiz tutma ve koruma sorumluluğunu taşımakta ve bu yönde
hareket etmektedir. Borusan şirketlerinin tamamına yakını ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi belgesi ile olumsuz çevresel etkileri kontrol altında
tutarak yasalara tam uyumu taahhüt etmiştir. Grup şirketleri, zararlı
kimyasal kullanımının azaltılması, tehlikeli atıklar da dahil tüm atıkların
azaltılması ve bertaraf edilmesi konularında çalışmalar yapmaktadırlar.
Elektrik enerjisi, su ve azot tüketiminin azaltılmasına yönelik çevre projeleri
hayata geçirilmektedir. 2010 yılında Grup’un karbon salınımı ile ilgili
yürütülmekte olan kapsamlı bir çalışma tamamlanmıştır.
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Küresel ısınma ve
iklim değişikliğine karşı
2012 sonrası için
yasal olarak bağlayıcı
ve kapsayıcı bir
uluslararası anlaşmanın
acilen oluşturulmasını
talep eden Cancun
Bildirisi’ne imza atan
özel sektör kurumları
arasında Borusan
Holding de yer almıştır.

Kırsal Kalkınma Projesi
Hayata geçirdiği çeşitli projelerle çevrenin sürdürülebilirliğine de destek
veren Borusan, bu kapsamda Borusan Grubu’nun Kurucusu ve Onursal
Başkanı Asım Kocabıyık’ın sponsorluğunda TEMA Vakfı ile Afyonkarahisar
Tazlar Köyü’nde kırsal kalkınma projesi gerçekleştirmiştir. On iki yıl süren
ve toplam 2,3 milyon TL’lik yatırım yapılan projede bir gölet, 2 km drenaj,
12 km sulama kanalı, 18 km yol, binlerce ağaç dikimi ve köyün altyapı
inşaatları gerçekleştirilmiştir. 1997’de 360’a kadar gerileyen köy nüfusu
proje bitiminde dönemsel konaklamalar da dahil olmak üzere 1.600’e
yükselmiştir. Kurulan Asım Kocabıyık Çiftçi Eğitim Merkezi’nde 600
çiftçiye eğitim verilmiş, tarımsal arazilerde yüzde 20 ile 50 arasında verim
artışı sağlanmıştır.
Proje Türkiye ölçeğinde benzer projelere de ilham kaynağı olmaktadır.
Bu başarılı işbirliği sonucunda “TEMA - BORUSAN AfyonkarahisarSinanpaşa-Güney, Düzağaç ve Tokuşlar Beldeleri ile Kınık ve Karacaören
Köyleri Kırsal Kalkınma Projesi” adı altında 5 bölgede benzer projeler
hayata geçirilmiştir.
Gemlik’te 500.000 Fidan Dikimi
Borusan “Daha yeşil bir Türkiye” sloganıyla, 2010 yılında Gemlik’te
Bursa Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan 160 hektarlık
bir alanın ağaçlandırılması projesinin sponsoru olmuştur. Bu sponsorluk
çerçevesinde Gemlik’te 500 bin ağaç fidanının dikimi için gerekli kaynak
sağlanmıştır.
Küresel Isınma ve İklim Değişimi Bildirisi
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı 2012 sonrası için yasal olarak
bağlayıcı ve kapsayıcı bir uluslararası anlaşmanın acilen oluşturulmasını
talep eden Cancun Bildirisi’ne imza atan özel sektör kurumları arasında
Borusan Holding de yer almıştır.
İklim Değişikliğine karşı Cancun Bildirisi, iş dünyasının MeksikaCancun’da gerçekleştirilen COP16’da (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı) yer alan hükümetlerden
beklentilerini ortaya koymuştur. Bildirgede, özel sektör temsilcileri
hükümetlerden yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde düşük karbon
ekonomisine geçiş için taleplerde bulunmaktadırlar. Düşük karbon
ekonomisine yönelik yatırımların her geçen gün arttığı günümüzde, iklim
değişikliği ile mücadelede bağlayıcı adımların atılmaması, iş dünyasının bu
bildirgesinde detaylı talepleri dile getirmesine neden olmuştur.
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Fotoğraf: Armağan Ünal / Borusan Holding

Fotoğraf: Emre Yıldırım / Borusan Mannesmann Boru

Borusan Grubu
Çelik

Boru
• Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding
• Borusan Mannesmann Boru
• BM Vobarno
• Borusan Paslanmaz Çelik Boru ve Profil
• Borusan Mühendislik
• Borusan İstikbal Ticaret

Yassı Çelik
• Borçelik
• Kerim Çelik

Distribütörlük

İş Makineleri ve
Güç Sistemleri
• Borusan Makina ve Güç Sistemleri
• Borusan Makina Kazakistan

Otomotiv
• Borusan Otomotiv & Borusan Oto
• Supsan
• Manheim Türkiye

Lojistik

Enerji

• Borusan Lojistik
• Borusan Logistics International
• Borusan EnBW Enerji

Çelik / Boru

Borusan Mannesmann Boru
BM Vobarno
Borusan Paslanmaz Çelik Boru ve Profil
Borusan Mühendislik
Borusan İstikbal Ticaret

Borusan
Mannesmann Boru
Stratejik Konumlandırma
• % 25’lik pazar payı ile Türkiye pazarının lideri ve Avrupa’nın önde gelen çelik boru üreticilerinden biri
• Önde gelen endüstri şirketi Salzgitter Mannesmann GmbH ile ortaklık
• Yüksek katma değerli pazar segmentlerinde kârlı büyüme stratejisi
• Özel boru pazarında öncü ve lider şirket
• Satışlarının yaklaşık % 50’sini hedef ihracat pazarlarına yönlendirerek uluslararası düzeyde elde edilen
rekabet gücü
• Ürün ve hizmet kalitesiyle kayda değer proje referans listesiyle petrol ve gaz hat borusu sektöründe
farklılaşma stratejisi

Geçen bir
yıl içinde,
krizin etkileri
ortadan
kaldırılarak
hızlı bir
şekilde
toparlanma
ve iş
hacminde
% 24’lük
büyüme
sağlandı.
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2010 İş Sonuçları
• Krizin etkileri ortadan kaldırılarak hızlı bir şekilde toparlanma ve iş hacminde % 24’lük büyüme sağlandı.
• Amerika OCTG pazarına yönelik Salzgitter ile stratejik işbirliği sağlanarak müşteri ve pazar penetrasyonu
arttırıldı.
• Kuzey Afrika ve Avrupa doğalgaz hat borusu sektöründe yeni proje referansları oluşturuldu.
• Büyük çaplı hat borusu sektörüne yönelik Gemlik’te başlatılan yatırıma proje planı çerçevesinde devam
edildi.
• 2011-2015 Stratejik Plan çalışmaları ile önümüzdeki 5 yıl için BMB’nin detaylı yol haritası ve aksiyon
planları oluşturuldu.

Başarma Azmimiz
• Yurt içi standart boru pazarında artan rekabet şartlarına rağmen satış hacminde % 15 büyüme sağlandı.
• Amerika OCTG pazarına yeni süreç ve özel kalite kullanılarak üretilen “upgradable tubing” boru 		
satışımız, 2010 yılında artarak 80 bin tonun üzerinde gerçekleşti.
• Özel boru satışlarında kazanılan 30 yeni müşteri ile geçen yıla oranla çekme boru iş hacminde % 48’lik
artış sağlandı. Bununla birlikte boru kesme hattındaki düzenli işleyen kesme prosesi ile hedeflenen
kârlılık ve düşük fire maliyet yapısına ulaşıldı.
• Türkiye pazarına, OMV Samsun Elektrik Üretim Sanayi A.Ş.’nin Samsun CCPP projesi için, 18 metre gaz
borusu satan ilk firma olundu.
• İlk Kuzey Avrupa projemiz olan Danimarka’daki Energinet.dk ihalesini kazandık. Projede BMB, EllundEgtved doğalgaz boru hattı için Güney Jutland Yarımadası’ndaki 94 km uzunluğundaki boru hattı
kurulumunda 6.300 boru tedarik edecektir.
• Polonya gaz idaresi Gaz-System’in 2011-2013 arasında toplam 900 km’lik 208.000 tonluk 28-32” Spiral
SAW boru ihalesiyle ilgili çerçeve anlaşması imzalayan 4 firmadan biri olduk.
• Üretim tesislerimizdeki 5S faaliyetleri neticesinde iş güvenliği ve üretim verimliliğinde somut iyileştirmeler
sağlandı.

BÜLENT DEMİRCİOĞLU, Borusan Mannesmann Boru ve Borusan Mühendislik, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
/ EROL AKGÜLLÜ, Borusan Mannesmann Boru, Genel Müdür Yardımcısı - Teknoloji ve İş Geliştirme / SEMİH ÖZMEN,
Borusan Mannesmann Boru, Genel Müdür Yardımcısı - Üretim / ELİF AYHAN, Borusan Mannesmann Boru, Genel Müdür
Yardımcısı - Mali İşler ve Bilgi Sistemleri / ZAFER ATABEY, Borusan Mannesmann Boru, Genel Müdür Yardımcısı Standart ve Özel Boru Satış / HAKAN SEMİZOĞLU, Borusan Mannesmann Boru, Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma /
ÖZGÜR FİDANOĞLU, Borusan Mannesmann Boru, Genel Müdür Yardımcısı - Proje Satış

Fotoğraf: Sinan Tarakcı / BMB

CÜNEYT İÇEL,
Borusan
Paslanmaz Çelik
Boru ve Profil,
Genel Müdür

Borusan Mannesmann Boru Birinci Kalite Ürün Satışları (Bin ton)
İhracat
Yurt İçi
677
650

672
545

628

244

383

2006

245

319

351
267

406
321

2007

2008

358
278

2009

2010

Kurumsal Bilgiler
Üretim
• 4,6 mm ile 2,540 mm arasında değişen çapları ve 0,7 mm ile 25 mm arasında
değişen et kalınlıklarıyla ürün yelpazesinde yer alan 4.000 farklı boru çeşidi
• Ürün gamı içinde; su boruları, genel amaçlı borular, doğalgaz ve petrol hat
boruları, sanayi boru ve profilleri, yapı boruları, sondaj boruları, kazan boruları ve
spiral kaynaklı borular
• Türkiye’de sadece Borusan Mannesmann Boru’da bulunan, özellikle Avrupa
pazarında tercih edilen, SRM-Sıcak Çekme Teknolojisi ile üretilen borular
• Su, doğal gaz ve petrol iletim hatları için 355,6 mm-2,540 mm dış çap aralığında
spiral kaynaklı çelik boru üretimi, PE, Beton ve FBE kaplama çeşitleriyle özel
müşteri taleplerine hizmet sunabilme olanağı
Üretim Kapasitesi
• Yaklaşık 800 bin ton boyuna kaynaklı çelik boru ve 200 bin ton spiral kaynaklı
çelik boru olmak üzere 1 milyon ton seviyesine ulaşan üretim kapasitesi
Hizmet Verilen Sektörler
• Boyuna kaynaklı çelik boruda geniş ürün çeşidiyle inşaat, enerji ve otomotiv
sektörlerine yönelik kaliteli hizmet anlayışı
• Spiral kaynaklı çelik boruda yurt içi ve yurt dışı su, petrol ve doğalgaz hat
projelerini kapsayan altyapı işleri ile inşaat sektörüne yönelik çözüm odaklı iş
yapış biçimi
Hizmet Noktaları
• Bursa-Gemlik, İstanbul-Halkalı, İzmit ve Adapazarı fabrikalarıyla önemli çelik boru
üretim tesisleri
• Satış kanallarının yeniden yapılandırılmasıyla gelişen dağıtım ağı neticesinde 150
adet bayi teşkilatı

İş Ortağımız
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Çelik / Boru

BM Vobarno
Üretim Kapasitesi
• Yıllık 28.000 ton soğuk çekme boru üretim kapasitesi
• 29.000 m2 kapalı alan üzerine kurulu fabrika
• Dış çapları 20 mm ile 140 mm arasında değişen katma değerli özel çelik borular
Hizmet Verilen Sektörler
• Avrupa ülkeleri olmak üzere, otomotiv sektörüne yönelik imalat
Hizmet Noktası
• Vobarno İtalya’da üretim tesisi

Borusan Paslanmaz Çelik Boru ve Profil
Üretim
• Paslanmaz çelik boru ve paslanmaz çelik kutu profil
Üretim Kapasitesi
• Yılda 25.000 ton paslanmaz çelik boru ve paslanmaz çelik kutu profil
üretim kapasitesi
Ürünler
• Dekoratif Boru ve Profiller
• Tavlı Borular
• Otomotiv Boruları
• Endüstriyel Mutfak Boru ve Profilleri
Hizmet Noktası
• Çayırova - Gebze tesisleri

Borusan Mühendislik
• Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren firmalara gereksinim duydukları makine
ve teçhizatın üretilmesi
• Yatırım projelerine temel mühendislik proje tasarımı ve kontrolörlük yapılması
• Bu firmalara, faaliyete başladıktan sonra gereksinim duydukları tamir, bakım 		
hizmetleri sağlamak, yedek parça tasarlamak ve üretmek
• Yurt dışı firmalara makine imalatlarının yapılması
• Yeni yatırım projeleri için temel mühendislik, proje tasarımı, kontrolörlük, inşaat 		
ve teçhizat üretimi
Hizmet Noktası
• Bursa-Gemlik

Borusan İstikbal Ticaret
• Borusan Grubu’nun ilk şirketi
• Halen Borusan Grubu’nun yassı çelik ve çelik boru ihracatını gerçekleştiren şirket
• Dış ticaret sermaye şirketi statüsünde
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Soldan sağa: ERKAN KAFADAR, Borçelik,
Genel Müdür / JEAN MARC BLANRUE,
Borçelik, Genel Müdür Yardımcısı - Üretim
/ OKAN AYDINGÜN, Borçelik, Genel
Müdür Yardımcısı - Mali İşler ve Bilgi
Sistemleri / MESUT GÜNEY, Borçelik,
Genel Müdür Yardımcısı - Tedarik Zinciri
/ SİNAN SÖZEN, Borçelik, Genel Müdür
Yardımcısı - Satış, Pazarlama, Satınalma
ve MTH / KEREM ÇAKIR, Kerim Çelik,
Genel Müdür / BURÇİN FALAY, Kerim
Çelik, Genel Müdür Yardımcısı

Fotoğraf: Önder Turacı / Borçelik

Borçelik
Kerim Çelik

Çelik / Yassı Çelik

Borçelik
Stratejik Konumlandırma
• Türkiye’nin ilk özel ve en büyük ikinci yassı çelik üreticisi (1,5 milyon ton
kapasite)
• Butik üretimde büyük sanayicilerin en önemli tedarikçisi
• Çelik sektörü lideri ArcelorMittal ile stratejik ortaklık

2010 İş Sonuçları
• Borçelik’in üretimden satışlarında % 25 büyüme gerçekleşti.
• Otomotiv, beyaz eşya, radyatör sektörlerine yönelik üretimde önemli oyuncu
rolüne sahip

Başarma Azmimiz
• 2010 yılında ilk kez 1.000.000 tonun üzerinde 1. kalite ürün sevkiyatı 		
gerçekleştirilerek büyük bir eşik aşıldı.
• 2010 yılında ilk kez 1 milyar $’ın üzerinde ciro gerçekleştirildi.
• 2010 yılı sonuçlarına göre Bursa’da üretimden satışlarda en büyük 3. şirket
olundu.
• Müşteri memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2009’da 80 olan endeks
değerini 2010 yılında 91’e yükseltme başarısı sağlandı.
• 253.000 ton ile ihracatta rekor satış seviyesine ayrıca tüm üretim hatlarında
rekor üretim ve üretkenlik seviyelerine ulaşıldı.

Tüm üretim
hatlarında
rekor üretim
ve üretkenlik
seviyelerine
ulaşıldı.

İş Ortağımız
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Borçelik Toplam Satışları (Bin ton)

1,327

1,077
991
909

2006

2007

887

2008

2009

2010

Kurumsal Bilgiler
Üretim Alanları
• Sanayi hammadde girdisi olan sıcak daldırma galvanizli çelik, soğuk haddelenmiş
çelik ve sıcak haddelenmiş (asitlenmiş ve yağlanmış) çelik gruplarında üretim
• Ticari, çekme, derin çekme, ekstra derin çekme, dual fazlı, fırında sertleşebilen,
refosforize, HSLA (düşük alaşımlı yüksek mukavemetli), emayelik ve yapı çeliği
kalitelerinde üretim
Üretim Kapasitesi
• Toplam 1,5 milyon ton
• Kapasite dağılımı;
- 600 bin ton soğuk haddelenmiş çelik
- 900 bin ton sıcak daldırma galvanizli çelik
Hizmet Verilen Sektörler
• Borçelik’in iç pazardaki ana müşteri grupları, beyaz eşya, otomotiv ana ve
yan sanayileri, panel radyatör, yapı, boyalı sac, boru-profil, ambalaj, metal eşya
üreticileri ve çelik merkezleridir.
Hizmet Merkezi
• Gemlik
Hissedarlarımız
• Borusan Holding ve ArcelorMittal
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Çelik / Yassı Çelik

Kerim Çelik
Stratejik Konumlandırma

Tüm
zamanların
en yüksek
sevkiyat
ve ciro
rakamlarına
ulaşıldı.
Sevkiyatta
bir önceki en
yüksek seviye
olan 2008 yılı
sevkiyatının
% 43
oranında
üzerine
çıkılarak
380 bin
tona ulaşıldı.

• Türkiye endüstrisinin tercih ettiği yassı çelik servis sağlayıcısı

2010 İş Sonuçları
• Tüm zamanların en yüksek sevkiyat ve ciro rakamlarına ulaşıldı. Sevkiyatta
2009 yılı sevkiyatının % 47 oranında üzerine çıkılarak 380 bin tona ulaşıldı.
• Otomotiv sanayinin kalbinde faaliyet gösteren Bursa şubesi sevkiyat 		
rakamlarını 2010 yılında bir önceki yıla oranla 2 kat artırarak 148 bin tona
ulaştı.
• Manisa ve Tuzla şubelerimiz sevkiyatta kendi rekorlarını kırarak büyümelerini
sürdürdü.

Başarma Azmimiz
• Müşterilerimize en yüksek kalitede malzeme sağlarken, verdiğimiz zamanında
sevkiyat hizmetini de en iyi şekilde gerçekleştirmeye devam ettik.
• Müşterilerimize daha kapsamlı ve daha hızlı hizmet sağlama hedefiyle bilgi
işlem altyapımızda kapsamlı bir iyileştirme ve geliştirme çalışması yapıldı. 2011
bilgi işlem altyapımızı geliştirmeye devam edeceğimiz bir yıl olacak.
• Bölgesel etkinliğimizi daha da güçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde hizmet
verdiğimiz noktaları artırma çalışmalarına başlandı.
• 2011-2015 stratejik planları tamamlanarak 2015 yılı hedeflerimize ulaşabilmek
için gerçekleştirilecek aksiyonlar belirlendi.

Kurumsal Bilgiler
• 1977 yılında başladığı çelik servis merkezi faaliyetleriyle Türk çelik endüstrisinde,
dünya standartlarında hizmet veren ilk firma
• Rulo, dilinmiş rulo ve levha olarak, sıcak haddelenmiş sac, asitlenmiş ve 		
yağlanmış sıcak sac, soğuk sac, sıcak daldırma galvanizli sac, boyalı sac, silisli
sacdan oluşan ürün ağı
Üretim Kapasitesi
• Toplam 550 bin tonluk üretim kapasitesi
- Tuzla tesislerinde 150 bin ton
- Manisa tesislerinde 130 bin ton
- Bursa tesislerinde 270 bin ton

İş Ortağımız

Hizmet Verilen Sektörler
• Beyaz eşya, beyaz eşya yan sanayi, otomotiv yan sanayi, inşaat ve yan sanayi,
makine ve yedek parça, radyatör, aydınlatma, ısıtma ve havalandırma, mobilya 		
aksesuarı üreticileri, kablo ve taşıma sistemleri, boru profil ve diğer sektörler
Hizmet Noktaları
• Ana merkezi İstanbul-Tuzla
• Tuzla, Manisa ve Bursa’da şubeler
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Distribütörlük / Otomotiv

Borusan Otomotiv ve Borusan Oto
Supsan
Manheim Türkiye

Borusan Otomotiv ve
Borusan Oto
Stratejik Konumlandırma
• Premium otomobiller BMW, MINI, Land Rover, Aston Martin ve BMW Motosiklet distribütörü
• Otomobil ve motosiklet sevdalılarının ilk tercihi olma hedefi
• Benzersiz ürün ve hizmetlerimiz ile sürüş keyfi ve mutlu anlar yaşatmak misyonu

2010 İş Sonuçları

Borusan
Otomotiv
2010 yılının
Kasım ayında
temsil ettiği
markalar
toplamında
100.000’inci
otomobilin
satışını
gerçekleştirdi.

• Toplam binek otomobil pazarı 510 bin adet ile 2009 yılına göre % 38 büyürken, Premium Otomobil
Segmenti % 49 büyümesine rağmen BMW bunun da ötesinde % 79 büyüme oranına ulaştı.
• Türkiye toplam binek otomobil ihracatı 2009 yılına göre % 13 artış göstererek 440 bin adet olarak
gerçekleşti.
• Türkiye toplam binek otomobil üretimi de 2009’a göre % 18 artış ile 603 bin adet olarak gerçekleşti.
• Borusan Otomotiv 2010 yılının Kasım ayında temsil ettiği markalar toplamında 100 bininci otomobilin
satışını gerçekleştirdi.
• BMW geçmiş 25 yıldaki en yüksek perakende satışı gerçekleştirerek 12.034 adet satış yaptı.
• BMW’nin segmenti içindeki pazar payı 2009 yılındaki % 24’ten 2010 yılı sonunda % 29’a ulaştı.
• Land Rover toplamda 2.315 adet ile geçmişe kıyasla en yüksek satış adedini gerçekleştirdi ve % 35
pazar payı ile segment lideri oldu.
• MINI 708 adet ile ikinci en yüksek yılını yaşadı ve % 42 olan pazar payını % 54’e çıkararak segmentinin
lideri oldu.
• Motosiklette; toplam 351 adete ulaşarak 650 cc üzeri segmentimizde lider oldu. % 43’lük bu pazar payı
ile şu ana kadarki en yüksek pazar payına ulaşıldı.
• Kullanılmış otomobilde 1.065 adet ile hedefimizin üzerine çıktık.
• Tüm markalar ve tüm network genelinde Satış Müşteri Memnuniyeti’nde % 83,3 sadakatte % 76,7 elde
ettik.
• Satış Sonrası Memnuniyeti BMW Group’da % 85’e, Land Rover’da % 86’ya yükseldi.
• Üst orta segmentin temsilcisi ve BMW satışlarının % 30’luk kısmını teşkil eden BMW 520d modeli
Haziran ayı itibariyle satışa sunuldu ve segmentinde 6 aylık dönemde, bugüne kadar en çok satış adedi
yakalayan model oldu.
• BMW satışları içinde % 45’lik oran ile en fazla paya sahip model olan 3 Serisi’nin 2010 yılı toplam
satışının % 30’luk kısmı Aralık ayı içinde gerçekleştirildi.

Başarma Azmimiz
• Ulusal BMW Facebook sayfası açıldı. Sayfa kısa sürede dünyadaki en büyük 7. ulusal BMW marka
facebook sayfası haline geldi.
• Satış sonrası servislere her zaman öncelik vererek müşteri memnuniyeti ve sadakati konularında 		
hedeflerimizin çok daha ötesinde sonuçlar elde etmeyi başardık.
• Tümsel grup performansını güçlendirmek ve çalışanlarımızın bireysel yeteneklerini geliştirmek için
Borusan Akademi’de stratejik eğitim ve gelişim programları uygulandı.
• Yeni iş kültürü yaratarak sürekli gelişimi sağlamak amacı ile Yalın 6 Sigma yöntemleri ile iç
		
süreçlerimizdeki verimlilik ve mükemmelliğimiz arttırıldı.
• Araç kaplama, araç donanım kiralama hizmetleri ve Top-up paketi ile üç yenilikçi hizmet pazara sürüldü.
• Ayşe Öktem; BMW dünyasının Oscar’ı olarak kabul edilen BMW Excellence in Sales 2010 yarışması
Manager of the Year/Yılın Yöneticisi ödülüne layık görüldü.
Ayşe Öktem
Borusan Oto İstinye
Genel Müdür
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Soldan sağa: EŞREF BİRYILDIZ, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Eş Başkanı / ALİ VAHABZADEH,
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Eş Başkanı ve Borusan Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi /
TİJEN ÇIDAM, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Üyesi, Borusan Oto Genel Müdürü / Y. ATİLLA
ERMUTLU, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Üyesi, Satış Sonrası Direktörü / A. AYHAN ÖLÇER,
Borusan Otomotiv İcra Kurulu Üyesi, Land Rover Distribütörü Genel Müdürü / M. KERİM
KAZGAN, Borusan Otomotiv İcra Kurulu Üyesi, Mali ve İdari İşler Direktörü /

CENGİZ TEMEL, Manheim Türkiye, Genel
Müdürü / BRENT CLIFTON GREEN, Manheim
Türkiye, Genel Koordinatorü / SALİH ALSON,
Supsan Genel Müdürü

Fotoğraf: Türker Turgut /
Borusan Oto Avcılar

2010 OPERASYONEL BİLGİLERİ
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Distribütörlük / Otomotiv

Kurumsal Bilgiler
Markaları
• 1984 yılında BMW’nin Türkiye distribütörlüğü
• 1985 yılında BMW Motosiklet’in Türkiye distribütörlüğü
• 1998’de Land Rover’ın satış ve satış sonrası hizmetleri
• 2001 yılında MINI markası
• 2008 yılı itibariyle Borusan Oto Kıbrıs Ltd. Land Rover kuruluşu
• 2010 yılı son çeyrek dönemi itibariyle Aston Martin’in Türkiye distribütörlüğü
Ürün ve Hizmetler
Binek ve 4X4 araç, onaylı kullanılmış araç, motosiklet, parça, servis ve uzun dönem
araç kiralama ile diplomatik özel satışlar
Bayi Ağı
• Türkiye’de yedi coğrafi bölgeye dağılmış olarak satış, satış sonrası ve parça
hizmetleri sunan 14 adet yetkili satıcı ve 23 adet yetkili servis
• Borusan Otomotiv bayii olarak hizmet veren Borusan Oto’nun mevcut hizmet
noktaları; İstanbul’da Avcılar ve İstinye; Ankara’da Esenboğa, Çankaya, Birlik;
Adana-Mersin ve Gaziantep.
• Borusan Otomotiv bayii olarak hizmet veren diğer Yetkili Satıcılarımız Kosifler
Oto İstanbul, Kosifler Oto Antalya, Teknik Oto, Öztorun Oto, Özgörkey Otomotiv
ve Köprülü Oto’dur.

Ortağımız

Giwa Holding
GmbH
% 50 - % 50 Ortak Girişim
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Distribütörlük / Otomotiv

Supsan
Stratejik Konumlandırma
• Yurt içi yedek parça pazarında lider
• Motor supabı, supap gaydı ve tırnakta Türkiye’nin en büyük üreticisi
• Yedek parçada yeni ürünlerle müşterilerine entegre çözümler sunan bir partner

2010 İş Sonuçları

Eksantrik
mili, supap
fincanı,
motor
yatağı ve
takım conta
ürünlerinin
yedek parça
alanında
satışları
hızlandırıldı.
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• Toplam 6,4 milyon adetlik satış ve üretim
• Talep artışlarına başarı ile cevap verebilme
• Yedek parça ihracatında 150.000 adetlik seviyeye yaklaşma
• Yedek parçada, eksantrik mili, supap fincanı, takım conta ve motor yatağı
ürünlerinin satışının artırılması
• Yalın 6 Sigma’da Borusan Grubu genelinde üçüncü kez “Yılın 6 Sigma Şirketi”
seçilmek
• Müşteri memnuniyeti anketi sonucunda 92 puanlık müşteri bağlılık düzeyi ile
rekor seviye

Stratejik Hamleler
• Eksantrik mili, supap fincanı, motor yatağı ve takım conta ürünlerinin yedek
parça alanında satışları hızlandırıldı.
• Yeni ürünleri OEM müşterilerimize sunma konusunda adımlar atılmaya
başlandı.
• Çevre ülkelerde, Türkiye’de yedek parçada uyguladığımız pazarlama
stratejisini uygulamak için harekete geçildi.
• Yedek parça pazarında 44 küçük, 5 büyük eğitim toplantısı ile 3.000 kişiye
ulaşıldı.
• Sene içinde dönemsel artışlara başarılı planlama ve üretim esneklikleri ile
cevap verildi.
• Yeni dövme teknolojisini kullanmakta ustalaşıldı.
• Kâr bazlı satın alma stratejimiz uygulamaya devam edildi.
• Mali disiplin ön planda tutuldu.
• Yalın üretim sistemine geçildi ve bu sayede kapasite artırıldı.

2010 OPERASYONEL BİLGİLERİ
Supsan Satış Dağılımı (Milyon ABD Doları)
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Kurumsal Bilgiler
Faaliyet Alanı
• Global pazarın lider üreticisi Eaton SrL lisansı ile içten yanmalı motorlar için supap
ve supap aksesuarları üretimi
• Orijinal ekipman ve yedek parça pazarlarındaki motor parçası üretimi ve satış
sonrası hizmetleri konusunda uluslararası uzmanlık
Üretim Kapasitesi
• Yılda 10 milyon supap
• Stellitli ürün kapasitesi 4 milyon adet, çift parça ürün kapasitesi 5,5 milyon adet
Hizmet Verilen Sektörler
• Yurt içi ve global pazardaki orijinal ekipman üreticileri ve yedek parça müşterileri
Hizmet Noktaları
Merkez: Halkalı Fabrikası
Bağımsız Yedek Parça: 100 bayi

İş Ortağımız
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Distribütörlük / Otomotiv

Manheim Türkiye
Stratejik Konumlandırma
• Türkiye’nin lider ikinci el araç pazarlama şirketi

2010 İş Sonuçları
• Türkiye’nin lider ikinci el araç pazarlama şirketi olarak hızlı büyüme sürdürüldü.
• İkinci el araç satışı işinde 11 bin araç satıldı, bin adet araç açık arttırma
platformunda değerlendirildi.

Başarma Azmimiz
• Araç satış adedinde % 73 üye bayi adedinde % 40 büyüme gerçekleştirildi.
• Müşteri memnuniyeti indeksinde 11 puanlık artışla 78 puana ulaşıldı.
• Bayi araçlarının satışında % 55 büyüme sağlandı.
• Açık artırmaya katılan bayi adedi % 64 arttı.
• Tekil araç bazında giren aracın % 73’ü satıldı.
• Ankara şubesinde her hafta fiziksel açık artırma düzenlendi.
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Türkiye’nin
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büyüme
sürdürüldü.

2010 OPERASYONEL BİLGİLERİ
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Kurumsal Bilgiler
İş Alanı
• Alıcı ve satıcıları, uygulanabilecek tüm kanun ve yönetmeliklerle uyumlu olan
güvenli bir çevrede bir araya getirme
Ürünler ve Servisler
• Özel Açık Artırma
• Yerli veya ithal tüm ikinci el motorlu araçlar için ekspertiz, fiyatlandırma, araçların
özel artırma seanslarına ulaşım için lojistik destek, alıcı-satıcı arasındaki tüm
işlemler için dokümantasyon ve finansal transfer servisleri
• Her marka araç satışı
• Her hafta Manheim Türkiye’nin Tuzla, İstoç ve Ankara’daki tesislerinde çok sayıda
şehirden üye bayi katılımı ile özel açık artırmalar
• Her hafta İstoç’tan tüm artırmalara online bağlantı
• İstoç’ta pda kullanarak pey verme olanağı
Hizmet Noktaları
• Merkez İstanbul-Tuzla’da
• Şube İstanbul- İstoç Oto ve Ticaret Merkezi
• Şube Ankara- Esenboğa yolu

İş Ortağımız
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Fotoğraf: Ahmet Cemil Doğruer /
Borusan Makina ve Güç Sistemleri Çanakkale Şantiyesi
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Soldan sağa: ERCÜMENT İNANÇ - Genel
Müdür, İcra Kurulu Başkanı / MURAT
ERKMEN - İş Makinaları Direktörü, İcra
Kurulu Üyesi / ÖZGÜR GÜNAYDIN
Kazakistan Ülke Direktörü, / ÖMER LÜTFÜ
METİ Müşteri Destek Direktörü, İcra
Kurulu Üyesi İcra Kurulu Üyesi / ASLAN
HİÇSOLMAZ Finansman ve Mali İşler
Direktörü, İcra Kurulu Üyesi / TOLGA AKAR
Güç Sistemleri Direktörü, İcra Kurulu Üyesi

Distribütörlük /
Borusan Makina ve
Güç Sistemleri

İş Makineleri
Stratejik Konumlandırma
• Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Kırgızistan’ı kapsayan geniş
coğrafi yayılım
• Ana marka Caterpillar’la, Metso, Mantsinen, Hoist, Bucyrus, Atlas Copco ve
Challenger gibi dünyadaki lider markaların temsilcisi
• Kuruluşundan bu yana Türkiye iş makineleri pazarının lideri
• Genel inşaat segmentinde, gelişen ülkelerin artan altyapı ihtiyaçlarına uygun
çözümler
• Madencilik segmentinde, büyümeye paralel olarak dünya standartlarında ürün
ve hizmet sunumu
• Tarım segmentinde Kazakistan odaklı bir yapılanmayla, sektörün ana 		
oyuncularından biri haline gelmek

2010 İş Sonuçları
• Türkiye iş makineleri pazarında 953 adet yeni makine satışı ve 165 adetlik
kiralama filo büyüklüğü ile yıl başında bütçelenen hedeflerin çok üzerinde
neticelere ulaşıldı.
• Türkiye ikinci el iş makinesi satışlarında 350 adetlik satış başarısı sağlandı.
• Kazakistan’da batı menşeli makinelerde pazar liderliği konumu sürdürüldü.

Başarma Azmimiz
• Ana ürün gruplarında tedarikçilerimiz ile pazar payı artışı sağlayacak uzun
vadeli büyüme anlaşmaları imzalandı.
• Her bir alt segmentte ana oyuncu olabilmek ve konumumuzu güçlendirmek
maksadıyla asfalt, endüstriyel gibi alt segmentlerde aksiyon planları 		
oluşturuldu.
• Caterpillar kirlilik kontrolü programında Türkiye’de tüm tesislerimizde sağlanan
5 yıldız düzeyinin yanı sıra, Kazakistan’da da Varvarinskoe projesinde 5 yıldız,
Almaty ve Aktau tesislerinde 4 yıldız düzeyine ulaşıldı. Orta Asya’daki diğer
temsilciler arasında bu düzeyde başka örnek bulunmuyor.
• Kazakistan’da motor ve komponent yenileme tesis yatırımı tamamlanma
aşamasına geldi.

Türkiye iş
makineleri
pazarında
953 adet
yeni makine
satışı ve 165
adetlik 		
kiralama filo
büyüklüğü ile
yıl başında
bütçelenen
hedeflerin
çok üzerinde
neticelere
ulaşıldı.
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Güç Sistemleri
Stratejik Konumlandırma
Stratejimiz Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da Caterpillar, MaK ve Olympian
markaları ile güç sistemleri ürünlerinin temsilciliğinde;
• Yenilenebilir enerji ve elektrik güç sektörlerinde dizel, gaz jeneratörleri, elektrik ve kojenerasyon 		
çözümleri
• Denizcilik sektöründe her türlü gemi yapımında deniz motorları, jeneratörleri ve toplam sevk sistemleri
• Petrol ve gaz sektörlerinde idare ve sevk sistemleriyle birlikte
bütün sektörlerimiz için anahtar teslimi taaahhüt, mühendislik, müşteri destek, ikinci el, kiralama ve finans
opsiyonlarıyla 360 derece çözümler sunmaktır.

2010 İş Sonuçları
• Elektrik güç sistemleri konusunda liderlik pekiştirildi.
• Caterpillar ve Olympian markalarıyla son yılların en yüksek satış oranları gerçekleşti.
• Yat ve römorkör segmentlerinde üreticilerle partnerlik esasına dayalı çalışmalar yürütülerek denizcilik
pazarında başarıya ulaşıldı.
• 2010 sonunda MaK temsilciliği üstlenilerek, okyanus aşırı gemiler segmentindeki müşterilerimize daha
geniş bir ürün gamı ile hizmete başlandı.
• Kazakistan ve Kırgızistan’da güç sistemleri pazarında satış gelirleri yıllık bazda değişimler gösterdi.
Özellikle petrol ve gaz segmentinde müşteri destek çözümlerinde hızlı büyüme gerçekleştirildi.
• Azerbaycan ve Gürcistan’da güç sistemleri özellikle BP ile olan uzun vadeli müşteri destek hizmetinin de
etkisiyle kârlı büyüme sürecine devam etti.

Başarma Azmimiz
• Yüksek cirolu, anahtar teslimi projelere imza atılarak bu alanda daha kapsamlı işlere girmeye yönelik
adımlar atıldı.
• Mevcut CAT ve Olympian ürünlerinin yanı sıra MaK temsilciliği (denizcilik segmenti) ve kendi 		
markamızla piyasaya sunduğumuz kesintisiz güç kaynağı (elektrik güç sistemleri segmenti) ürünlerimizle
müşterilerimize toplam çözüm paketleri sunmaya başladık.
• Müşterilerimize ürünlerimizi kapsayan 10 yıla kadar uzatılmış garanti sözleşmeleri sunularak Caterpillar
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde diğer bütün ülkelere örnek teşkil eden en başarılı sonuçlara
ulaşıldı.
• Vermiş olduğumuz taahhüt hizmetlerinde odağımızı artırarak tek noktadan tüm hizmeti gerçekleştirme
stratejimizde değerli adımlar attık.
• 2011 – 2015 stratejik planımızda önümüzdeki 5 yıl içerisindeki beklentiler doğrultusunda segment
bazında yetkinliklerimizi değerlendirerek nasıl aksiyonlar alacağımızı belirledik.
• 2011 yılında bütün Orta Asya ülkelerimizde yeniden yapılanan güç sistemleri organizasyonu ile segment
odağının ve pazar payının artışı hedeflenmektedir.
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Distribütörlük /
Borusan Makina ve
Güç Sistemleri
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Borusan Makina ve Güç Sistemleri Kurumsal Bilgiler
Faaliyet Alanı
• 1994 yılından bu yana Caterpillar Türkiye temsilcisi
• Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Kırgızistan’da 		
Caterpillar’ın tek temsilcisi
• Ağır yakıtlı ve orta devirli MaK deniz motorları ile Olympian dizel ve gaz jeneratör
setleri markalarınının temsilciliği
• Finlandiya menşeli Mantsinen liman vinçleri, mobil kırma ve eleme üniteleri 		
konusunda dünya lideri Metso Nordberg, Amerika’nın en güvenilir çatallı istif 		
araçları markası Hoist Liftruck, Atlas Copco markalı hidrolik kırıcılar ve Exxon 		
Mobil’in Türkiye’deki temsilcisi
• Kazakistan’da ise Türkiye’deki temsilciliklerin yanı sıra; Challenger tarım 		
makineleri, maden iş makineleri üreticisi Bucyrus ve Paccar markasının temsilciliği
Hizmet Alanları
• İş makineleri satış ve satış sonrası destek hizmetleri
• 0 - 2 yaş arası yeni CAT iş makinesi kiralama hizmeti sunularak müşterilere verimli
ve tasarruflu kullanım olanağı sağlanması
• Sertifikalı ikinci el iş makinesi konseptiyle Türkiye’de benzeri olmayan garantili 		
ikinci el hizmeti
• Dizel ve gaz motorlu kojenerasyon, mekanik güç uygulamaları (pompa istasyonları
ve kompresör sistemleri vb.) ve acil durum jeneratörleri gibi enerji sistemleri 		
uygulamaları
• Biogaz ve çöp gazı anahtar teslimi enerji santralleri
• Deniz sevk ve yardımcı (jeneratör) dizel motorları
• İkinci el jeneratör ünitesi ve kiralama hizmetleri
• Statik ve dinamik UPS
• Tüm segmentler için finansman çözümleri sunulması
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Distribütörlük /
Borusan Makina ve
Güç Sistemleri

Hizmet Verilen Sektörler
• Genel ve ağır inşaat, madencilik ve endüstriyel sektörler
• Tekstil, çelik, kimya, ilaç, seramik, ağaç sanayii, otomotiv, plastik ve gıda
sektörleri
• Enerji sektöründe; iş merkezleri, oteller, hastaneler, havaalanları, üniversiteler ve
toplu konutlar
• Denizcilik sektöründe; ana ve yardımcı makine ve sistemleri ile römorkör,
megayat, kargo gemileri, deniz otobüsü ve ticari yolcu taşıma amaçlı tekne inşa
edenlere hizmet verilmektedir.
Hizmet Noktaları
• Merkezi İstanbul’da bulunan Borusan Makina ve Güç Sistemleri, Adana, Ankara,
İstanbul ve İzmir’deki bölge müdürlüklerine bağlı Antalya, Bursa, Diyarbakır,
Trabzon ve Trakya şubeleriyle hizmet vermektedir.
• Türkiye genelinde 27, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Gürcistan’da ise
toplam 14 hizmet noktası bulunmaktadır.
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Lojistik

Borusan Lojistik
Borusan Logistics International

Borusan Lojistik
Stratejik Konumlandırma
• 2000 yılından beri Borusan’da stratejik iş birimi
• Hızlı ve kârlı büyüyen iş modeli
• Yurt içi ve yurt dışı üçüncü parti lojistik projelerinde aranan firma
• Stratejik konumda ve modern liman işletmeciliği

2010 İş Sonuçları

Zaman
ve bütçe
planına
uygun
şekilde
tamamlanmış
olan liman
yatırımından
beklenen
gelir ve
kârlar
fizibilitenin
üzerinde
gerçekleşti.

• Kriz sonrası beklenen büyüme kârlılık seviyesi korunarak sağlandı.
• Zaman ve bütçe planına uygun şekilde tamamlanmış olan liman yatırımından
beklenen gelir ve kârlar fizibilitenin üzerinde gerçekleşti.
• Operasyonel yatırımlar sürdürüldü.
• Paydaşlar bazında yüksek memnuniyet ve itibar seviyesi sağlandı.

Başarma Azmimiz
• 2010 yılındaki ekonomik gelişmelere karşı esnek yaklaşım gösterilerek
yatırımları durdurmadan, etkin kaynak ve maliyet yönetimi ile yüksek kârlılık
düzeyi korundu.
• Uluslararası Taşımacılık ayrı bir iş birimi olarak yapılandırıldı.
• Sektör ortalamasının üzerinde büyüme sağlandı.
• Müşteri ve çalışan memnuniyetinde Türkiye ve Dünya ortalamalarının 		
üzerindeki seviye korundu.
• 2011-2015 Stratejik Planlama süreci tamamlandı.

Fotoğraf: Önder Turacı / Borçelik
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Soldan sağa: KAAN GÜRGENÇ, Genel Müdür / İBRAHİM DÖLEN, Türkiye
Lojistik Genel Müdür Yardımcısı / ÖZGÜR SOY, Liman İşletme ve Uluslararası
Taşımacılık Genel Müdür Yardımcısı / ELVAN HAMİDOĞLU, Mali İşler Genel
Müdür Yardımcısı / MUSTAFA ÖÇALIR, Yabancı Ülkeler Genel Müdür Yardımcısı

Lojistik

2010 OPERASYONEL BİLGİLERİ
Lojistik Satış Dağılımı (Milyon ABD Doları)
264
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2010 yılında grup
dışı hizmetlerin
satışlardaki payı, bir
önceki yıla göre % 4
oranında artmıştır.

Ana Faaliyet Alanları Bazında Lojistik Satışları (Milyon ABD Doları)
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Ciro bazında en
fazla büyüme 3PL
faaliyetlerinde
gerçekleşmiştir.

Kurumsal Bilgiler
Hizmetler
• Liman ve yurt içi/yurt dışı 3PL (3. Parti Lojistik) işlerini, hizmet çeşitliliği, coğrafi 		
kapsam ve verimlilik alanlarında birbirine sinerji yaratacak şekilde yürütmektedir.
• 2006 yılından bu yana Kuzey Afrika, Ortadoğu, Avrupa ve Amerika’da kurulmuş
olan şirketlerinin yanında 2011 yılında Kazakistan’da yapılanma hazırlıklarına 		
başlanmıştır.
Hizmet Verilen Sektörler
• Demir, çelik, otomotiv ve otomotiv yan sanayi, dayanıklı tüketim, hızlı tüketim, 		
kimya ve inşaat sektörleri ile konteyner hatları
Hizmet Noktaları
• İstanbul’da Genel Müdürlük
• Gemlik’te Liman
• İzmir, Ankara, İstanbul-Anadolu (2), İstanbul-Avrupa, Bursa’da Bölge 			
Müdürlükleri,
• Mersin ve Ereğli Şubeleri
• İzmit Köseköy’de Araç Lojistik Merkezi
• Toplam 181.000 m2’lik depolama alanı
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Enerji

Soldan sağa: MEHTAP ANIK ZORBOZAN Finans Genel Müdür
Yardımcısı, Borusan EnBW Enerji / KURT KLEIN Teknik Genel
Müdür Yardımcısı, Borusan EnBW Enerji / HÜSEYİN EVELEK
Satış ve Stratejik Planlama Genel Müdür Yardımcısı, Borusan
EnBW Enerji / MEHMET SALİH EROĞLU Yatırımlar ve İşletme
Genel Müdür Yardımcısı, Borusan EnBW Enerji

Borusan EnBW Enerji
Stratejik Konumlandırma

Toplam
kurulu gücü
yaklaşık
50 MW olan
Yedigöl Aksu
Hidroelektrik
Santrali
inşaatının
% 90’ı 2010
yılı sonu
itibariyle
tamamlandı.

• Hedef, Türkiye’deki en büyük 10 elektrik üretim firması içerisinde yer almak
• 2020 yılına kadar yatırım hedefi 3 milyar $
• Türkiye’nin en düşük maliyetli elektrik üreticilerinden biri olmak için;
- En verimli olma
- Esnek ve güvenilir olma
- Maliyet düşürücü teknolojiler kullanma
- Enerji sektöründe yatay ve dikey bütünleşme hedefi
• Öncelikle ve ağırlıklı olarak yenilenebilir kaynaklara odaklanmak
• Çeşitli enerji kaynaklarından oluşan esnek ve geniş bir portföy oluşturmak
• Üretim kurulu kapasitesini 2016 yılında 1.000 MW ve 2020 yılında 2.000 MW olarak sağlamak
• Özelleştirme ihalelerine seçici olarak katılmak
• Yerel ve ulusal yönetimler ile etkin ilişki yönetimi

2010 İş Sonuçları
• Toplam kurulu gücü yaklaşık 50 MW olan Yedigöl Aksu Hidroelektrik Santrali inşaatının % 90’ı 2010 yılı
sonu itibariyle tamamlandı.
• Bandırma Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin 15 MW ek kapasitesinin geçici kabulü gerçekleştirilerek başarılı bir
şekilde ticari üretime geçirildi ve 60 MW kurulu güce ulaşıldı.
• Çekirdek organizasyonun kurulması için yönetim ve personel sayısı artırıldı.

Başarma Azmimiz
• Enerji piyasasındaki gelişmeler analiz edilip öngörülerde bulunularak portföy dağılımı piyasa koşullarına
en uygun şekilde biçimlendirildi. Sürekli kendini revize eden bir proje yenileme süreciyle portföyün en
verimli projelerden oluşması sağlanıyor.
• Projelerin yapım aşamasında çevresel ve sosyal etkilerin yönetilmesinin işimizin en önemli unsurlarından
biri olduğunu benimseyerek, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin bağlı olacağı şirket ilkelerinin
oluşturulması süreci başlatıldı.
• Şirket satın alma süreci tasarımı tamamlandı ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda şirket temel
süreçlerinin yapılandırılması başlatıldı.
• Bandırma Rüzgâr Enerjisi Santrali’nin işletilmesine ilişkin çeşitli projeler yürütülmeye başlandı: Güç Eğrisi
Doğrulaması, Raporlama Altyapısı, Dokümantasyon Sistemi, Yangın Söndürme Sistemi ve Rüzgâr
Tahmin Sistemi Performans Geliştirilmesi.
• Yürümekte olan yatırımların düzenli takibini sağlamak için mali ve idari proje takip modülleri yapıldı.
• Operasyon ve proje kararlarını desteklemek üzere ERP çözümleri geliştirilmeye başlandı ve bu hizmetleri
sağlayan BT altyapı yatırımları yapıldı.
• Geliştirilen bilgi kanalları ağı takip ve güncelleme sistemi sayesinde enerji piyasasındaki sürekli değişim
ve gelişmeler daha yakından takip edilerek, uyum sağlayabilecek esnekliğe kavuşuldu.

Hizmet verilen sektörler:
• Dengeleme güç piyasası
• Serbest tüketiciler (yıllık 0.03 GWh/yıl tüketen
sanayi ve ticarethane aboneleri)
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İş Ortağımız

Fotoğraf: Derya Özkan / Borusan Mühendislik
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Emin Yeniacun / Borusan Holding

Kerem Bayram / Borusan Oto

Armağan Ünal / Borusan Holding

Sinan Tarakcı / Borusan Mannesmann Boru

Burak Cücü / Supsan

Derya Özkan / Borusan Mühendislik

Ahmet Cemil Doğruer /
Borusan Makina ve
Güç Sistemleri

Emin Yeniacun /
Borusan Holding

Önder Turacı / Borçelik
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Kerem Bayram / Borusan Oto

Ahmet Cemil Doğruer / Borusan Makina ve Güç Sistemleri

Özgür Türkler Tunç / Borusan Holding

Ömür Güleç / Borusan Makina ve Güç Sistemleri

Serkan Yörenç / Borusan Makina ve Güç Sistemleri

Önder Turacı / Borçelik

Sinan Kutlutan / Borusan Makina ve Güç Sistemleri

Türker Turgut / Borusan Oto

Burak Cücü / Supsan

Armağan Ünal / Borusan Holding

Sinan Tarakcı / Borusan Mannesmann Boru

Tayfun Erkuş / Borusan Oto

Emin Yeniacun / Borusan Holding

Tuğba Tunç Eryılmaz / Borusan Holding
Türker Turgut / Borusan Oto

Özgür Türkler Tunç / Borusan Holding

Ömür Güleç / Borusan Makina
ve Güç Sistemleri

Tayfun Erkuş / Borusan Oto
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Fotoğraf: Emin Yeniacun / Borusan Holding

Başarma azmimizle
daima daha iyiye...
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(İNGİLİZCE ASLININ TÜRKÇE TERCÜMESİDİR)

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Borusan Holding Anonim Şirketi Ortakları’na
Finansal Tablolarla İlgili Rapor
Borusan Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının (Borusan Holding ve Bağlı Ortaklıkları - “Borusan Grubu” ya da “Grup”) 31 Aralık 2010
tarihi itibariyle, ABD Doları olarak hazırlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait konsolide kapsamlı
gelir tablosunu, konsolide özsermaye değişim tablosunu ve konsolide nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini
ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Finansal Tablolarla İlgili Olarak Grup Yönetiminin Sorumluluğu
Grup yönetimi finansal tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan
ve yönetimin kararlaştırdığı gerekli iç kontrol sistemleriyle konsolide finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan
önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasından sorumludur.
Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz,
Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız
denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak
üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.
Bağımsız denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla,
bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya
hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk
değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, Grup’un iç kontrol
sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız
denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Grup yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol
sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca Grup yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları
ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini
içermektedir.
Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar, Borusan Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıklarının 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle
finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

İstanbul, 18 Mart 2011

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO
(Birim – ABD Doları)
VARLIKLAR
Notlar

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

6

240.391.249

258.588.432

7
8
9
10

45.446
413.061.618
462.423.875
127.138.500

20.441
286.071.394
435.967.531
124.822.378

		

1.243.060.688

1.105.470.176

22

4.348.215

23.477.188

Dönen varlıklar toplamı 		

1.247.408.903

1.128.947.364

Duran varlıklar
Uzun vadeli ticari alacaklar
8
Satılmaya hazır finansal varlıklar 		
Maddi duran varlıklar, net
12,27
Maddi duran varlıklar için verilen avanslar 		
Maddi olmayan duran varlıklar
13
Şerefiye
11
Ertelenmiş vergi varlıkları
18
Diğer duran varlıklar
10

312.770
2.200.177
1.235.797.587
17.542.207
44.963.697
11.834.565
5.717.966
25.414.292

887.261
2.183.650
1.215.082.043
12.067.443
42.092.843
11.834.565
9.173.120
16.383.909

Duran varlıklar toplamı 		

1.343.783.261

1.309.704.834

Varlıklar toplamı 		

2.591.192.164

2.438.652.198

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Rayiç değeri ile ölçülen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen
finansal varlıklar
Ticari alacaklar, net
Stoklar,net
Diğer dönen varlıklar

Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar

İlişikte sayfa 87 ile 151 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE BİLANÇO
(Birim – ABD Doları)
BORÇLAR VE ÖZSERMAYE
Notlar

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

14
15
16
18
17

536.174.622
293.285.790
99.596.155
19.044.661
152.479.891

417.590.599
452.194.313
66.846.196
10.088.790
81.571.813

		

1.100.581.119

1.028.291.711

22

367.919

25.668.432

Kısa vadeli borçlar toplamı 		

1.100.949.038

1.053.960.143

14
16
19
18
17

13.291.576
459.329.844
23.492.895
40.121.986
1.041.764

1.964.831
375.119.842
20.829.756
36.715.924
47.029

Uzun vadeli borçlar toplamı 		

537.278.065

434.677.382

Borçlar toplamı 		

1.638.227.103

1.488.637.525

Özsermaye
Ödenmiş sermaye
20
Yabancı para çevrim farkları
3
Yeniden değerleme fonu, net 		
Finansal riske karşı koruma fonu 		
Yasal yedekler ve birikmiş kârlar
21

46.044.080
9.933.278
152.223.259
(534.773)
225.144.443

46.044.080
17.544.833
156.309.199
14.667
216.338.716

Ana şirket hissedarlarına ait özsermaye 		
Azınlık payları
3

432.810.287
520.154.774

436.251.495
513.763.178

Toplam özsermaye 		

952.965.061

950.014.673

Borçlar ve özsermaye toplamı 		

2.591.192.164

2.438.652.198

Kısa vadeli borçlar
Ticari borçlar, net
Kısa vadeli krediler
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli bölümü
Ödenecek gelir vergisi
Kısa vadeli diğer borçlar

Satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar ile doğrudan
ilişkilendirilen yükümlülükler

Uzun vadeli borçlar
Uzun vadeli ticari borçlar
Uzun vadeli krediler
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Uzun vadeli diğer borçlar

İlişikte sayfa 87 ile 151 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE
KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Birim – ABD Doları)
Notlar

1 Ocak-31 Aralık 2010

1 Ocak-31 Aralık 2009

23
24

3.502.961.826
(3.103.657.963)

2.414.788.671
(2.094.001.646)

Brüt kâr 		

399.303.863

320.787.025

Satış ve genel yönetim giderleri
25
Diğer faaliyet gelirleri, net
28
Finansman geliri
29
Finansman gideri
29
Çevrim kârı / (zararı) 		

(240.717.177)
12.190.710
12.925.893
(55.170.524)
1.572.790

(194.907.274)
31.369.669
22.012.944
(67.947.998)
(5.901.526)

Vergi öncesi kâr 		

130.105.555

105.412.840

Vergi 		
- Cari (yasal)
18
- Ertelenmiş
18

(40.358.453)
(30.336.628)
(10.021.825)

(22.053.521)
(15.136.778)
(6.916.743)

Devam eden faaliyetlerden elde edilen dönem (zararı)/kârı		

89.747.102

83.359.319

Durdurulan faaliyetlerin dönem zararı

22

(2.257.068)

(1.053.649)

Net kâr/(zarar)		

87.490.034

82.305.670

Diğer kapsamlı gelir:
- Finansal riskten korunma fonundaki değişim 		
- Duran varlık değer değerleme fonundaki değişim 		
- Yabancı para çevrim farkındaki değişim 		

(712.776)
1.989.411
(14.482.198)

(707.326)
238.030.912
1.414.453

Toplam kapsamlı gelirler/(giderler) 		

74.284.471

321.043.709

Net kâr/(zarar)
Kontrol gücü olmayan paylar
3
Ana şirket hissedarlarının payları 		

51.489.487
36.000.547

41.191.951
41.113.719

Toplam kapsamlı gelir/(gider) dağılımı
Kontrol gücü olmayan paylar
3
Ana şirket hissedarlarının payları 		

45.503.969
28.780.502

152.613.978
168.429.731

Net satışlar
Satılan mal ve verilen hizmet maliyeti

İlişikte sayfa 87 ile 151 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARiHiNDE SONA EREN YILA AİT
KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Birim – ABD Doları)

Ödenmiş Yabancı para
sermaye çevrim farkları
31 Aralık 2008 bakiyesi
Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Kontrol gücü olmayan
paylardaki değişim (Not 30)
Ödenen temettüler
31 Aralık 2009 bakiyesi
İştiraklardeki sermaye artışı
Diğer kapsamlı gelir / (gider)
Kontrol gücü olmayan
paylardaki değişim (Not 30)
Ödenen temettüler
31 Aralık 2010 bakiyesi

Yeniden
değerleme
fonu

Finansal riske Yasal yedekler
karşı koruma
ve birikmiş
fonu
kârlar

Ana şirket
hissedarlarına
ait özsermaye

Kontrol gücü
olmayan
paylar

Toplam
özsermaye

46.044.080

16.222.059

31.711.829

560.612

192.322.423

286.861.003

360.713.252

647.574.255

-

1.322.774

124.597.370

(545.945)

43.055.532

168.429.731

152.613.978

321.043.709

-

-

-

-

(4.864.247)
(14.174.992)

(4.864.247)
(14.174.992)

4.744.963
(4.309.015)

(119.284)
(18.484.007)

46.044.080

17.544.833

156.309.199

14.667

216.338.716

436.251.495

513.763.178

950.014.673

-

(7.611.555)

(5.821.456)

(549.440)

42.762.953

28.780.502

1.137.241
45.503.969

1.137.241
74.284.471

-

-

1.735.516
-

-

(15.566.575)
(18.390.651)

(13.831.059)
(18.390.651)

(21.731.090)
(18.518.524)

(35.562.149)
(36.909.175)

46.044.080

9.933.278

152.223.259

(534.773)

225.144.443

432.810.287

520.154.774

952.965.061

İlişikte sayfa 87 ile 151 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
Notlar
İşletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akımları:
Vergi karşılığı, azınlık payları ve durdurulan faliyetler öncesi kâr 		
Durdurulan faaliyetlerden vergi öncesi dönem zararı 		
Vergi öncesi kâr ile işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit
arasındaki mutabakat
Amortisman
27
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
27
Faiz gelirleri
29
Rayiç değerleri ile ölçülen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal
varlıklardan elde edilen faiz gelirleri
29
Vade farkı geliri, net
29
Faiz giderleri
29
Stok değer düşüklüğü gideri
9
Stoklar üzerindeki geçmiş yıl değer düşüklüğünün geri çevrilmesi
9
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı
19
Maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlık satış kârı
28
Yabancı para çevrim farklarındaki net değişim 		
Şerefiye, maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlıklara
ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
3, 28
İştirak satış kârı
31

1 Ocak-31 Aralık 2010

1 Ocak-31 Aralık 2009

130.105.555
(1.102.833)

105.412.840
(1.053.649)

72.853.546
3.681.996
(5.893.896)

63.001.506
3.671.324
(8.108.793)

(7.031.997)
41.163.179
2.877.400
(208.943)
6.055.583
181.313
(8.521.274)

(191.818)
(13.712.333)
50.496.732
2.019.629
(67.570.442)
4.852.018
(1.124.511)
3.002.792

(5.206.805)

15.657.634
(30.742.790)

İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet kârı 		
İşletme sermayesindeki değişimler
Ticari alacaklar 		
Stoklar 		
Diğer dönen varlıklar ve diğer kısa vadeli borçlar - net 		
Ticari borçlar 		
Diğer duran varlıklar ve uzun vadeli diğer borçlar - net 		
Ödenen kıdem tazminatı
19
Ödenen vergiler
18

228.952.824

125.610.139

(127.647.219)
(25.236.506)
72.753.581
129.918.424
(5.476.898)
(3.027.866)
(24.837.579)

53.175.628
188.826.061
31.801.375
(117.444.121)
(8.526.441)
(3.066.210)
(15.347.871)

Devam eden işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit 		

245.398.761

255.028.560

Yatırım faaliyetleri:
Maddi duran varlık alımları (*) 		
Maddi olmayan duran varlık alımları
13
Grup tarafından kontrol edilen şirketlerin kalan hisselerinin satın alınması 		
Maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlık satışlarından alınan nakit 		
Telekom sermaye artışı 		
Satılmaya hazır finansal varlıklardaki artış 		
Alınan faiz 		
Bağlı ortaklık hisselerinin bir kısmının satılmasından elde edilen nakit
31

(144.117.381)
(5.923.540)
(35.562.149)
17.719.512
(12.000.000)
12.900.888
14.238.243

(225.375.128)
(17.202.651)
(4.382.825)
38.871.002
(1.676.091)
22.254.417
62.259.150

Devam eden işletme faaliyetlerinin yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit		

(152.744.427)

(125.252.126)

Durdurulan işletme faaliyetlerinin yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit		

-

(8.474.932)

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit 		

(152.744.427)

(133.727.058)

Finansman faaliyetleri
Kredi geri ödemeleri 		
Alınan kredilerden sağlanan nakit 		
Konsolide olmayan ilişkili şirketlerden olan finansal alacaklardaki değişim 		
Ödenen temettüler (kontrol gücü olmayan pay hissedarlarına ödenenler dahil) 		
Ödenen faiz 		
İştiraklerin sermaye artışı 		

(1.136.473.933)
1.104.550.717
(2.613.473)
(36.909.175)
(40.542.894)
1.137.241

(695.674.602)
615.453.453
(22.800.989)
(18.484.007)
(36.123.358)
-

Devam eden işletme faaliyetlerinin finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net nakit 		

(110.851.517)

(157.629.503)

Nakit ve nakit benzeri varlıklardaki net artış 		
Dönem başındaki nakit ve nakit benzeri varlıklar 		

(18.197.183)
258.588.432

(36.328.001)
294.916.433

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzeri varlıklar

240.391.249

258.588.432

6

(*) 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yılda 5.474.764 ABD Doları maddi duran varlıklar için verilen avanslardaki azalış maddi duran varlık
alımlarına dahil edilmiştir (31 Aralık 2009: 98.916.485 ABD Doları netlenmiştir).
İlişikte sayfa 87 ile 151 arasında yer alan muhasebe politikaları ve açıklayıcı dipnotlar bu konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
1. KURUMSAL BİLGİ
Genel
Borusan Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları (“Borusan Grubu” ya da “Grup”) faaliyetlerine 1944 yılında Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. olarak çelik ürünleri
ithalatı yapan ve kurutulmuş meyve ihraç eden bir şirket olarak başlamıştır.
Borusan Holding A.Ş. (“Borusan Holding” veya “Holding”) Aralık 1972’de çelik sanayi (boru ve yassı çelik üretimi), önemli markaların satış ve servis
temsilciliği (BMW, Land Rover ve Caterpillar), entegre lojistik hizmetleri olmak üzere değişik sahalarda faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini koordine
etmek amacıyla kurulmuştur. Borusan Holding, Türkiye’de kayıtlı olup Kocabıyık ailesinin kontrolündedir (Not 20). Holding’in kayıtlı adresi aşağıdaki
gibidir:
Meclisi Mebusan Caddesi No: 35- 37
Fındıklı – İstanbul –Türkiye
Grup’taki Faaliyet Türleri
Borusan Grubu’nun başlıca faaliyetleri şunlardır:
• Yurt içi ve yurt dışında pazarlanmak üzere boyuna kaynaklı ve spiral çelik boru üretimi;
• Yurt içi ve yurt dışında pazarlanmak üzere, soğuk haddelenmiş bobin ve saç, kaplamalı bobin ve saç üretimi;
• BMW, MINI, Land Rover ve Aston Martin otomobillerinin Türkiye satış ve satış sonrası servis temsilciliği ve araba kiralama hizmeti;
• Caterpillar iş makineleri ve güç sistemleri ürünlerinin Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri’nde (Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan) ve İran satış
ve satış sonrası servis temsilciliği;
• Entegre lojistik hizmetleri, gümrükleme, gemi taşımacılığı, liman işlemleri ve depolama hizmetleri;
• Yurt içi ve yurt dışında pazarlanmak üzere otomotiv sanayi için supap üretimi,
• Elektrik üretimi ve toptan satışı
Eylül 1998’den bu yana Borusan Holding, çelik boru sektöründe faaliyet gösteren, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kayıtlı Borusan Mannesmann
Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerini yönlendirmek ve koordine etmek amacıyla kurulan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş.’yi de
kontrol etmektedir. Ayrıca Borusan Holding, Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş. ve Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. ile İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası’na kayıtlı olan Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. isimli yatırım (portföy) şirketlerinin de kontrolünü elinde bulundurmaktadır.
Grup Türkiye’de dört ana faaliyet segmenti halinde organize olmuştur:
• Çelik segmenti
• Distribütörlük (Temsilcilik) segmenti
• Enerji segmenti
• Lojistik segmenti
Grup’un başlıca diğer faaliyetleri motor subapları üretimini ve 31 Mart 2010 tarihinde sonlandırılan telekomünikasyon hizmetleri kapsamaktadır. Grup
telekomünikasyon sektöründeki faaliyetlerini 31 Mart 2010 tarihinde elden çıkartmıştır.
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
1. KURUMSAL BİLGİ (devamı)
Borusan Holding’in Bağlı Ortaklıkları (“Bağlı Ortaklık”), Bağlı Ortaklıkları’nın faaliyet segmentleri ve faaliyet yerleri aşağıdaki gibidir:
Faaliyet Kolu

Bağlı Ortaklık

Yeri

Yassı Çelik

Borçelik Çelik Sanayi Ticaret A.Ş. (“Borçelik”)
Kerim Çelik Mamulleri İmalat ve Ticaret A.Ş. (“Kerim Çelik”)
Borusan Paslanmaz Çelik Boru ve Profil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Paslanmaz Boru”)

Gemlik – Türkiye
İstanbul – Türkiye
Gebze-Türkiye

Boru

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Borusan Boru”)
Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. (“BMBYH”)
BM Vobarno Tubi S.p.A. (“Vobarno”)
Borusan Mühendislik İnşaat ve Sanayi Makinaları İmalat A.Ş. (“Mühendislik”)
Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş. (“İstikbal”)
Borusan Ankara İnşaat Malzemeleri Pazarlama A.Ş. (“Borusan Ankara”) (1)

İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İtalya
Gemlik – Türkiye
İstanbul – Türkiye
Ankara – Türkiye

Distribütörlük

Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BMGS”) (2)
Machinery Intertrade Limited (“UK”)
MIT Machine International Trade Limited (“MIT Machine”)
MIT Machine Holding Limited (“MIT Machine Holding”)
Machinery International Trade B.V. (“Machinery International”)
Borusan Makina Kazakhstan LLP (“Kazakhstan”)
Arya Heavy Machinery (“Arya- Iran”)
BBM Machinery Limited (“BBM-İran”)
Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Oto”)
Borusan Otomotiv İthalat ve Dağıtım A.Ş (“Borusan Otomotiv”)
Borusan Oto Kıbrıs Limited (“Oto Kıbrıs”)
Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş.

İstanbul – Türkiye
İngiltere
Malta
Malta
Hollanda
Kazakistan
İran
İngiltere
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
KKTC
İstanbul – Türkiye

Enerji

Maya Enerji Yatırımları A.Ş. (“Maya Enerji”)
Yedigöl Hidroelektrik Üretim ve Tic. A.Ş. (“Yedigöl”)
Turkuaz Elektrik Üretim A.Ş. (“Turkuaz”)
Hazal Hidroelektrik Üretim A.Ş. (“Hazal”)
Van Elektrik Üretim San. ve Tic.A.Ş. (“Van”)
Esentepe Enerji Yatırımları Üretim ve Tic. A.Ş. (“Esentepe”)
Hidiv Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. (“Hidiv”)
Borusan Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. (“Borusan Enerji”)
Meltem Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Meltem”)
Güney Rüzgarı Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Güney Rüzgarı”)
Kuzey Rüzgarı Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Kuzey Rüzgarı”)
Dinç Enerji Madencilik Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Dinç”)
Tayfun Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Tayfun”)
Vaniköy Enerji Yatırımları ve Üretim Ticaret A.Ş. (“Vaniköy”)
Baltalimanı Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Baltalimanı”)
Beykoz Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Beykoz”)
Beylerbeyi Enerji Yatırımları Üretim ve Tic. A.Ş. (“Beylerbeyi”)
Burgaz Enerji Yatırımları Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Burgaz”)
Dolmabahçe Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (“Dolmabahçe”) (3)
Eskoda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş
Gökçeada Enerji Yatırımları Üretim ve Tic. A.Ş. (“Gökçeada”)
İntepe Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (“İntepe”)
Maray Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Maray”)
Başkent Gölbaşı Maden Kömür Elektrik Üretim ve Tic. Ltd. Şti (“Başkent”)
Borasco Enerji ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (“Borasco”)
Doğadan Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. (“Doğadan”)
Dönüşüm Enerji Üretim Pazarlama İthalar ve İhracat A.Ş.(“Dönüşüm”)
Kasırga Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. (“Kasırga”)

İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye

Lojistik

Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. (“Borusan Lojistik”)
Borusan International Algeria SPA
Borusan International Pars Joint Stock Co
Borusan International Gulf FZE
Borusan International Netherlands Coop

İstanbul – Türkiye
Cezayir
İran
Dubai / BAE
Hollanda

Diğer

Borusan Elektronik Ticaret, İletişim ve Bilgi Hizmetleri A.Ş. (“Otomax”)
Borusan Manheim Açık Arttırma ve Araç Pazarlama ve Tic. Ltd. Şti. (“Borusan Manheim”)
Supsan Motor Supapları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Supsan”)
Borusan Teknolojik Yatırımlar Holding A.Ş. (“Borusan Teknoloji”)
Borusan Telekom ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Borusan Telekom”) (4)
Borusan Birlik Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. (“Birlik Danışmanlık”)
Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (“Borusan Yatırım”)

İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye
İstanbul – Türkiye

(1) Bu şirket tasfiye halindedir.
(2) Borusan Makina ve Borusan Güç Sistemleri Aralık 2009 tarihi itibariyle Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“BMGS”) adı
altında birleşmiştir.
(3) Bu şirket 16 Mart 2010 da elden çıkarılmıştır.
(4) Bu şirket 31 Mart 2010 da elden çıkarılmıştır.
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
2. YENİ VE GÜNCELLENMİŞ STANDARTLARIN UYGULAMASI
2.1 Yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlar
1 Ocak 2010 yılı itibarıyla yürürlüğe giren aşağıdaki yeni ve yeniden düzenlenen UFRS standartları ve UFRYK yorumları haricinde, uygulanan muhasebe
politikaları bir önceki dönemde kullanılan muhasebe politikalarıyla aynıdır:
• UFRS 1 (değişiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.
• UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler – Grup’un nakit olarak ödediği hisse bazlı anlaşmalar 1 Ocak 2010 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali
dönemler için geçerlidir.
• UFRS 3 (revize) İşletme Birleşmeleri ve UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan mali dönemlerde meydana gelen işletme birleşmeleri için geçerlidir. UFRS 2, UFRS 5, UFRS 7, UMS 7, UMS 21, UMS 28, UMS 31
ve UMS 39 standartlarındaki önemli değişiklikleri de içerir.
• UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Finansal Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemler 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da
bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.
• UFRYK 17 Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra başlayan mali dönemler için geçerlidir.
• UFRYK 18 Müşterilerden Varlık Transferi 1 Temmuz 2009 tarihinde ya da bu tarihten sonra transfer edilen varlıklar için geçerlidir.
• UFRS’lerdeki iyileştirmeler (Mayıs 2008)
• UFRS’lerdeki iyileştirmeler (Nisan 2009)
Standart ve/veya yorumların uygulaması aşağıda açıklanmıştır:
UFRS 1 (değişiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnai Durumlar
Petrol ve doğal gaz ile ilgili varlıklar ve kiralama işlemlerinin ölçümüne ilişkin olarak ilk UFRS uygulamalarında ilave istisnai durumlar getirilmiştir. Grup
halihazırda UFRS’ye göre mali tablo hazırladığından dolayı, bu standardın konsolide mali tablolara etkisi yoktur.
UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler (Revize)
UMSK tarafından yayınlanan UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında yapılan değişiklikler, Grup’un nakit olarak ödediği hisse bazlı işlemler için
uygulanacak muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. Grup bu standardı 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren uygulamaya başlamış olup, bu standartta yer
alan değişikliklerin Grup’un mali durumu ya da finansal performansı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Bu standardın Grup’un konsolide
mali tabloları üzerinde bir etkisi yoktur.
UFRS 3 İşletme Birleşmeleri (Revize) ve UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
UFRS 3 (Revize) standardı işletme birleşmesi sonrasında kullanılacak muhasebe uygulamalarıyla ilgili önemli değişiklikleri içerir. Bu değişiklikler,
kontrol gücü olmayan payların değerlemesi, işlem maliyetlerinin muhasebeleştirilmesi, başlangıç muhasebesi ve koşullu bedel ve aşamalı olarak
gerçekleştirilen işletme birleşmesinin sonraki ölçümleri ile ilgili uygulamaları etkilemektedir. Bu değişiklikler kayda alınan şerefiye tutarını, satın alım
işleminin yapıldığı dönem sonuçlarını ve ileride raporlanacak sonuçları etkiler.
UMS 27 standardında yapılan düzeltmeler özellikle Grup’un bağlı ortaklıklardaki paylarında değişime neden olan olaylara ya da işlemlere ilişkin
uygulanacak muhasebeleştirme işlemlerini etkilemektedir. Dolayısıyla, bu tür işlemlerde şerefiye ya da kâr/zarar oluşmaz. Ayrıca, bu standart bağlı
ortaklığa ait zararların ve bağlı ortaklığın kontrolünün kaybedilmesinin muhasebeleştirilmesiyle ilgili uygulamalarda da değişiklik yapmıştır.

89

(İNGİLİZCE ASLININ TÜRKÇE TERCÜMESİDİR)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
2. YENİ VE GÜNCELLENMİŞ STANDARTLARIN UYGULAMASI (devamı)
2.1 Yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
UFRS 3 (Revize) ve UMS 27 (Değişiklikler) standartlarında yapılan değişiklikler, 1 Ocak 2010 tarihi sonrasında gerçekleşen satın alma, bağlı ortaklık
kontrolünün kaybedilmesi ve kontrol gücü olmayan paylarla ilgili işlemlere ilişkin uygulanacak muhasebeleştirme işlemlerini etkilemektedir.
Muhasebe politikasında yapılan değişiklik ileriye dönük olarak uygulanmış ve hisse başına kazanç üzerinde materyal bir etkisi olmamıştır.
UMS 39 Finansal Araçlar Standardındaki Değişiklikler: Muhasebeleştirme ve Ölçüm – Finansal Riske Karşı Korunmaya Uygun Kalemler
Bu standart, bir finansal aracın gerçeğe uygun değerdeki değişiklikleri ya da nakit akımlarındaki değişiklikleri finansal riskten korunan kalem olarak
belirlenmesi konusuna açıklık getirir. Bu standart, ayrıca, bazı durumlarda finansal riske karşı korunan risk olarak enflasyonun belirlenmesini de içerir.
UFRYK 17 Nakit Dışı Varlıkların Hissedarlara Dağıtımı
Bu yorum, bir işletmenin hissedarlarına temettü olarak nakit yerine varlıklar vermesi durumunda uygulanacak uygun muhasebeleştirme işlemi ile ilgili
bilgiler sunar. Bu yorum’un Grup’un mali durumu ya da finansal performansı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
UFRYK 18 Müşterilerden Varlık Transferi
Bu yorum, müşterilerden maddi duran varlık transferini karşılayan işletmeler için olan muhasebe uygulamalarına açıklık getirir ve transferi yapılan maddi
duran varlıkların alıcı tarafından varlık tanımına uygun olması durumunda varlığı alan işletmenin, transfer tarihinde varlığı gerçeğe uygun değeriyle
muhasebeleştirmesi ve alacağın UMS 18 Hasılat standardı uyarınca hasıt olarak muhasebeleştirilmesi gerektiğini belirtir.
UFRS’lerdeki İyileştirmeler
UMSK, öncellikle standartlarda olan tutarsızlıkları ortadan kaldırmak ve açıklamaları netleştirmek amacıyla Mayıs 2008 ve Nisan 2009 tarihinde
standartlardaki genel değişiklikleri içeren bir çerçeve yayınlamıştır. Her standardın kendine ait ayrı geçici hükümleri vardır. Aşağıda belirtilen değişikliklerin
uygulaması sonucunda muhasebe politikalarında değişiklikler olmuş, fakat bu değişikliklerin Grup’un mali durumu ya da finansal performansı üzerinde
herhangi bir etkisi olmamıştır.
Mayıs 2008 Tarihinde Yayınlanan İyileştirmeler
• UFRS 5 Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler: Bu standart, bir bağlı ortaklığın satış amacıyla elde tutulması durumunda bu
bağlı ortaklığa ait tüm varlık ve yükümlülükler, işletmenin satış sonrasında bağlı ortaklıkta kontrol gücü olmayan hisselere sahip olması durumunda
bile, bu standart kapsamında sınıflandırılması gerektiğini belirtir. Bu değişiklikler ileriye dönük olarak uygulanır ve bu standardın Grup’un mali durumu
ya da finansal performansı üzerinde herhangi bir etkisi olmamıştır.
Nisan 2009 Tarihinde Yayınlanan İyileştirmeler
• UFRS 5 Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler: Bu standart, satış amacıyla elde tutulan cari olmayan varlıklar ile elden
çıkarma gruplarına ya da yalnızca UFRS 5 standardı kapsamında belirtilen durdurulan faaliyetlere ilişkin mali tablo açıklamalarını belirtir. Bu tür varlık
ve durdurulan faaliyetler için diğer UFRS standartlarında belirtilen açıklama gereklilikleri yalnızca özellikle belirtildiği durumlarda uygulanır.
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2. YENİ VE GÜNCELLENMİŞ STANDARTLARIN UYGULAMASI (devamı)
2.1 Yeni ve revize edilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
• UFRS 8 Faaliyet Bölümleri: Bu standart, bölüm varlıkları ile yükümlülüklerine ilişkin açıklamaların yalnızca bu tür varlık ve yükümlülüklerin işletmeyle
ilgili kararları veren kişiler tarafından kullanılan raporlarda dahil olması durumunda raporlanması gerektiğine değinir.
• UMS 1 Mali Tabloların Sunumu: Bu standart, dönüştürülebilir araç sınıflandırmasının, herhangi bir zaman içinde karşı tarafın opsiyonu üzerine
özkaynak araçlarının ihraç edilmesiyle karşılanması durumunda bile, yükümlülüğün vadesine göre etkilenmediği konusuna açıklık getirir. Bu standardın
geçmiş yıllarda raporlanan tutarlar üzerinde bir etkisinin olmamasının sebebi Grup’un daha önceden bu türde bir araç ihraç etmemiş olmasından
kaynaklanmasıdır.
• UMS 7 Nakit Akım Tablosu: Bu standart, yalnızca finansal durum tablosunda/bilançoda varlık olarak muhasebeleştirilen harcamaların yatırım
faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları olarak sınıflandırılabileceğini belirtir. Bu standardın Grup üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
• UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü: Bu standart, şerefiyedeki değer düşüklüğünün hesaplandığı durumlarda işletmenin şerefiyeye tahsis edeceği
en düşük seviyede nakit üreten biriminin UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” standardında belirtilen kurallar kapsamındaki faaliyet bölümünden fazla
olmaması gerektiğini belirtir. Bu standardın Grup üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.
2.2 Yayınlanan fakat henüz yürürlüğe girmeyen standartlar
Yayınlanmış, fakat Grup’un mali tablolarının yayınlandığı tarih itibarıyla henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar aşağıda özetlenmiştir. Bu standartlar
ve yorumların, gelecek dönemlerde Grup için uygulanabilir olacağı düşünülmektedir. Grup bu standart ve yorumları yürürlüğe gireceği tarih itibarıyla
uygulamayı planlamaktadır.
UFRS 1 (değişiklikler) UFRS’nin İlk Olarak Uygulanması – Diğer İstisnalar ve Diğer İki Değişiklik
1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olan UFRS 1 standardındaki değişiklikler, UFRS 7 gerçeğe
uygun değer açıklamalarının karşılaştırmalı sunumu açısından UFRS’leri ilk kullanan işletmelere sınırlı muafiyet getirmektedir.
20 Aralık 2010 tarihinde ise UFRS 1’e aşağıdakileri gerçekleştirmek amacıyla ilave değişiklikler getirilmiştir:
• UFRS standartlarını ilk kez uygulayacak olan mali tablo hazırlayıcılarına UFRS’ye geçiş dönemi öncesinde ortaya çıkan işlemlerin yeniden
yapılandırılmasında kolaylık sağlanması; ve
• ilk kez UFRS’ye göre mali tablo hazırlayan ve sunan şirketlerden yüksek enflasyonist ortamdan yeni çıkanları için açıklayıcı bilgi sağlanması.
Bu değişiklikler 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır. Grup halihazırda mali tablolarını
UFRS’ye göre hazırladığından dolayı bu değişiklikler Grup için geçerli değildir.
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar
UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar standardı bilanço dışı faaliyetler ile ilgili yapılan kapsamlı inceme çalışmalarının bir parçası olarak Ekim 2010
tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler, mali tablo kullanıcılarının finansal varlıklara ilişkin devir işlemlerini ve devri gerçekleştiren işletmede kalan
risklerin yaratabileceği etkileri anlamasına yardımcı olacaktır. Ayrıca bu değişiklikler uyarınca, oransız devir işlemlerinin raporlama dönemi sonunda
gerçekleştirilmesi halinde daha fazla açıklama yapılması gerekmektedir. Bu değişiklikler, 1 Temmuz 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan
mali dönemler için geçerli olacaktır.
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2. YENİ VE GÜNCELLENMİŞ STANDARTLARIN UYGULAMASI (devamı)
2.2 Yayınlanan fakat henüz yürürlüğe girmeyen standartlar (devamı)
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları (Değişiklik)
Bu standart, 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. İlişkili taraflar ile olan işlemlerin daha net
anlaşılabilmesi ve standartta olan tutarsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla ilişkili taraf tanımına açıklık getirmiştir. Bu revize standart, devlet ile ilişkili
işletmelere ilişkin olarak yapılması gereken açıklamalara kısmi bir muafiyet getirmiştir. Grup, bu değişikliklerin mali durumu ya da finansal performansı
üzerinde herhangi bir etkisi olmasını beklememektedir. Devlet ile ilişkili işletmelere ilişkin olarak yapılması gereken açıklamalara getirilen kısmi muafiyetin
ya da bu standardın erken uygulanmasına izin verilir.
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum- İhraç Edilen Hakların Sınıflandırılması (Değişiklik)
UMS 32 standartlarındaki değişiklikler, 1 Şubat 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olup, ihraç edilen hakların
bir işletmenin aynı sınıf türev olmayan özkaynak araç sahiplerine eşit olarak dağıtıldığı durumlarda, bu tür hakların (ve bazı opsiyon ve garantilerin)
özkaynak olarak sınıflandırılması ya da belli bir ücret karşılığı işletmenin belli bir miktarda kendi özkaynak araçlarını satın alması için finansal yükümlülük
tanımında değişiklik yapılması amacıyla yayınlanmıştır. Bu standardın ilk uygulama sonrasında Grup üzerinde bir etkisi yoktur.
UFRS 9 ‘Finansal Araçlar: Sınıflandırma ve Ölçme’
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK), UFRS 9’un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili birinci kısmını yayımlamış olup
UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme’nin yerine kullanılacaktır. Bu standart 1 Ocak 2013 tarihinde ya da bu tarihden sonra başlayan
mali dönemler için geçerli olacaktır. UMSK, takip eden kısımlarda finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması, ölçülmesi, riskten korunma muhasebesi ve
kayıtlardan çıkarılmasına değinecektir. Projenin 2011 başında tamamlanması beklenmektedir. UFRS 9’un birinci kısım uygulanmasının Grup’un finansal
varlıklarının ölçümü ve sınıflaması üzerinde etkisi olacaktır. Grup, bu standartın finansal tablolar üzerindeki etkisini daha bütünsel bir şekilde sunabilmek
için, söz konusu standardın ileriki bir tarihte yayımlanacak olan diğer kısımlarının da etkilerini dikkate alarak hesaplayacaktır.
UMS 12 Gelir Vergisi
UMS 12 “Gelir Vergisi” standardı, Aralık 2010 tarihinde değişikliğe uğramıştır. UMS 12 uyarınca varlığın defter değerinin kullanımı ya da satışı sonucu
geri kazanılıp kazanılmamasına bağlı olarak varlıkla ilişkilendirilen ertelenmiş vergisinin hesaplanması gerekmektedir. Varlığın UMS 40 “Yatırım Amaçlı
Gayrimenkuller” standardında belirtilen gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak kayıtlara alındığı durumlarda, defter değerinin geri kazanılması işlemi
varlığın kullanımı ya da satışı ile olup olmadığının belirlenmesi zorlu ve subjektif bir karar olabilir. Standarda yapılan değişiklik, bu durumlarda varlığın
geri kazanılmasının satış yoluyla olacağı tahmininin seçilmesini söyleyerek pratik bir çözüm getirmiştir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2012 tarihinde ya da bu
tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerli olacaktır.
UFRYK 14 Asgari Fonlama Gerekliliğinin Peşin Ödenmesi (Değişiklikler)
UFRYK 14 yorumunda yapılan değişiklikler 1 Ocak 2011 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçmişe dönük olarak
geçerlidir. Değişiklik, net emeklilik varlığının geri kazanılabilir değerini belirlemeye rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Değişiklik, peşin ödenen asgari
fonlama katkılarının varlık olarak muhasebeleştirilmesine izin vermektedir. Grup, bu değişikliğin mali tablolarında bir etkisi olmayacağını düşünmektedir.
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2. YENİ VE GÜNCELLENMİŞ STANDARTLARIN UYGULAMASI (devamı)
2.2 Yayınlanan fakat henüz yürürlüğe girmeyen standartlar (devamı)
UFRYK 19 Finansal Yükümlülüklerin Özkaynak Araçları Kullanılarak Ödenmesi
UFRYK 19, 1 Temmuz 2010 tarihinde ya da bu tarih sonrasında başlayan mali dönemler için geçerlidir. UFRYK 19 sadece bir yükümlülüğünün tamamını
ya da bir kısmını ödemek amacıyla özkaynak araçları ihraç eden işletmelerin kullanacağı muhasebe uygulamalarına açıklık getirir. İhraç edilen özkaynak
araçları gerçeğe uygun değerleriyle değerlenir. Güvenilir bir ölçüm yapılamaması durumunda, araçlar ödenen yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeriyle
değerlenir. Kazanç ya da zarar doğrudan kâr/zararda muhasebeleştirilir. Bu standardın uygulanması sonucunda buradaki değişikliklerin Grup’un mali
tabloları üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
UFRS’de Yapılan İyileştirmeler (Mayıs 2010 tarihinde yayınlanmıştır)
UMSK, UFRS standartlarında toplu olarak değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler, 1 Temmuz 2011 ya da 1 Ocak 2011 tarihi ya da bu tarihler sonrasında
yürürlüğe girecekleri için henüz uygulanmaya konmamıştır. Aşağıda sıralanan değişikliklerin Grup üzerinde makul düzeyde bir etkisinin olması
beklenmektedir:
• UFRS 1 Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının İlk Olarak Uygulanması
• UFRS 3 İşletme Birleşmeleri
• UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar
• UMS 1 Mali Tablo Sunumu
• UMS 27 Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar
• UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
• UFRYK 13 Müşteri Bağlılık Programları
Grup, değişikliklerin uygulanması sonucunda mali durumu ve finansal performansında oluşabilecek etkileri mevcut dönemde değerlendirmektedir.
2.3 Karşılaştırmalı Bilgiler
Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkân vermek üzere, Grup’un finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Şirket,
31 Aralık 2010 tarihli bilançosunu 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile; 1 Ocak – 31 Aralık 2010 hesap dönemine ait kapsamlı gelir
tablosu, nakit akım tablosu ve özsermaye değişim tablosunu ise 1 Ocak – 31 Aralık 2009 hesap dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir.
Grup, finansal tablo kalemlerinin gösterimi ve sınıflandırılması değiştiğinden dolayı karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tablolarını
da buna uygun olarak yeniden sınıflandırmıştır. Yapılan değişikliklerin geçmiş dönem özkaynaklarına ve net kâr/(zarar)’a bir etkisi bulunmamaktadır. Söz
konusu değişiklikler aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2009 tarihli bilançoda “Maddi duran varlıklar” altında gösterilen 1.223.445 ABD Doları tutarındaki eneji nakil hatlarıyla ilgili maliyetler, cari
dönem gösterimi ile tutarlı olmak adına, TEİAŞ’dan alacaklara sınıflandığından “Diğer duran varlıklar” altında gösterilmiştir.
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI
3.1 Uygunluk beyanı
Borusan Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının konsolide mali tabloları, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlanan
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (“UFRS”) uygun olarak hazırlanmıştır.
3.2 Mali tabloların hazırlanma esasları
Borusan Holding A.Ş. ve Türkiye’de yerleşik Bağlı Ortaklıklar, muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Türk Lirası (TL) cinsinden Türk Ticaret Kanunu
(TTK) ve vergi mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır. Ayrıca 1 Ocak 1994’ten itibaren geçerli olmak üzere Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış Tek
Düzen Muhasebe Sistemi ve uygulamalarına da uyulmaktadır. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na kayıtlı oldukları için Borusan Yatırım ve Pazarlama
A.Ş. ve Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye mahsus olarak, Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan muhasebe ilkeleri
uygulanmaktadır (SPK Mevzuatı).
Yurt dışında yerleşik Bağlı Ortaklıklar; Machinery Intertrade Limited, Vobarno, MIT Machine, MIT Machine Holding, Machinery International ve Borusan
International Netherland Coop. muhasebe kayıtlarını Euro, Borusan Makina Kazakhistan LLP ise Kazak Tengesi, Arya, BBM ve Borusan International
Pars Joint Stock Co. İran Riyali, Borusan International Algeria SPA Dinar, Borusan International Gulf FZE ise Dirhem cinsinden tutmaktadır. İlgili şirketler
sırasıyla İngiltere, İtalya, Malta, Hollanda, Kazakistan, İran, Cezayir ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi yerleşik oldukları ülkede geçerli olan muhasebe ilke
ve kurallarına uygun olarak kayıtlarını tutmaktadırlar.
Konsolide mali tablolar, rayiç değerinden gösterilen arazi, bina ve makine ve teçhizat (Not 12) ve rayiç değerlerinden taşınan türev finansal araçlar
dışında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Konsolide finansal tablolar ABD doları olarak sunulmuştur.
3.3 Uygulanan Konsolidasyon Esasları
Konsolide mali tablolar, Borusan Holding ve bağlı ortaklıklarının mali tablolarını kapsamakta olup aşağıdaki esaslara göre düzenlenmiştir:
Grup’un, doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyetlerinde kontrol sahibi olduğu şirketler konsolide edilmiştir. Kontrol, Holding’in şirketin nihai hisselerinin
yarısından fazlasına doğrudan ya da Bağlı Ortaklıklar’ı aracılığıyla dolaylı olarak sahip olmasıyla ortaya çıkar.
Holding aşağıdaki hususların varlığı halinde de nihai hisselerinin yarısına veya daha azına sahip olduğu şirketlerde kontrol sahibidir.
a) bir anlaşma çerçevesinde şirketin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücünün varlığı halinde; veya,
b) yönetim kurulu veya benzeri yönetim birimi üyelerinin çoğunluğunu atama veya uzaklaştırma gücünün varlığı halinde veya,
c) yönetim kurulu veya benzeri yönetim birimi toplantılarında oy çoğunluğuna sahip olma durumunda
İlişikteki konsolide mali tabloların hazırlanmasında kullanılan konsolidasyon esasları aşağıdaki gibidir:
(i) Bağlı Ortaklıklar’ın bilançoları ve gelir tabloları tek tek ve her kalem bazında konsolide edilmiştir. Bununla beraber Grup’un sahip olduğu yatırımın
taşınan değeri ilgili özsermaye kalemleriyle netleştirilmiştir. Borusan Holding ve Bağlı Ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyelerin etkileri ile
bu işlemlerle ilgili bilançolarda kalan kâr marjları konsolidasyonda elimine edilmiştir. İştirak maliyetleri ile ilgili bağlı ortaklığın özsermayesi ile, bağlı
ortaklıklardan alınan temettüler ise, sırasıyla özsermaye ve dönem kârından elimine edilmişlerdir.
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
3.3 Uygulanan Konsolidasyon Esasları (devamı)
(ii) Bağlı Ortaklıklar, kontrol yetkisinin Grup’a geçtiği tarihten, elden çıkarıldığı ya da kontrolün Grup dışına çıktığı tarihe kadar konsolidasyona dahil
edilmiştir. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları, ana ortaklık finansal tabloları ile aynı raporlama döneminde ve tutarlı muhasebe politikaları uygulanarak
hazırlanmıştır.
(iii) Bağlı Ortaklıklar’ın net varlıklarındaki kontrol gücü olmayan hissedarlarının hisseleri konsolide bilanço ve konsolide gelir tablosunda kontrol gücü
olmayan paylar olarak ayrı bir şekilde gösterilmiştir. Konsolide mali tablolarda, Kocabıyık ailesinin hisseleri, Grup’un payları dışında, kontrol gücü
olmayan paylar olarak gösterilmiştir.
Bağlı ortaklıktaki zararlar, ters bakiye ile sonuçlansa bile, kontrol gücü olmayan paylara aktarılır. Kontrol kaybı olmaksızın, Grup’un bağlı ortaklığa ait
sahiplik paylarında meydana gelen değişiklikler özkaynak işlemleri olarak muhasebeleştirilir. Grup payının ve kontrol gücü olmayan payların defter
değeri, bağlı ortaklığa ait ilgili paylardaki değişiklikleri yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim ile ödenen veya alınan
bedelin gerçeğe uygun değeri arasındaki fark doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilir.
Grup, bir bağlı ortaklıktaki kontrolünü kaybettiğinde, satıştan elde edilen kazanç/zarar aşağıdakiler arasındaki fark olarak hesaplanır;
i. alınan bedelin gerçeğe uygun değeri ile elde kalan payların gerçeğe uygun değerinin toplamı, ve
ii. varlıkların (şerefiye dahil), bağlı ortaklığa ait yükümlülüklerin ve kontrol gücü olmayan payların önceki defter değeri
Bağlı ortaklığa ait varlıkların yeniden değerlenmiş tutarlarıyla ya da gerçeğe uygun değerleriyle değerlendiği ve birikmiş kazancın ya da zararın diğer
kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirildiği ve özkaynakta toplandığı durumlarda, diğer kapsamlı gelir içinde önceden muhasebeleştirilen ve özkaynakta
toplanan tutarlar, Grup’un bu varlıkları satmış olduğu varsayımına dayanacak şekilde muhasebeleştirilir. Önceki bağlı ortaklığa ait elde kalan yatırımların
kontrolün kaybedildiği tarihteki gerçeğe uygun değeri, UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçüm standardında belirtilen sonraki
muhasebeleştirme için başlangıç muhasebeleştirmesindeki gerçeğe uygun değer ya da uygulanabilir olduğu durumlarda, müşterek kontrol edilen bir
işletmedeki ya da iştirakteki bir yatırımın başlangıç muhasebeleştirmesindeki maliyet değeri olarak kabul edilir.
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
3.3 Uygulanan Konsolidasyon Esasları (devamı)
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle Bağlı Ortaklıklar’ın listesi ve Borusan Grubu’nun bu şirketlerdeki doğrudan ve dolaylı hisse oranları ile nihai
hisse oranları aşağıdaki gibidir:
Bağlı Ortaklık Yoluyla
Borusan Holding A.Ş'nin
Borusan Holding A.Ş'nin
Toplam Kontrol Edilen
Dolaylı Hisse Oranı
Doğrudan Hisse Oranı
Nihai Hisse Oranı
Hisse Oranı
2010 (%)
2009 (%)
2010 (%)
2009 (%)
2010 (%)
2009 (%)
2010 (%)
2009 (%)
Çelik

Borçelik (1)
Borusan Boru
Kerim Çelik (1)
Borusan Ankara (2)
BMBYH
İstikbal
Vobarno
Paslanmaz Boru

Distribütörlük

BMGS
Borusan Oto (1)
Borusan Otomotiv (1)
Borusan Oto Kıbrıs (1)
Borusan Otomotiv Pazarlama (1)

Enerji

Maya Enerji (6)
Yedigöl (6)
Turkuaz (6)
Hazal (6)
Van
Esentepe (6)
Hidiv (6)
Borusan Enerji
Meltem (6)
Güney Rüzgarı (6)
Kuzey Rüzgarı (6)
Eskoda (6)
Dinç (6)
Tayfun (6)
Vaniköy (6)
Baltalimanı (6)
Beykoz (6)
Beylerbeyi (6)
Burgaz (6)
Dolmabahçe (4)
Gökçeada (6)
İntepe (6)
Maray (6)
Başkent Gölbaşı
Borasco (6)
Doğadan (6)
Dönüşüm (6)
Kasırga (6)

Lojistik

Borusan Lojistik

Diğer

Borusan Manheim (3)
Otomax
Supsan
Borusan Teknoloji
Borusan Telekom (5)
Birlik Danışmanlık
Borusan Mühendislik
Borusan Yatırım

20.78
0.02
64.64
82.68
70.00

20.78
0.02
64.64
82.68
70.00

33.89
73.48
99.91
99.40
12.36
100.00
-

24.55
73.48
99.91
99.40
12.36
100.00
-

54.67
73.48
99.93
99.40
77.00
82.68
100.00
70.00

45.33
73.48
99.93
99.40
77.00
82.68
100.00
70.00

38.33
52.94
38.31
58.51
72.05
82.68
52.94
70.00

34.59
52.85
34.58
58.44
71.92
82.68
52.32
70.00

61.78
28.60
21.00
21.00

61.78
28.60
21.00
21.00

18.80
20.00
28.00
100.00
28.00

18.80
20.00
28.00
100.00
28.00

80.58
48.60
49.00
100.00
49.00

80.58
48.60
49.00
100.00
49.00

73.05
40.59
38.20
39.40
38.20

72.85
40.38
37.92
39.15
37.92

0.00
0.01
0.01
0.01
99.96
0.01
0.01
49.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
99.91
-

99.96
49.00
99.00
99.91
-

100.00
99.99
99.99
99.99
0.04
99.99
99.99
1.00
99.99
99.99
99.99
100.00
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99
100.00
99.99
99.99
99.95
0.09
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
0.04
100.00
100.00
1.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
1.00
100.00
100.00
100.00
0.09
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
50.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

49.81
49.83
49.83
49.83
99.99
49.83
49.83
49.81
49.83
49.83
49.83
49.82
49.83
49.83
49.83
49.83
49.83
50.11
49.83
50.11
49.83
49.88
99.99
49.81
49.82
49.82
50.11

49.75
49.76
49.76
49.76
99.99
49.76
49.76
49.74
49.76
49.76
49.76
49.75
49.76
49.76
49.76
49.76
49.76
49.99
49.76
99.74
49.99
49.76
49.80
99.97
49.75
49.75
49.75
49.99

57.59

57.59

30.58

30.58

88.17

88.17

78.76

78.56

40.50
0.00
1.96
83.09
0.00
93.78
33.63

40.50
0.00
1.96
83.09
0.19
68.89
32.56

9.50
99.91
50.02
16.74
96.94
32.00

9.50
99.91
50.02
16.74
99.81
96.94
32.00

50.00
99.91
51.98
99.83
93.78
96.94
65.63

50.00
99.91
51.98
99.83
100.00
68.89
96.94
64.56

46.20
80.08
41.03
93.44
93.78
51.32
59.96

46.09
79.60
40.93
93.28
93.28
68.89
51.23
58.88

(1) Söz konusu Bağlı Ortaklıklar aşağıdaki esaslar çerçevesinde konsolide edilmiştir:
a) bir anlaşma çerçevesinde şirketin finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücünün varlığı halinde veya,
b) yönetim kurulu veya benzeri yönetim birimi üyelerinin çoğunluğunu atama veya uzaklaştırma gücünün varlığı halinde veya,
c) yönetim kurulu veya benzeri yönetim birimi toplantılarında oy çoğunluğuna sahip olma durumunda.
(2) Bu şirket tasfiye halindedir.
(3) Borusan Manheim bir iş ortaklığı olup, oransal konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona dahil edilmiştir.
(4) Bu şirket 16 Mart 2010 da satılmıştır.
(5) Bu şirket 31 Mart 2010 da satılmıştır.
(6) Bu şirketler Borusan Enerji’ye konsolide olmaktadır. Borusan Enerji oransal konsolidasyon yöntemiyle konsolidasyona dahil edilmiştir.
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
3.4 Yabancı Para Çevrimi
Konsolide mali tablolar, Holding’in işlevsel para birimi ve sunum para birimi olan ABD Doları olarak sunulmaktadır. Grup’taki her bir bağlı ortaklık, işlevsel
para birimini kendi belirlemekte ve her bir bağlı ortaklığın mali tablolarında yer alan kalemler o işlevsel para birimi cinsinden ifade edilmektedir. ABD
Doları, Grup operasyonlarında ağırlıklı olarak kullanılmakta ve başka bir deyişle Grup operasyonları üzerinde önemli bir etkiye sahip bulunmaktadır. ABD
Doları ayrıca, Grup için önemlilik arz eden durum ve olayların ekonomik temelini yansıtmaktadır. Bu yüzden Grup şirketleri genel olarak, işlevsel para
birimi olarak ABD Doları’nı kullanmaktadır. Mali tablo değerlemesi için seçilen işlevsel para biriminden başka tüm diğer para birimleri yabancı para birimi
olarak kabul edilmektedir.
Grup’un içinde bulunduğu ekonomik ortam ve faaliyetlerinin değerlendirilmesi sonucunda, Grup’un bazı iştirakleri, UMS 21 uyarınca, aşağıdaki sebeplere
dayanarak işlevsel para biriminin ABD Doları olmasına karar vermiştir :
• Grup şirketlerinin satın alma ve satış fiyatları ile esas hizmet ve ürünleri çoğunlukla ABD Doları cinsinden belirlenmektedir,
• Grup şirketlerinin borçlanma cinsi ve ilgili borçlanma giderlerinin büyük bir çoğunluğu ABD Doları’dır.
Yabancı para cinsinden işlemler, ilk olarak, işlem tarihinde geçerli olan işlevsel para birimi kurundan kayıtlara yansıtılır. Yabancı para cinsinden olan
parasal aktif ve pasifler, bilanço tarihindeki işlevsel para birimi kurundan değerlenmektedir. Yabancı para çevriminden doğan çevrim kârı/zararı, konsolide
gelir tablosunda çevrim kârı/zararı hesabında yer alır. Yabancı para cinsinden tarihi maliyet esasına göre değerlenen parasal olmayan bilanço kalemleri
ve özsermaye hesapları (kâr ve zarar hariç) ise işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kur ile (tarihsel kur) değerlenir.
Grup’un bağlı ortaklıklarından Borusan Oto, Borusan Otomotiv, Borusan Makina Güç Sistemleri, Supsan, Vobarno, Borusan International Netherlands
Coop. ve Paslanmaz Boru’nun işlevsel para birimi Euro’dur. Borusan Makine Kazakistan’ın işlevsel para birimi Tenge, Arya İran ve Borusan International
Pars Joint Stock Co.’nun ise İran Riyali, Borusan International Gulf’ın Dirhem, Borusan International Algeria SPA’nın ise Dinar’dır. Raporlama tarihi
itibariyle, bu iştiraklerin aktif ve pasifleri Borusan Holding’in sunum para birimine (ABD Doları) bilanço tarihinde geçerli olan kur ile gelir tabloları ise yıl
içindeki ortalama kurlar ile çevrilmiştir.
Çevrimden kaynaklanan kur farkları diğer kapsamlı gelirlerin altında yabancı para çevrim farkları olarak gösterilmektedir. Bu iştiraklerin elden çıkarılması
durumunda, ilgili bağlı ortaklığa ait diğer kapsamlı gelirler altında gösterilen tutar kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.
Geçtiğimiz üç sene için Türkiye genelinde, Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) ve T.C. Merkez Bankası
tarafından açıklanan TL – ABD Doları kurları aşağıda belirtilmiştir:

Yıl
2008
2009
2010

Yıl Sonu ABD
Doları/TL Kuru

TL/ABD Doları
Devalüasyon / (Revalüasyon) Oranları

Enflasyon Oranı (TEFE)

1.5123
1.5057
1.5460

29.84
(0.44)
2.68

8.11
5.93
8.87
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3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
3.5 Müşterek yönetime tabi teşebbüslerdeki paylar
Faaliyetlere ilişkin stratejik finansman ve işletme politikası kararlarının Grup’un ve diğer tarafların oybirliğini gerektiren müşterek kontrole tabi ekonomik
faaliyetler, müşterek yönetime tabi teşebbüslerdir.
Bir grup işletmesi, faaliyetlerini müşterek yönetime tabi teşebbüs düzenlemeleri altında gerçekleştirdiğinde, Grup’un müşterek olarak kontrol edilen
varlıklardaki ve yükümlülüklerindeki payı, ilgili Grup işletmesinin mali tablolarında kayda alınır ve içeriğine göre sınıflandırılır. Müşterek olarak kontrol
edilen varlıklar sonucu oluşan yükümlülükler ve giderler, tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Müşterek kontrole tabi teşebbüslerin üretimlerinin
satış hasılatında ya da kullanılmasından elde edilen gelirden Grup’a düşen pay ancak ilgili ekonomik faydaların Grup’a akışının muhtemel olması ve
tutarlarının güvenilir bir şekilde ölçülebilir olması durumunda kayda alınır.
Ayrı bir işletmenin kuruluşunu içeren müşterek yönetime tabi teşebbüs düzenlemeleri, müşterek olarak kontrol edilen işletmeler olarak ifade edilirler.
Grup, müşterek kontrol edilen işletmelerdeki paylarını ekteki mali tablolarda, oransal konsolidasyon yöntemi kullanılarak muhasebeleştirmektedir.
Grup’un müşterek olarak kontrol edilen işletmelerin varlıkları, yükümlülükleri, gelir ve giderlerindeki payı konsolide mali tablolardaki eşdeğer kalemleri
ile hesap bazında bire bir eşleştirilir.
Grup ile Grup’un müşterek olarak kontrol ettiği işletmeleri arasında gerçekleşen işlemler neticesinde oluşan gerçekleşmemiş kâr ve zararlar, Grup’un
müşterek yönetime tabi teşebbüsteki payı oranında elimine edilir.
3.6 İşletme Birleşmesi ve Şerefiye
1 Ocak 2010 tarihinden sonra gerçekleşen İşletme Birleşmeleri
İşletme birleşmeleri, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleştirilir. Satın alma maliyeti satın alım tarihinde transfer edilen bedelin gerçeğe uygun
değeri ile satın alınan işletmenin kontrol gücü olmayan paylarının toplamıdır. Bir işletme birleşmesinde satın alınan işletmenin kontrol gücü olmayan
payları ya gerçeğe uygun değere ya da satın alınan işletmenin tanımlanabilir net varlıkları üzerindeki paya göre ölçülür. Satın alım maliyetleri idari giderler
altında muhasebeleştirilir.
Bir işletmenin satın alınması durumunda, satın alan işletme doğru sınıflandırma yapabilmek için finansal varlıkları ve yükümlülükleri sözleşme şartlarına,
ekonomik şartlara ve satın alım tarihindeki ilgili olaylara bağlı kalarak, değerlendirir. Bu değerlendirme satın alınan işletmenin ana sözleşmedeki saklı
türevleri ayırmasını da içerir.
Aşamalı olarak gerçekleşen bir işletme birleşmesinde Grup’un satın alınan işletmede önceden sahip olduğu özkaynak payı gerçeğe uygun değere
getirmek için satın alım tarihinde yeniden ölçülür ve varsa, ortaya çıkan kazanç/zarar kâr/zarar içinde muhasebeleştirilir.
Satın alan işletme tarafından transfer edilecek koşullu bedel, satın alım tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle muhasebeleştirilir. Varlık ya da borç olarak
sınıflandırılan koşullu bedelin gerçeğe uygun değerinde sonradan meydana gelecek değişiklikler, UMS 39 standardında yer alan gereklilikler uyarınca
ya kâr/zarar içinde ya da diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir. Özkaynak olarak sınıflandırılmış koşullu bedel yeniden ölçülmez ve buna ilişkin
sonradan yapılan ödeme, özkaynak içerisinde muhasebeleştirilir.
Şerefiye, satın alım için transfer edilen bedelin, satın alınan işletmedeki varsa kontrol gücü olmayan payların ve kontrol gücü olmayan paylar için
muhasebeleştirilen tutarın toplamının, satın alınan işletmenin satın alma tarihinde tanımlanabilen varlıklarının ve üstlenilen tanımlanabilir yükümlülüklerinin
net tutarını aşan tutar olarak hesaplanır. Bu tutarın satın alınan bağlı ortaklığa ait net varlıkların gerçeğe uygun değerinden düşük olması durumunda,
ortaya çıkan fark kâr/zarar içinde muhasebeleştirilir.

(İNGİLİZCE ASLININ TÜRKÇE TERCÜMESİDİR)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
3.6 İşletme Birleşmesi ve Şerefiye (devamı)
İlk muhasebeleştirmesi sonrasında şerefiye birikmiş değer düşüklüğü karşılıklarından düşülmüş maliyet tutarı üzerinden değerlenir. Değer düşüklüğü testi
için, bir işletme birleşmesi sonucu elde edilen şerefiye, satın alınan işletmeye ait diğer varlık ya da yükümlülüklerin bu birimlere dağıtılıp, dağıtılmadığına
bakılmaksızın, satın alım tarihinden itibaren Grup’un işletme birleşmesinden fayda sağlanabilecek her bir nakit üreten birimine dağıtılır.
Şerefiye’nin nakit üreten birim ile ilgili birimin satıldığı faaliyetinin bir parçası olduğu durumlarda, satılan faaliyet ile ilgili şerefiye tutarı faaliyetin satılması
sonucunda elde edilen kâr/zararın belirlenmesinde faaliyetin defter değerine dahil edilir. Bu durumda elden çıkarılan şerefiye tutarı satılan faaliyetlere
ilişkin değerler ile elde kalan nakit üreten birim esas alınarak ölçülür.
1 Ocak 2010 tarihi öncesinde gerçekleştirilen İşletme Birleşmeleri
Yukarıda bahsedilen gerekliliklerle karşılaştırıldığında, aşağıdaki farklar uygulanır:
İşletme satın alımları, satın alım yöntemi kullanılarak, muhasebeleştirilir. Satın alımla doğrudan ilişkilendirilen işlem maliyetleri, satın alım maliyetlerinin
bir parçasını oluşturur. Kontrol gücü olmayan paylar (önceden “azınlık payları” olarak ifade edilen), satın alınan işletmenin tanımlanabilir net varlıkları
oranında ölçülmekteydi.
Aşamalı olarak gerçekleştirilen işletme birleşmeleri ayrı kurallar uyarınca muhasebeleştirilmekteydi. İlave satın alınan paylar, önceden muhasebeleştirilen
şerefiye tutarını etkilememekteydi.
Bir işletmenin satın alınması durumunda, satın alınan işletme tarafından ana sözleşmeden ayrılan saklı türevler, işleme birleşmesi sonucu sözleşme
şartlarında nakit akımlarında önemli bir değişikliği gerektiren bir değişikliğe yol açmadıkça, satın alın tarihinde yeniden değerlendirilmemekteydi.
Koşullu bedel yalnızca Grup’un mevcut bir yükümlülüğü olması, ekonomik nakış çıkışının muhtemel olması ve güvenilir bir tahminin yapılamaması
durumunda muhasebeleştirilmekteydi. Koşullu bedelde sonradan yapılan düzeltmeler şerefiyenin bir parçası olarak muhasebeleştirilmekteydi.
3.7 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
Nakit ve nakit benzeri varlıklar, kasa ve bankalardaki nakit para, kısa vadeli mevduatlar, repo işlemleri ve diğer hazır değerlerden oluşmaktadır. Diğer
hazır değerler, vadesi bilanço tarihi öncesinde olan vadeli çek ve senetleri içermektedir. Konsolide nakit akım tablosunda ifade edilen nakit ve nakit
benzeri varlıklar yukarıda bahsedilen değerlerin üç ay veya daha kısa vadeli olanlarını içermektedir.
3.8 Ticari ve Diğer Alacaklar
Ortalama tahsilat süresi 50 gün (2009: 49 gün) olan ticari alacaklar, şüpheli ticari alacak karşılığı düşüldükten sonra indirgenmiş net değerleri ile
taşınmaktadır. Ticari alacağın tahsilatının mümkün olmadığı durumlarda şüpheli ticari alacak karşılığı tutarı için tahmin yapılır. Şüpheli alacaklar tespit
edildiklerinde kayıtlardan çıkarılır.
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3.9 İlişkili Taraflar
Aşağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Grup ile ilişkili sayılır:
(a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
(i) İşletmeyi kontrol etmesi, işletme tarafından kontrol edilmesi ya da işletme ile ortak kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı
iş dalındaki bağlı ortaklıklar dahil olmak üzere);
(ii) Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya
(iii) Grup üzerinde ortak kontrole sahip olması;
(b) Tarafın, Grup’un bir iştiraki olması;
(c) Tarafın, Grup’un ortak girişimci olduğu bir iş ortaklığı olması;
(d) Tarafın, Grup’un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
(e) Tarafın, (a) ya da (d) de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
(f) Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)’de bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak
önemli oy hakkına sahip olduğu bir işletme olması;
İlişkili taraflarla yapılan işlem ilişkili taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın
transferidir.
İlişkili taraflarla yapılan işlemler ve bakiyeler ile ilgili dipnotlar Not 35’te verilmiştir.
3.10 Stoklar
Stoklar, stok değer düşük karşılığı ayrıldıktan sonra net gerçekleşebilir değer veya maliyet değerinden düşük olanı ile değerlenmiştir. Maliyet, üretim şekline
bağlı olarak aylık ağırlıklı ortalama veya özel maliyet metoduna göre hesaplanmıştır. Ticari emtia stokları için ise gerçek maliyet değeri kullanılmaktadır.
Mamül ve yarı mamüllerin maliyetine, ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve değişken ve sabit genel üretim giderleri normal faaliyet kapasitesi göz
önünde tutularak belli oranlarda dahil edilmiştir. Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından stokları satışa hazır hale getirebilmek için yapılan her
türlü tahmin edilen masraf ve pazarlama ve satış giderleri düşüldükten sonraki değerdir. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan çıkarılmıştır.
3.11 Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar başlangıç olarak, günlük bakım onarım giderleri hariç olmak suretiyle, maliyet değerinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü
karşılığı düşüldükten sonraki değeriyle gösterilmiştir. İlk olarak kayda alınan maliyet değerleri, maddi duran varlıkların, kayda alım kriterlerini sağlaması
durumunda oluştuğu andaki yenileme maliyetlerini içermektedir. Başlangıç maliyet değerini takiben, arazi, bina, makine ve ekipman yeniden değerleme
tarihindeki rayiç bedel değeri olan yeniden değerlenmiş tutarlarından, daha sonra gerçekleşen birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı
düşülmüş değeriyle taşınır.
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3.11 Maddi Duran Varlıklar (devamı)
Maddi duran varlıkların taşınan değerleri, olayların veya koşullardaki değişikliklerin, taşınan değerlerin paraya çevrilemeyeceğine işaret etmesi durumunda,
değer düşüklüğü olup olmadığının tespiti amacıyla incelenir. Taşınan değerin, paraya çevrilebilecek değeri aşması durumunda değer düşüklüğü karşılığı
konsolide gelir tablosuna yansıtılır. Ancak, varlığın taşınan değerindeki azalma, o varlık ile ilgili özsermayenin altında yeniden değerleme fonu olması
durumunda öncelikle ilgili fondan düşülür. Paraya çevrilebilecek değer, bir varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değeri,
bir varlığın kullanımından ve ekonomik ömrü sonunda satılmasından elde edilmesi öngörülen gelecekteki nakit akımlarının şimdiki değerini, net satış
fiyatı ise, satış hasılatından satış maliyetleri düşüldükten sonra kalan tutarı yansıtmaktadır. Paraya çevrilebilecek tutar, belirlenebiliyorsa her bir kıymet
için, belirlenemiyorsa kıymetin dahil olduğu nakit akımını sağlayan grup için tahmin edilir. Bir varlık için geçmiş yıllarda ayrılan değer düşüklüğünün
ortadan kalkması ya da azalması durumunda, değer düşüklüğü karşılığı ters çevrilir. Ters çevrilen tutar konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.
Yeniden değerlenmiş tutarlarıyla taşınan maddi duran varlıklar, taşınan değerin rayiç değerden farklılaşmamasını sağlayacak sıklıkta değerlemeye tabi
tutulurlar.
Yeniden değerleme artışları konsolide kapsamlı gelir tablosunda yeniden değerleme fonunda muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıkların yeniden değerlenmiş tutarları ile maliyet bedelleri üzerinden hesaplanan amortismanlar arasındaki fark maddi duran varlığın
kullanıldığı her yıl için yeniden değerleme fonundan birikmiş karlara transfer edilmektedir. Ayrıca, yeniden değerleme tarihindeki birikmiş amortismanlar,
maddi duran varlıkların taşınan brüt değerlerinden netlenmekte ve net tutar maddi duran varlığın yeniden değerlenmiş tutarına getirilmektedir. Yeniden
değerlenmiş varlıkların satılması durumunda, bu varlığa ait yeniden değerleme fonu birikmiş kârlara aktarılır.
Bir maddi duran varlık, satılması veya kullanımı ya da satışıyla beklenen gelecekteki ekonomik faydaların ortadan kalkması durumunda kayıtlardan
çıkarılır. Varlıkların elden çıkarılmasından elde edilecek kâr ya da zarar (satıştan elde edilecek net nakit ile varlığın taşınan değeri arasındaki fark), varlığın
elden çıkarıldığı yılda gelir tablosuna yansıtılır.
Amortismana tabi tutulan varlıklar, maliyetleri veya yeniden değerlenmiş tutarları üzerinden tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla amortismana
tabi tutulur. Tahmini ekonomik ömürleri ve kullanılan amortisman metodları aşağıdaki gibidir:

Binalar
Makine ve teçhizat
Demirbaşlar
Taşıt araçları
Diğer maddi duran varlıklar
Özel maliyetler

Yıl

Metod

6 - 50
5 - 40
3-5
3-8
5 - 10
kira süresince

Doğrusal
Doğrusal
Doğrusal
Doğrusal
Doğrusal
Doğrusal
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3.12 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar başlıca bilgisayar yazılımları, enerji lisansları ve lisans başvuruları ile ilgili haklardan oluşan varlıklar olup ilk olarak alış
fiyatından değerlenmiştir. Maddi olmayan duran varlıklar gelecekte ekonomik fayda elde edilebilmesi ve maliyetin doğru bir şekilde belirlenebilmesi
durumunda aktifleştirilirler. İlk kayıt sonrasında maddi olmayan duran varlıklar, maliyetten birikmiş itfa payı ve birikmiş değer düşüklüğü karşılıkları
düşüldükten sonraki değerleriyle gösterilmektedir. İşletme bünyesinde oluşan geliştirme maliyetleri dışındaki maddi olmayan duran varlıklar
aktifleştirilmemekte ve gerçekleştikleri yılda gelir tablosuna gider olarak yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıkların ekonomik ömürleri belirli
süreli ya da süresiz olarak belirlenmektedir. Belirli süreli maddi olmayan duran varlıklar, enerji lisansları haricinde tahmin edilen ekonomik ömürleri
üzerinden, doğrusal amortisman metodu ile itfa edilirler (3 – 15 yıl). Enerji lisansları geçerlilik süresine göre 10 - 49 yıl arasında itfaya tabi tutulurlar.
Belirli süreli ekonomik ömrü olan maddi olmayan duran varlıklar için itfa periyodu veya itfa metodu her yıl, en az bir kere incelenmektedir. Beklenen
kullanım ömürlerindeki veya maddi olmayan duran varlıktan elde edilecek faydalarda oluşabilecek değişiklikler, itfa metodunun ya da periyodunun
değiştirilmesi olarak değerlendirilip, muhasebe politikalarındaki değişiklik şeklinde muhasebeleştirilir. Belirli süreli ekonomik ömrü olan maddi olmayan
duran varlıkların itfa giderleri gelir tablosunda maddi olmayan duran varlığın işlevi ile uyumlu şekilde gider olarak kaydedilir.
Süresiz kullanım ömrüne sahip maddi olmayan duran varlıklar, itfa edilmemekte, ancak değer düşüklüğü açısından her bir maddi olmayan duran
varlık için ya da her bir nakit akımı sağlayan birim seviyesinde her yıl incelenmektedir. Süresiz kullanım ömrüne sahip maddi olmayan duran varlıklar
kullanım ömürlerinin süresiz olmasının desteklenebilir olup olmadığının belirlenmesi amacıyla ekonomik ömürleri her yıl incelenir. Eğer kullanım ömrünün
değiştirilmesi gerekli görülürse, süresiz kullanım ömründen süreli kullanım ömrüne geçiş ileriye yönelik şekilde yapılır.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle süresiz kullanım ömrüne sahip maddi olmayan duran varlıklar bulunmamaktadır.
Maddi olmayan duran varlıkların taşınan değerleri, olayların ya da koşullardaki değişikliklerin, taşınan değerin paraya çevrilebilecek durumda olmadığına
işaret etmesi durumunda değer düşüklüğü açışından incelenir.
Maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından elde edilen kâr ya da zarar, maddi duran varlığın satışından elde edilecek net nakit ile varlığın
taşınan değeri arasındaki farktır ve varlık elden çıkarıldığı zaman kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.
3.13 Satılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar:
Duran varlıklar veya elden çıkarılacak gruplar, ilgili varlıkların faaliyetlerde kullanımından ziyade satış işlemi vasıtasıyla geri kazanılabilir olduğu durumlarda,
“satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar” olarak sınıflandırılır ve defter değerinin veya satışın tamamlanması ile ilgili giderler düşüldükten sonra kalan
rayiç değerinin düşük olanı ile değerlenirler. Bu kriter satışın kuvvetle muhtemel olduğu ya da satılacak varlık grubunun mevcut haliyle hemen satışa hazır
olduğu durumlarda dikkate alınır. Yönetim, sınıflama tarihinden sonra bir yıl içinde taahhüt ettiği satışı tamamlamalıdır.
Satıştan sonra Grup’un elinde kontrol gücü olmayan pay kalacak olsa dahi, durdurulan faaliyetlerden elde edilen gelir ve giderler, konsolide kapsamlı
gelir tablosunda vergi öncesi kâra kadar olmak üzere sürdürülen faaliyetlerden elde edilen gelir ve giderlerden geçmiş dönemle karşılaştırmalı olarak ayrı
raporlanmalıdır. Vergi öncesi kâr/zarar kapsamlı gelir tablosunda ayrı olarak raporlanmalıdır.
Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflandıktan sonra amorti ve itfa edilmezler.
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3.14 Varlıkların Değer Düşüklüğü
Grup her raporlama döneminde varlıklarda değer düşüklüğü ayrılmasını gerektiren bir durum olup olmadığını incelemektedir. Böyle bir durumun
belirlenmesi halinde veya varlık için her yıl değer düşüklüğü olup olmadığına dair test yapılması gerekliliği varsa, Grup, varlığın paraya çevrilebilecek
değerine yönelik tahminlerde bulunur. Varlığın paraya çevrilebilecek tutarı, varlığın ya da nakit akımı sağlayan birimin rayiç bedelinden satış maliyetleri
düşüldükten sonraki değeri ile kullanım değerinden yüksek olanıdır ve eğer varlık diğer varlıklardan ya da varlık gruplarından tamamen bağımsız nakit
girişleri yaratmıyorsa, her bir varlık için belirlenir. Varlığın taşınan değerinin paraya çevrilebilecek tutarını aşması durumunda varlıkta değer düşüklüğü
oluşmuş olarak kabul edilmekte ve varlık paraya çevrilebilecek değerine getirilmektedir. Kullanım değeri, tahmin edilen gerçekleşebilecek nakit
akımlarının, paranın zaman değeri ile ilgili piyasa değerlendirmelerini ve varlığa özgü riskleri yansıtan bir vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü
değerine getirilmesiyle belirlenmektedir. Devam eden faaliyetlere ilişkin değer düşüklüğü, sabit kıymetin daha önceden değerlenip, söz konusu değer
artışının diğer kapsamlı gelire dahil edilmesi haricinde, ilgili varlığın işlevine göre kapsamlı gelir tablosunda ilgili olduğu gider kategorisine kaydedilir.
Her raporlama döneminde daha önce ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılığının geçerli olup olmadığı veya azalıp azalmadığı ile ilgili değerlendirme
yapılmaktadır. Böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda, paraya çevrilebilecek değer tahmin edilmektedir. Daha önce ayrılmış olan değer düşüklüğü
karşılığı, ancak en son değer düşüklüğü ayrıldıktan sonra, varlığın paraya çevrilebilecek değerinin belirlenmesinde kullanılan tahminlerin değişmesi
durumunda ters çevrilebilir. Bu durumda, varlığın taşınan değeri paraya çevrilebilecek değerine getirilecek şekilde artırılır. Bu tutar, daha önceki yıllarda
bu varlık için değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasaydı taşıyacağı değerden amortisman netlenmiş tutardan fazla olamaz. Değer düşüklüğü karşılığının
ters çevrilmesinin gelir tablosuna yansıtılması ancak varlığın yeniden değerlenmiş tutardan taşınması ve bu tutarın yeniden değerleme artışı olarak
muhasebeleştirilmesi söz konusu olmadığı durumda mümkündür. Değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesinin gelir tablosuna yansıtılmasından sonra
amortisman gideri, varlığın revize edilmiş taşınan değerinden, hurda değeri düşüldükten sonra, geri kalan kullanım ömrü boyunca, sistematik olarak
amorti edilmesi ile hesaplanır.
Şerefiye
Şerefiye yıllık olarak (31 Aralık’da) veya şartlar taşınan değerin değer düşüklüğüne uğrayabileceğini gösterdiği durumlarda değer düşüklüğü testine tabi
tutulur.
Şerefiye için değer düşüklüğü, şerefiye ile ilgili olan her nakit yaratan birimin (veya nakit üreten birimler grubu) geri kazanılabilir tutarını değerlendirerek
belirlenir. Nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarının taşınan değerinden daha az olduğu takdirde, bir değer düşüklüğü kaydedilir. Şerefiye ile ilgili
değer düşüklüğü gelecek dönemlerde geri çevrilemez.
3.15 Yatırımlar ve Diğer Finansal Varlıklar
Finansal yatırımlar, rayiç değerleri ile ölçülen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar haricinde, gerçeğe uygun piyasa değerinden alım
işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırımlar, yatırım araçlarının ilgili piyasa
tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar UMS 39 kapsamında “rayiç değerleri ile ölçülen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak
yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar”, “kredi ve alacaklar” veya efektif bir riskten korunma enstrümanı olarak sınıflandırılır. Grup, başlangıç
muhasebeleştirmesinde finansal varlıkların sınıflamasına karar verir.
Krediler ve Alacaklar
Krediler veya alacaklar sabit veya belirlenebilir ödemeli ve belirli bir piyasada işlem görmeyen türev dışı finansal araçlardır. Başlangıç
muhasebeleştirmesinden sonra bu finansal varlıklar, etkin faiz metodu kullanılarak indirgenmiş değerleri üzerinden taşınmaktadırlar. Krediler veya
alacaklar elden çıkarıldığı veya değer düşüklüğüne uğradığı zaman, gerçekleşen kâr ya da zarar, indirgeme sürecinde olduğu gibi gelir tablosuna
yansıtılır.
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3.15 Yatırımlar ve Diğer Finansal Varlıklar (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar satılmaya hazır olarak elde tutulan ve daha önceki üç kategoriden herhangi birine girmeyen türev dışı finansal varlıklardır.
İlk kayda alımdan sonra satılmaya hazır finansal varlıklar rayiç bedel değerlemeleri özsermaye altında ayrı gösterilir. Yatırım elden çıkarıldığında ya da
değer düşüklüğü tespiti halinde daha önce özsermaye altında gösterilen kümülatif kâr ya da zararlar kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.
Grup’un satılmaya hazır finansal varlıkları organize finansal piyasalarda aktif olarak işlem görmeyen iştiraklerdir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak
sınıflandırılan iştiraklerden belli bir piyasa fiyatı olmayan veya rayiç değeri alternatif değerleme metotlarıyla güvenilir bir şekilde belirlenemeyen iştirakler
maliyet bedelleri ile değerlenir.
Rayiç değerleri ile ölçülen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıklar
Rayiç değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar; alım-satım amacıyla elde tutulan finansal varlıklardır. Bir finansal varlık kısa vadede elden
çıkarılması amacıyla edinildiği zaman söz konusu kategoride sınıflandırılır. Finansal riske karşı etkili bir koruma aracı olarak belirlenmemiş olan türev
ürünleri teşkil eden bahse konu finansal varlıklar da rayiç değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu kategoride
yeralan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmis maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir.
Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini
nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.
Rayiç değerleri ile ölçülen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal varlıkların haricindeki tüm borçlanma araçlarında gelir etkin faiz yöntemine göre
kaydedilir.
3.16 Faizli Krediler
Tüm krediler, başlangıç olarak kredi ile ilişkilendirilen elde etme maliyetinin rayiç değerden netlenmesi suretiyle hesaplanmış olan maliyet değeri ile
kaydedilir. İlk kayda alımdan sonra, faize duyarlı krediler etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanan indirgenmiş net değerleri ile taşınmaktadırlar. İndirgenme
yöntemi esnasında veya geri ödenmesi sonucu oluşan kâr ve zararlar gelir tablosuna yansıtılır.
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3.17 Finansal Araçların Kayıttan Çıkarılması
Finansal Varlıklar
Bir finansal varlık (ya da finansal varlığın veya benzer finansal varlıklardan oluşan grubun bir kısmı):
• Varlıktan nakit akımı elde etme hakkına ilişkin sürenin bitmiş olması;
• Grup’un varlıktan nakit akımı elde etme hakkı olmakla birlikte üçüncü kişilere direkt devretme zorunluluğu olan bir anlaşma kapsamında çok fazla
zaman geçirmeden tamamını ödeme yükümlülüğü olması durumunda,
• Grup’un finansal varlıktan nakit akımlarını elde etme hakkını devretmesi ve (a) varlık ile ilgili tüm risk veya ödüllerin devredilmiş veya (b) tüm hak ya da
ödüllerin transfer edilmemiş olmasına rağmen, varlık üzerindeki tüm kontroller transfer edilmiş ise, finansal varlıklar kayıtlardan çıkarılır.
Grup’un varlıktan nakit akımı elde etmesi hakkını devretmesi ve tüm hakların ya da ödüllerin transfer edilmemesi veya sahip olunmaması veya üzerindeki
kontrolü devretmediği durumlarda, varlık, Grup’un varlık ile devam eden ilişkisine bağlı olarak mali tablolarda taşınır. Devredilen varlık ile ilgili devam
eden ilişki garanti şeklinde ise devredilen varlık, Grup’un ödemekle yükümlü olduğu maksimum tutar ile ilk olarak taşınan değerinden düşük olanı ile
ölçülür.
Finansal Borçlar
Finansal borçlar ilgili yükümlülük ortadan kalktığı veya iptal olduğu zaman kayıttan çıkartılır.
Finansal bir borç, borç veren tarafla farklı şartlarda yenilenirse ya da mevcut borcun şartları değiştirilirse, bu durum, orijinal borcun kayıtlardan çıkartılması
ve yeni bir borcun kayda alınması olarak değerlendirilir. Her iki borcun taşınan değerleri arasındaki fark gelir tablosuna yansıtılır.
3.18 Finansal Varlıkların Değer Düşüklüğü
Finansal varlıklarda veya finansal varlık gruplarında değer düşüklüğü olup olmadığı, Grup tarafından her bilanço tarihinde değerlendirilir.
İndirgenmiş değerinden taşınan varlıklar
Grup ilk olarak önemli olan finansal varlıkların her biri için, kendi başlarına önemlilik arzetmeyen finansal varlıkların ise hem her biri için hem de grup
olarak, değer düşüklüğüne işaret eden objektif kanıtlar olup olmadığını değerlendirmektedir. Bireysel bazda değerlendirilen finansal varlık için, önemli
olsun ya da olmasın, değer düşüklüğü olduğuna dair objektif bir kanıt bulunmaması durumunda, ilgili varlık, benzer kredi risk özellikleri taşıyan finansal
varlıklar grubuna dahil edilir ve değer düşüklüğü olup olmadığına grup seviyesinde bakılır. Değer düşüklüğü için ayrı incelenen ve değer düşüklüğü
karşılığı ayrılan ya da ayrılmaya devam eden finansal varlıklar değer düşüklüğü olup olmadığının belirlenmesi açısından yapılan gruplamaya dahil
edilmezler.
İndirgenmiş değerinden taşınan krediler veya alacaklar üzerinde bir değer düşüklüğü bulunduğunun kanıtı olması durumunda, değer düşüklüğü, varlığın
taşınan değeri ile ileride gerçekleşecek tahmini nakit akımlarının (henüz gerçekleşmemiş kredi zararları hariç) finansal varlığın etkin faiz oranı kullanılarak
(örneğin ilk kayda alımda hesaplanan etkin faiz oranı) iskonto edilmesi sonucu bulunan değeri arasındaki farktır. Varlığın taşınan değeri doğrudan ya da
bir değer düşüklüğü karşılığı vasıtası ile azaltılmaktadır. Gerçekleşen zarar gelir tablosuna yansıtılır.
Daha sonraki bir dönemde, değer düşüklüğü karşılığının azalması ve bu azalmanın değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonra gerçekleşen bir olayla
objektif olarak ilişkilendirilebilmesi durumunda, daha önce ayrılan değer düşüklüğü karşılığı ters çevrilir. Bilanço tarihinden sonra oluşan bu değer
düşüklüğü karşılığının ters çevrimi varlığın taşınan değerinin, ters çevrim tarihinde, indirgenmiş değerini aşmaması durumunda, gelir tablosuna yansıtılır.
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3.18 Finansal Varlıkların Değer Düşüklüğü (devamı)
Maliyet tutarından taşınan varlıklar
Belli bir piyasada işlem görmeyen ve rayiç değeri güvenilir bir şekilde belirlenemediği için rayiç değerinden taşınmayan iştirakler veya bu iştirakler ile
bağlantılı olan türev varlıkları üzerinde değer düşüklüğü olduğuna dair objektif kanıt olması durumunda, gerçekleşen zarar, varlığın taşınan değeri ile
ileride gerçekleşmesi beklenen nakit akımlarının benzer bir finansal varlığın piyasa getiri oranı ile iskonto edilmesi neticesinde bulunan değeri arasındaki
farktır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır bir finansal varlıkta değer düşüklüğü olması durumunda, etkin faiz metoduna göre indirgenmiş maliyeti (ana para ödemeleri sonrası) ile
rayiç değeri arasındaki farktan, daha önce gelir tablosuna yansıtılan değer düşüklüğü düşüldükten sonra bulunan tutar, özsermayeden gelir tablosuna
aktarılır. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflanan iştirakler için ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılığının ters çevrilmesi durumunda tutar gelir
tablosuna yansıtılmaz. Borçlanma araçları için ayrılmış olan değer düşüklüğü karşılıklarının ters çevrilmesi sonucu oluşan tutar ise eğer borçlanma
aracının rayiç bedeli değer düşüklüğü karşılığının gelir tablosuna yansıtılmasından sonra ortaya çıkan bir olay ile ilişkilendirilebiliyorsa, gelir tablosuna
yansıtılır.
3.19 Kiralama İşlemleri
Bir anlaşmanın kiralama anlaşması olduğu ya da kiralama içerip içermediği yapılan anlaşmanın içeriğine göre belirlenir ve anlaşmanın ifasının belirli bir
varlık ya da varlıkların kullanımına ya da kullanma hakkının devrine bağlı olup olmadığının değerlendirilmesini gerektirir.
Grup – Kiracı olarak
Kiralanan varlıkla ilgili tüm risk ve faydaları transfer eden finansal kiralamalar, kira başlangıç tarihinde kiralanan varlığın rayiç bedeli veya daha düşükse
minimum kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden aktifleştirilir. Finansal kiralama işleminden kaynaklanan yükümlülük, ödenecek faiz ve anapara
borcu olarak ayrıştırılmıştır. Faiz giderleri, sabit faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili dönemin kâr/zararına dahil edilmiştir.
Mali tablolara yansıtılmış kiralanan sabit kıymetler ekonomik ömür ile kira süresinden hangisi kısa ise ona göre amortismana tabi tutulurlar.
Operasyonel kiralamalarda kira ödemeleri, kiralama dönemi boyunca doğrusal itfa yöntemine tabi tutularak giderleştirilir.
3.20 Ticari Borçlar
Vadeleri genel olarak ortalama 98 gün (2009: 62 gün) olan ticari borçlar, Grup’a faturalanmış olsun ya da olmasın, ileride alınacak mal veya hizmetler için
ödenecek rayiç bedel olduğu kabul edilen indirgenmiş maliyet değerlerinden taşınmaktadır.
3.21 Netleştirme
Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
bazda veya eş zamanlı tahsil etme/ödeme niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.
3.22 Araştırma ve Geliştirme Giderleri
Araştırma giderleri gerçekleştikleri dönem itibariyle gider kaydedilir.
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3.23 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari Vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem kârının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden
indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen
kârdan farklılık gösterir. Holding’in ve iştiraklerinin cari yıl vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yürürlükte olan ya da bilanço tarihi sonrasında
yürülüğe girecek olan vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş Vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate
alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş
vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.
Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kâr/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa
mali tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının
düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların
tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları, yakın gelecekte
vergiye tabi yeterli kâr elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan
kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, her bilanço tarihi itibarıyla gözden geçirilir. Ertelenmiş vergi varlığının kayıtlı değeri, bir kısmının veya tamamının
sağlayacağı faydanın elde edilmesine imkân verecek düzeyde mali kâr elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde azaltılır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve
bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış veya önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları
ve yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Grup’un bilanço tarihi itibariyle varlıklarının defter değerini geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine
getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları dikkate alınır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz
konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varlık ve yükümlülüklerini
netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Cari Dönem Kurumlar Vergisi ve Ertelenmiş Vergi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan doğrudan
diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile
döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. İşletme birleşmelerinde, şerefiye hesaplanmasında ya da satın
alanın, satın alınan bağlı ortaklığın tanımlanabilen varlık, yükümlülük ve şarta bağlı borçlarının gerçeğe uygun değerinde elde ettiği payın satın alım
maliyetini aşan kısmının belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur.
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3.24 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
(a) Tanımlanan Fayda Planı:
Grup, Türkiye’de geçerli mevcut iş kanununa göre, emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen ve
en az bir yıl hizmet vermiş personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür.
Kıdem tazminatı karşılığını fonlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Grup, ilişikteki konsolide mali tablolarda yer alan kıdem tazminatı karşılığını
“Projeksiyon Metodu”nu kullanarak ve Grup’un personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma konularında geçmiş yıllarda
kazandığı deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve bilanço tarihinde devlet tahvilleri kazanç oranı ile iskonto etmiştir. Hesaplanan tüm aktüeryel kazançlar
ve kayıplar kâr/zarar tablosuna yansıtılmıştır.
(b) Tanımlanan Ek Planlar:
Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grup’un, bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü
kalmamaktadır. Bu primler ödendikleri dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.
3.25 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Gelirler
Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının rayiç değeri üzerinden ölçülür. Satışlar malın teslimatı ve müşteri tarafından kabulü veya
hizmetin verilmesi üzerine muhasebeleştirilir. Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir.
Malların satışı
Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:
• Grup’un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,
• Grup’un mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması,
• Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
• İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve
• İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.
Hizmet sunumu
Grup, güvenilir şekilde ölçülebildiği durumlarda, sunduğu hizmetlerden elde edilen hasılatı hizmetin tamamlanma derecesine göre gelir kaydetmektedir.
Hizmetin tamamlanma derecesinin güvenilir olarak hesaplanamadığı durumlarda, katlanılan masrafların tahsilinde şüphe olmayan kısım kadar gelir
kaydedilmektedir.
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3.25 Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi (devamı)
Faiz geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varlıktan elde edilecek tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın kayıtlı
değerine indirgeyen efektif faiz oranı nispetinde ilgili dönemde tahakkuk ettirilir.
Kira geliri
Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre muhasebeleştirilir.
3.26 Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar (özellikli varlıklar) söz konusu olduğunda, satın alınması, yapımı veya
üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir.
Borçlanma maliyetleri varlıklar kullanıma hazır hale gelene kadar aktifleştirilirler.
3.27 Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise mali tablolarda yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır.
Şarta bağlı varlıklar konsolide mali tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde dipnotlarda açıklanır.
3.28 Karşılıklar
Karşılıklar ancak ve ancak Grup’un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle
işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara
alınır. Herhangi bir karşılığa dair oluşan gider, gelir tablosunda, yapılan tahsilatlar netlenmiş olarak gösterilir. Paranın zaman içindeki değer kaybı
önem kazandığında, karşılıklar, eğer uygunsa, o karşılık ile ilgili belirli riskleri yansıtan bir vergi öncesi oran kullanılarak iskonto edilir. İskonto edilmesi
durumunda, zaman geçmesi nedeniyle karşılıkta oluşan artış borçlanma gideri olarak mali tablolara yansıtılır.
3.29 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Grup’un bilanço tarihinde durumu hakkında ilave bilgi veren bilanço tarihinden sonraki olaylar (tashih gerektiren olaylar) konsolide mali tablolarda
yansıtılmaktadır. Tashih gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
3.30 Vadeli Döviz Alım Satım Sözleşmeleri (Forward Anlaşmaları)
Grup yabancı para dalgalanmaları sonucu ortaya çıkabilecek risklerden korunmak amacıyla faiz oranı takas sözleşmesi ve vadeli döviz alım satım
sözleşmeleri gibi türev araçları kullanmaktır. Grup, ABD Doları dışında yapılan alımlar ve borçlar ile ilgili olarak yabancı para dalgalanmaları sonucu
ortaya çıkabilecek risklere maruz kalmaktadır. Söz konusu risklere neden olan para birimi Euro ve Türk Lirası, dır. Türev araçlar, ilk olarak kontratın
yapıldığı tarihteki rayiç değerleri ile kayda alınmakta ve her bilanço tarihinde rayiç değerleri üzerinden değerlendirilmeye devam edilmektedir. Oluşan
kazanç ya da zarar, işlemin zamanlamasının ve kâr veya zarar içinde kayda alım işleminin finansal riskten koruma ilişkisine bağlı olduğu hallerde ve türev
aracın riskten korunma aracı olarak sınıflandırılmadığı durumlarda kâr veya zarar içinde kayda alınır. Grup, bazı türev araçlarını, gerçekleşmesi mümkün
olan işlemlerin ya da kesin bir taahhüt ile ilişkilendirilen döviz kuru riskinin finansal riskten korunma işlemi (nakit akımlarının finansal riskten korunması)
olarak sınıflandırmaktadır.

109

(İNGİLİZCE ASLININ TÜRKÇE TERCÜMESİDİR)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
3. UYGULANAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
3.30 Vadeli Döviz Alım Satım Sözleşmeleri (Forward Anlaşmaları) (devamı)
Gelecekteki nakit akımlarının finansal riskten korunması olarak belirlenen ve bu konuda etkin olan türev araçlarının gerçeğe uygun değerindeki
değişiklikler, özsermaye hesaplarına kaydedilir. Etkin olmayan kısım ile ilgili kazanç veya zararlar doğrudan kâr veya zarar içinde kayda alınır.
Vadeli döviz alım satım sözleşmelerinin makul değeri benzer vadedeki anlaşmalar için kullanılan kurlar göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.
3.31 Önemli Muhasebe Tahmin ve Yorumları
Mali tabloların UFRS’ye göre hazırlanmasında Grup yönetiminin, bilanço tarihi itibariyle, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını, vukuu muhtemel
yükümlülük ve taahhütlerini ve raporlama dönemine ilişkin gelir ve gider tutarlarını etkileyecek varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir.
Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilir. Bu tahminler dönemsel olarak gözden geçirilmekte ve düzeltmelerin gerekli olduğu durumlarda
kazançların oluştuğu dönemlere yansıtılmaktadır. Raporlanan tutarlarda önemli yönetim tahminlerini içeren konular şunlardır: varlıklarda değer düşüklüğü,
şüpheli alacak karşılığı, maddi duran varlıkların faydalı ömrü, ertelenmiş vergi varlığı, lisans değerlemesi, lisans başvurusu ve şerefiyedir.
Şüpheli alacaklar:
Grup, bilanço tarihi itibariyle vadesi geçmiş ve ileride tahsilat problemi yaşayacağını tahmin ettiği alacakları için aldığı teminatları da göz önünde
bulundurarak karşılık hesaplamıştır.
Stok değer düşüklüğü karşılığı:
Stokların maliyetinin net gerçekleşebilir değerinden düşük olması durumunda, stoklar net gerçekleşebilir değerinden taşınır ve değer düşüklüğü oluştuğu
dönemin gelir tablosuna yansıtılır. Daha önce stoklara değer düşüklüğü ayrılmasını gerektiren durumların ortadan kalkması veya değişen ekonomik
koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerin değiştiğine dair açık kanıtların bulunduğu durumlarda, stok değer düşüklüğü karşılığı ters çevrilir. Ters
çevrilen karşılık tutarı, daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutar kadar olabilir.
Maddi duran varlıkların faydalı ömrü:
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar yönetimin belirlediği faydalı ömürler çerçevesinde amortismana tabi tutulmaktadır. Grup, sabit kıymetlerin,
gerçek kullanım ömürlerinin gerçeği yansıttığından ve tahmini olarak gelecekte faydalanılabilme sürelerinden emin olmak için periyodik olarak faydalı
ömür tahminlerini gözden geçirir.
Ertelenmiş vergi varlıkları:
Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerin vergiye esas değerleri ile mali tablolardaki değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden yürürlükteki vergi
oranları kullanılarak hesaplanır. Halihazırda, taşınan vergi zararları ve indirilebilir geçici farklar üzerinden ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmış olup
tamamı gelecekte vergilendirilebilecek kârdan indirilebilecek durumdadır. Olumlu veya olumsuz mevcut tüm kanıtlar dikkate alınarak, hesaplanmış olan
ertelenmiş vergi varlıklarının tamamının veya bir kısmının gelecekte gerçekleşip gerçekleşemeyeceği incelenir. Bu inceleme sırasında, gelecekteki kâr
yaratma potansiyeli, son yıllardaki birikmiş zararlar, taşınan zararlarının tarihçesi ve kullanım süresi bitmekte olan diğer vergi indirimleri, ertelenmiş vergi
varlıklarının taşınmasına ilişkin zaman aşımları, mevcut vergilendirilebilir geçiçi farkların gelecekte iptal edilmeleri, vergi planlama stratejileri ve ertelenmiş
vergi varlığının indirim konusu edileceği gelirin türü dikkate alınır. Tüm bu unsurların incelenmesi neticesinde, eğer vergilendirilebilir kârın mevcut
ertelenmiş vergi varlıklarının tamamen veya kısmen karşılayamacağı sonucuna varılır ise, mevcut ertelenmiş vergi varlıklarının ilgili kısmı dikkate alınmaz.
Grup gelecekte yeterli miktarda vergilendirilebilir kâr oluşmayacağı gerekçesiyle bazı şirketler için ertelenmiş vergi varlığı hesaplamamıştır. Mevcut
koşulların değişmesi ve şirketin gelecekteki faaliyet sonuçlarının mevcut beklentileri aşması neticesinde, halihazırda dikkate alınmayan ertelenmiş vergi
varlıkları dikkate alınarak, gelecekte vergi geliri olarak kayıtlara alınabilir.
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3.31 Önemli Muhasebe Tahmin ve Yorumları (devamı)
Satın almalardan doğan lisanslar, lisans başvuruları ve şerefiyenin değerlemesi:
Grup’un lisans ve lisans başvurularının değerlemesi her bir projeye ilişkin indirgenmiş nakit akımları dikkate alınarak tespit edilen rayiç değerleri üzerinden
yapılır. Rayiç değer tespiti UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” standart kapsamında yapılan alımlar sırasında alım fiyatının mevcut varlıklara dağıtılması
sırasında kullanılmak üzere yapılmıştır. UFRS 3 kapsamında, rayiç değer, ilgili ve bilgili taraflar arasında yapılan işlemlerde oluşan alım satım fiyatı olarak
tanımlanmakta olup, Grup risk ağırlığına göre indirgenmiş nakit akım yöntemine göre rayiç değeri tespit etmektedir. Risk faktörleri, yapılan incelemeler
sonrasında, Grup yönetimi tarafından çeşitli kriterler göz önüne alınarak tespit edilmiştir. Bu kriterler başlıca projenin durumunu, lisansın durumunu,
yönetsel ve çevresel faktörleri ve fizibilite riskini içermektedir.
4. GRUP YAPISINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Yıl içinde Grup yapısında değişiklik ile sonuçlanan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.
2010 :
• Borusan Holding, 2010 yılında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan 1.757.708 ABD Doları tutarında Borusan Yatırım hissesi alarak pay sahipliğini
% 32,56’dan % 33,63’e yükseltmiştir. İlgili tutar diğer kapsamlı gelire kaydedilmiş, ortaklık yapısını değiştirmiş olup, kontrol gücü kaybı yaratmamıştır.
• Aralık 2009 tarihinde, Grup yönetimi Borusan Telekom hisselerinin % 100’ünü üçüncü şahıs bir telekomünikasyon şirketine satmaya karar vermiştir.
31 Mart 2010 tarihi itibariyle hisse devri gerçekleşmiştir.
• 16 Mart 2010 tarihinde Grup Dolmabahçe hisselerinin % 99,74’ünü satmıştır.
• 4 Kasım 2010 tarihinde Kerim Çelik, Borçelik hisselerinin % 9,34’üne tekabül eden kısmını 33.000.000 ABD Doları karşılığında satın almıştır.
20.187.217 ABD Doları tutarındaki aşan kısım ana şirket hissedarları payındaki değişim olarak geçmiş yıl kâr zararına kaydedilmiştir.
5. TEMETTÜLER
Hissedarlara 2010 yılında hisse başına 3.281 ABD Doları (2009: 2.529 ABD Doları) (Toplam 18.390.651 ABD Doları) (2009: 14.174.992 ABD Doları)
temettü ödenmiştir.
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6. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Banka
-vadeli mevduat
-vadesiz mevduat
Kasa
Diğer hazır değerler

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

171.729.582
68.385.447
243.575
32.645

200.872.180
56.665.283
171.963
879.006

240.391.249

258.588.432

31 Aralık 2010 tarihindeki TL vadeli mevduatların etkin faiz oranları yıllık % 3-% 8 (2009: % 5,65 ile % 15), dövizli mevduatların ise yıllık % 0,3 ile % 4
(2009: % 0,5 ile % 4 ) arasında değişmektedir.
Söz konusu mevduatların vadeleri 1 gün ile 90 gün arasındadır (2009: 1 gün ile 81 gün).
Nakit ve nakit benzeri varlıkların döviz cinsine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Döviz Cinsi

Döviz Tutarı

ABD Doları Karşılığı

Döviz Tutarı

ABD Doları Karşılığı

ABD Doları
EUR
GBP
SFR
TENGE
İran Riyali
TL
DZD

158.483.675
35.738.817
777.402
4.732
466.189.212
560.411.531
35.891.405
107.659.230

158.483.675
47.368.228
1.198.134
5.032
3.164.037
5.492.033
23.214.561
1.465.549

169.349.621
46.260.066
1.029.205
12.219
347.992.811
15.278.161.128
26.110.089
-

169.349.621
66.371.535
1.633.112
11.765
2.351.303
1.530.265
17.340.831
-

240.391.249 		

258.588.432

		

(İNGİLİZCE ASLININ TÜRKÇE TERCÜMESİDİR)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)

7. RAYİÇ DEĞERİ İLE ÖLÇÜLEN VE GELİR TABLOSU İLE İLİŞKİLENDİRİLEN FİNANSAL VARLIKLAR

Yatırım Fonları

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

45.446

20.441

45.446

20.441

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

429.695.557
198.027
(16.831.966)

300.475.642
441.370
(14.845.618)

413.061.618

286.071.394

8. TİCARİ ALACAKLAR, net
Kısa vadeli alacaklar
Ticari alacaklar
İlişkili şirketlerden ticari alacaklar (Not 35)
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup’un vadesi gelmemiş ve tahsil kabiliyeti yüksek alacaklarının tutarı 371.658.382 ABD Doları’dır. (2009: 255.624.467
ABD Doları). Mal satışı ve verilen hizmetlerle ile ilgili ortalama vade 50 gündür. (2009: 49 gün). TL bazlı ticari alacaklar için kullanılan indirgeme oranı %
6,5 - % 15 (2009: % 11 - % 20), Euro ticari alacaklar için % 0,60 – % 1,5 ve ABD Doları ticari alacaklar için % 0,30 - % 0,80 (2009: Euro % 0,52 – %
5,5 ve ABD Doları için % 0,24) arasında değişmektedir.
Henüz vadesi geçmemiş ve şüpheli hale gelmemiş alacaklara ilişkin alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:

Alınan teminatlar
İpotekler
Banka yoluyla doğrudan borçlandırma sistemi
Akreditif
Sigortalı alacaklar
Diğer
Toplam

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

46.555.549
8.008.611
57.086.375
23.575.805
4.894.302
2.385.924

72.589.067
11.948.746
21.261.317
13.395.983
11.607.164
-

142.506.566

130.802.277

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle ticari alacakların 40.850.240 ABD Doları (2009: 29.522.546 ABD Doları) tutarındaki kısmının vadesi geçmiş olduğu halde,
bu alacaklara ilişkin karşılık ayrılmamıştır. Bahse konu ticari alacakların yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

15 güne kadar
15 ile 60 gün arası
30 ile 90 gün arası
90 ile 180 gün arası
180 gün ve üzeri

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

11.654.792
8.243.425
6.434.184
10.152.884
4.364.184

4.510.777
3.536.278
15.469.410
2.543.723
3.462.358

40.850.240

29.522.546
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8. TİCARİ ALACAKLAR, net (devamı)
Yeniden yapılandırılmamış olması halinde vadesi geçmiş veya şüpheli hale gelmiş olabilecek, yeniden yapılandırılan ticari alacakların bilanço tarihi
itibariyle defter değeri 552.996 ABD Doları’dır (2009: 924.381 ABD Doları).
Ticari alacaklar için ayrılan şüpheli alacak karşılığı, geçmiş tahsil edilememe tecrübesine dayanılarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, ticari
alacakların 16.831.966 ABD Doları (2009: 14.845.618 ABD Doları) tutarındaki kısmı için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Tahsili şüpheli olan alacakların
yaşlandırması aşağıdaki gibidir:

90 güne kadar
90 ile 180 gün arası
180 gün ve üzeri

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

2.794.736
409.129
13.628.101

1.483.118
141.254
13.221.246

16.831.966

14.845.618

Bilanço tarihi itibariyle, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmış ve ayrılmamış olanlara ilişkin alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Alınan teminatlar
İpotekler
Banka yoluyla doğrudan borçlandırma sistemi
Sigortalı alacaklar
Diğer

3.988.483
1.197.435
413.242
1.260.286
250.342

4.119.930
1.131.131
-

Toplam

7.109.788

5.251.061

1 Ocak
31 Aralık 2010

1 Ocak
31 Aralık 2009

Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Tahsil edilemeyip silinen alacaklar
Tahsilatlar
Yabancı para çevrim farkları

14.845.618
6.548.404
(1.592.662)
(2.325.986)
(643.408)

14.078.064
6.518.745
(5.725.902)
(25.289)

Yıl sonu bakiyesi

16.831.966

14.845.618

1 Ocak
31 Aralık 2010

1 Ocak
31 Aralık 2009

312.770

848.155
39.106

312.770

887.261

Grup’un şüpheli ticari alacaklar karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Uzun vadeli ticari alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer ticari alacaklar

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup’un uzun vadeli ticari alacakları vadesi gelmemiş ve tahsil kabiliyeti yüksek alacaklardan oluşmaktadır.
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
8. TİCARİ ALACAKLAR, net (devamı)
Ticari alacakların döviz cinsine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
		31 Aralık 2010			31 Aralık 2009
Döviz Cinsi
ABD Doları
EUR
GBP
İran Riyali
TENGE
TL
DZD

Döviz Tutarı

ABD Doları Karşılığı

Döviz Tutarı

ABD Doları Karşılığı

110.964.952
163.216.686
15.013
726.570.612
2.065.775.313
100.061.848
14.282.534

110.964.952
216.327.395
23.700
7.120.392
14.020.465
64.723.058
194.426

102.270.737
69.778.904
2.347.273
140.990.740.876
1.261.016.125
87.640.996
-

102.270.737
100.115.140
3.724.583
14.121.669
8.520.379
58.206.147
-

413.374.388 		

286.958.655

Toplam 		

9. STOKLAR, net
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

144.979.994
88.225.368
96.396.480
76.275.139
34.566.226
29.560.993

153.717.201
88.897.827
87.344.880
57.977.102
30.130.530
23.229.782

Eksi: Hammadde stok değer düşüklüğü karşılığı
Eksi: Ticari mal stok değer düşüklüğü karşılığı
Eksi: Mamül stok değer düşüklüğü karşılığı

(7.580.325)
-

(46.266)
(5.166.095)
(117.430)

Toplam stok değer düşüklüğü

(7.580.325)

(5.329.791)

462.423.875

435.967.531

Ticari emtia stokları
Yoldaki mallar
Hammadde stokları
Mamul stokları
Yarı mamul stokları
Yedek parça ve işletme malzeleri

31 Aralık 2010 ve 2009 stok değer düşüklüğü karşılığı hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Açılış bakiyesi
Dönem gideri
Geri çevrilen karşılık
Yabancı para çevrim farkları

5.329.791
2.877.400
(208.943)
(417.923)

70.794.010
2.019.629
(67.570.442)
86.594

Dönem sonu bakiyesi

7.580.325

5.329.791

Dönem içinde geri çevrilen karşılık rakamı değer düşüklüğü ayrılan stokların satılmasından dolayı, ters çevrilen stok değer düşüklüğünü göstermektedir.
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle net gerçekleşebilir değerinden gösterilen stokların toplam tutarı 138.623.495 ABD Doları (2009: 145.844.325 ABD Doları).
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
10. DİĞER DÖNEN / DURAN VARLIKLAR

Dönen varlıklar
Grup dışı ilişkili şirketlerden olan diğer alacaklar (*) (Not 35)
KDV alacağı
Gelir tahakkukları (**)
Verilen avanslar
Peşin ödenen giderler
Peşin ödenen gelir vergisi
Personelden alacaklar
Grup dışı şirketlerden olan alacaklar (***)
Diğer

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

44.570.402
37.029.543
15.089.419
7.332.995
6.840.413
6.208.754
3.017.708
7.049.266

41.198.287
28.255.815
20.435.141
5.380.538
8.120.756
9.022.218
4.138.596
6.122.445
2.148.582

127.138.500

124.822.378

(*) Grup dışı şirketlerden olan diğer alacaklar içerisindeki 39.395.000 ABD Doları (2009: 37.800.989 ABD Doları) tutarındaki alacaklar Kirpi Turizm A.Ş.’ye
verilen ABD Doları kredilerden oluşmaktadır. Bu krediye uygulanan faiz oranı piyasa faiz oranlarından önemli farklılıklar göstermemektedir. Kredilerin
30.525.000 ABD Doları için uygulanan değişken faiz oranı Libor+2,00 – Libor+3,15 aralığında olup, kredinin vadesi 14 Ocak 2011 – 14 Aralık 2011
arasındadır. 8.870.000 ABD Doları için sabit faiz oranı % 2,7 ve % 3,7 aralığındadır. Bu tutarın 3.650.000 ABD Doları (2009: Yoktur) grup dışı ilişkili
şirketlere verilen ABD Doları kredilerden oluşmaktadır. 3.650.000 ABD Doları için uygulanan sabit faiz oranı % 3,20’dir.
(**) Gelir tahakkuklarının 442.761 ABD Doları (2009: 628.554 ABD Doları) tutarındaki kısmı, Borusan Otomotiv’in garanti gelir tahakkuklarından
oluşmaktadır. Borusan Otomotiv, yıl içinde oluşan garanti giderlerini BMW A.G.’ye rücu etmektedir. Gelir tahakkuklarının 2.694.152 ABD Doları (2009:
3.212.902 ABD Doları) tutarındaki kısmı Borusan Makina’nın Caterpillar Grup’tan elde edilen gelir tahakkuklarından oluşmaktadır. 4.466.801 ABD
Doları (2009: Yoktur) türev araçlar gelir tahakkukları ile ilgilidir. 3.761.754 ABD Doları (2009: Yoktur) Borusan Makina’nın vergi kurumlarından olan gelir
tahakkukları ile ilgilidir. 1.221.903 ABD Doları (2009: 2.257.656 ABD Doları) tutarındaki kısmı verilen hizmetlerden elde edilen gelir tahakkuklarıdır.
527.384 ABD Doları (2009: 234.190 ABD Doları) sigortadan alacaklar ve kalan 1.974.664 ABD Doları (2009: 3.751.015 ABD Doları) kısmı elde edilen
diğer gelir tahakkuklarıdır.
(***) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle EnBW’dan alacak bulunmamaktadır. (2009: 6.122.445 ABD Doları)

Verilen depozito ve avanslar
Katma değer vergisi alacakları
Kamu kuruluşlarından olan alacaklar
Peşin ödenen giderler
İlişkili şirketlerden alacaklar (Not 35)
Diğer

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

9.384.453
5.546.654
3.612.663
2.236.740
1.687.680
2.946.102

5.452.750
3.533.820
1.223.445
3.660.609
1.550.823
962.462

25.414.292

16.383.909

(İNGİLİZCE ASLININ TÜRKÇE TERCÜMESİDİR)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
11. ŞEREFİYE
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllara ait şerefiyenin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

11.834.565

11.632.584

Girişler

-

1.505.239

Dönem içinde ayrılan karşılık

-

(280.360)

Borusan Enerji hisselerinin % 50’sinin satışıyla ilgili çıkışlar

-

(1.022.898)

11.834.565

11.834.565

Açılış bakiyesi

Dönem sonu bakiyesi
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle iştirak alımı gerçekleşmemiştir.

2009 yılında gerçekleşen girişler, 6 Mart 2009 tarihinde Yedigöl, Hazal, Van ve Turkuaz enerji şirketlerine ait kalan kontrol gücü olmayan payların
hisselerinin satın alımından kaynaklanan şerefiyeyi göstermektedir.
Grup, her yıl ya da herhangi bir gösterge olması durumunda daha sıklıkla şerefiye tutarını değer düşüklüğü testine tabi tutar. Nakit üreten birimlerin geri
kazanılabilir tutarları, kullanımdaki değer hesaplamalarına göre belirlenmiştir. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Grup, şerefiyenin geri kazanılabilir tutarını
değerlendirmiş ve değer düşüklüğüne rastlanmamıştır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle Van ile ilgili şerefiyeye ilişkin 280.360 ABD Doları değer düşüklüğü
kayıtlara yansıtılmıştır.
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
12. MADDİ DURAN VARLIKLAR, net
31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık, ilgili birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2009
Girişler
Çıkışlar (**) Transferler (*) Yabancı para
					 çevrim farkları
Maliyet
Arazi ve binalar
Makine ve teçhizat
Taşıt araçları
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi duran varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar
Eksi: Birikmiş Amortisman
Binalar
Makine ve teçhizat
Taşıt araçları
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi duran varlıklar
Eksi: Değer düşüklüğü karşılığı
Net defter değeri

31 Aralık 2010

588.384.914
522.872.648
90.439.471
87.094.433
48.989.029
976.011
138.858.193

9.065.451
19.952.236
32.664.081
7.432.271
5.955.582
1.762
65.396.764

(1.406.876)
(14.324.301)
(12.793.925)
(1.601.135)
(683.606)
-

16.199.027
34.830.767
(1.810.625)
905.203
51.389.169
(108.915.518)

(13.185.147)
(5.839.255)
(3.244.491)
(2.929.854)
(858.671)
(8.988)
(1.460.842)

599.057.369
557.492.095
105.254.511
90.900.918
104.791.503
968.785
93.878.597

1.477.614.699

140.468.147

(30.809.843)

(7.401.977)

(27.527.248)

1.552.343.778

(8.527.789)
(88.266.967)
(54.600.243)
(61.325.809)
(19.000.928)
(225.491)

(12.438.024)
(39.576.529)
(9.500.720)
(6.541.940)
(4.173.195)
(31.762)

430.478
3.070.116
6.971.261
903.865
440.235
-

(2.297.065)
(1.658.245)
(1.530)
1.530
2.277.781
(140)

995.777
2.293.925
1.083.289
2.654.108
1.074.259
8.991

(21.836.623)
(124.137.700)
(56.047.943)
(64.308.246)
(19.381.848)
(248.402)

(231.947.227)

(72.262.170)

11.815.955

(1.677.669)

8.110.349

(285.960.762)

(30.585.429)

-

-

-

-

(30.585.429)

1.215.082.043

68.205.977

(18.993.888)

(9.079.646)

(19.416.899)

1.235.797.587

(*) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 180.340 ABD Doları tutarındaki kısım yapılmakta olan yatırımlar hesabından maddi olmayan duran varlıklar hesabına
yapılan transferlerden, 2.695.607 ABD Doları tutarındaki kısım yapılmakta olan yatırımlar hesabından diğer duran varlıklar hesabına yapılan transferlerden,
4.526.030 ABD Doları tutarındaki kısım taşıt araçlarından stoklara yapılan transferlerden ve 1.677.669 ABD Doları tutarındaki kısım maddi olmayan
duran varlıklar birikmiş amortisman hesabından maddi duran varlıklar birikmiş amortisman hesabına yapılan transferlerden oluşmaktadır.
(**) 31 Aralık 2010 itibariyle, satılmak üzere elde tutulan duran varlıklara sınıflanan, net defter değeri 1.095.133 ABD Doları olan maddi duran varlıklar
çıkışlara dahil edilmiştir.
Yıl içinde aktifleştirilen finansman maliyetleri 4.077.369 ABD Dolarıdır (2009: 7.281.680 ABD Doları). Borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesinde
kullanılan oran bütün kredilerin etkin oranı olan Libor+% 4’tür.
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
12. MADDİ DURAN VARLIKLAR, net (devamı)
31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait maddi duran varlık, ilgili birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki
gibidir:

(45.460)
(86.085)
(65.001.138)

588.384.914
522.872.648
90.439.471
87.094.433
48.989.029
976.011
138.858.193

Yeniden
değerleme
fonu

338.075.077
2.683.154 (2.495.474)
40.058.420
539.883.848 17.670.024 (14.981.029) 163.573.579
89.501.191 23.497.767 (23.591.276)
438.996
78.059.779
3.693.321
(776.701)
5.569.548
48.322.603
700.824
(426.845)
329.219
1.191.285
(216.849)
142.843.938 276.046.523 (4.933.318) (210.181.058)

1.752.688
951.789
592.793
593.946
149.313
1.575
83.246

246.464.532
16.946.959
-

(38.153.483)
(201.172.522)
-

(211.296)

4.125.350

263.411.491 (239.326.005)

-

(320.854)
(485.276)
(138.445)
(425.172)
(68.639)
(1.140)

-

38.153.483
201.172.522
-

9.414
18.394
-

- (1.439.526)

-

239.326.005

27.808 (231.947.227)

Girişler

Çıkışlar

1.237.877.721 324.291.613 (47.421.492)
Eksi: Birikmiş Amortisman
Binalar
Makine ve teçhizat
Taşıt araçları
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi duran varlıklar

31 Aralık
2009

Transferler

Yabancı
para
çevrim
farkları

31 Aralık
2008
Maliyet
Arazi ve binalar
Makine ve teçhizat
Taşıt araçları
Demirbaşlar
Özel maliyetler
Diğer maddi duran varlıklar
Yapılmakta olan yatırımlar

Borusan
Enerji
hisselerinin
% 50’sinin
satışıyla
ilgili
çıkışlar

Yeniden
değerlemeye
tabi şirketler
birikmiş
amortisman
netlenmesi

(39.177.642) (9.097.881)
(254.934.941) (36.275.934)
(51.584.680) (8.769.105)
(55.969.064) (5.433.175)
(15.304.683) (3.918.616)
(414.017)
(3.191)

1.915.105
2.256.662
5.891.987
492.188
272.616
192.857

(417.385.027) (63.497.902)

11.021.415

Eksi: Değer düşüklüğü karşılığı

(27.138.208)

-

-

-

-

-

Net defter değeri

793.354.486 257.346.490 (36.400.077)

(211.296)

2.685.824

263.411.491

-

(3.447.221)

(65.132.683) 1.477.614.699

-

(8.527.789)
(88.266.967)
(54.600.243)
(61.325.809)
(19.000.928)
(225.491)
(30.585.429)

(65.104.875) 1.215.082.043
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
12. MADDİ DURAN VARLIKLAR, net (devamı)
Piyasa Değerlemeleri (rayiç değer tespiti)
Borusan Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları’na ait arazi, binalar ve makine ve teçhizat Ocak 2010’da bağımsız bir profesyonel değerleme şirketi (Standart
Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş) tarafından 31 Aralık 2009 tarihinden geçerli olmak üzere değerlemeye tabi tutulmuştur. Söz konusu maddi
duran varlıkların değerlemesi esnasında piyasa değeri baz alınmıştır. İlgili varlıkların başlangıçta defter değerleri yeniden değerlenmiş tutarlarına
getirilmiş ve oluşan ilave değer özsermayedeki yeniden değerleme fonuna ertelenmiş vergi etkisi netlenerek kaydedilmiştir. Yeniden değerlemeye tabi
tutulan arazi, bina ve makine ve teçhizatların değerleme tarihine kadar oluşan birikmiş amortismanları ilgili varlıkların taşınan brüt değerinden netlenmiş
ve ulaşılan değer yeniden değerleme yoluyla belirlenmiş tutara getirilmiştir.
Yeniden değerlenmiş varlıkların satılması halinde bu varlıklara ait olan yeniden değerleme fonu birikmiş kârlar hesabına aktarılmaktadır. Ayrıca varlığın
taşınan yeniden değerlenmiş değeri baz alınarak hesaplanan amortisman ile varlığın ilk günkü değeri baz alınarak hesaplanan amortisman arasındaki
fark, maddi duran varlık Grup tarafından kullanıldıkça yıllık olarak yeniden değerleme fonundan birikmiş kârlar hesabına aktarılmaktadır.
Yeniden değerlenen maddi duran varlıkların konsolide mali tablolara tarihsel maliyetinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığı düşülerek
yansıtılmış olması durumunda, söz konusu varlıkların taşınan değerleri 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihi itibariyle aşağıdaki şekilde olacaktı:
31 Aralık 2010
Arazi ve binalar

Makine ve teçhizat

Maliyet

239.123.697

506.858.189

Birikmiş Amortisman

(62.718.212)

(216.102.852)

31 Aralık 2009
Arazi ve binalar

Makine ve teçhizat

Maliyet

250.944.316

491.453.323

Birikmiş amortisman

(54.102.638)

(186.668.180)

Arazi, bina, makine ve teçhizat üzerindeki, kontrol gücü olmayan paylar öncesi, yeniden değerleme fonunun hareketi aşağıda gösterilmektedir:

1 Ocak 31 Aralık 2010

1 Ocak 31 Aralık 2009

Açılış bakiyesi
Yeniden değerleme fonu
Yeniden değerlemenin ertelenmiş vergi etkisi
Varlıkların yeniden değerlenmiş değerler ile ilk günkü değerleri
üzerinden hesaplanan ve ve UMS 16’ya uygun olarak
yeniden değerleme fonundan dağıtılmamış kârlara aktarılan
cari yılı amortismanları (ertenlenmiş vergi netlenmiş)

343.764.938
1.989.411

109.777.056
263.411.491
(25.380.579)

(11.701.192)

(4.043.030)

Kapanış bakiyesi

334.053.157

343.764.938
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12. MADDİ DURAN VARLIKLAR, net (devamı)
İlişikteki konsolide mali tablolarda yer alan yeniden değerleme fonunun dağılımı aşağıdaki gibidir:

Yeniden değerleme fonunun ana ortaklığa ait payı
Yeniden değerleme fonunun kontrol gücü olmayan paylara ait payı

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

152.223.259
181.829.898

156.309.199
187.455.739

334.053.157

343.764.938

Finansal Kiralama
Grup, finansal kiralama yoluyla edinmiş olduğu sabit kıymetleri, bilançoda kira başlangıç tarihindeki rayiç değeri üzerinden ya da bu değerden daha düşük
olması durumunda minimum kira ödemelerinin bugünkü değeri üzerinden yansıtmaktadır. Kiralanan sabit kıymetlerin ilişikteki konsolide bilançolarda
yansıtılan taşınan değerleri (net defter değerleri) aşağıdaki gibidir:

Makine ve teçhizat
Taşıt araçları
Birikmiş amortisman
Net defter değeri

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

6.510.408
1.299.998
(3.262.177)

11.088.211
1.299.998
(2.522.061)

4.548.229

9.866.148

Yukarıdaki finansal kiralamalar için gelecekte ödenecek minimum kira bedelleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Gelecek 1 yıl
1 yıldan 5 yıla kadar

2.998.999
1.702.200

2.401.391
5.233.684

Toplam minimum kira yükümlülüğü
Faiz

4.701.199
(12.327)

7.635.075
(18.838)

Minimum kira yükümlülüklerin şimdiki değeri
Finansal kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli krediler ve
uzun vadeli kredilerin kısa vadeli bölümünde gösterilen)
- Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli bölümü (Not 16)

4.688.872

7.616.237

2.986.672

2.382.553

Uzun vadeli krediler (Not 16)

1.702.200

5.233.684

Grup her bir finansal kiralama anlaşması için nominal değerlerle satın alma opsiyonuna sahiptir.
Varlıklar Üzerindeki Rehin ve İpotekler
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, konsolide bilançoda yansıtılan borçlara teminat olarak verilen, sabit kıymetler üzerinde 20.000.000 EUR (26.508.000 ABD
Doları karşılığı) (2009: 20.000.000 EUR – 28.695.000 ABD Doları karşılığı) ve 82.664.000 ABD Doları tutarında ipotek bulunmaktadır (2009: 82.664.000
ABD Doları).
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13. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, net
31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir :
		
Haklar
1 Ocak 2010 tarihi itibariyle maliyet
Girişler
Çıkışlar
Transferler
Yabancı para çevrim farkları
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle maliyet

Diğer Maddi
Olmayan Duran

Toplam

13.058.641
2.534.073
(2.217)
71.574
(733.663)

83.987.475
5.923.540
(2.217)
180.340
(806.224)

70.928.834
3.389.467
108.766
(72.561)
74.354.506

14.928.408

89.282.914

1 Ocak 2010 tarihi itibariyle birikmiş itfa payları
Cari yıl itfa payı
Çıkışlar
Yabancı para çevrim farkları
Transferler

(30.307.787)
(2.752.643)
51.254
1.677.669

(11.586.845)
(1.490.147)
147
89.135
-

(41.894.632)
(4.242.790)
147
140.389
1.677.669

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle birikmiş itfa payları

(31.331.507)

(12.987.710)

(44.319.217)

43.022.999

1.940.698

44.963.697

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle net defter değeri

31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıla ait maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
Diğer Maddi
Olmayan Duran

Toplam

85.870.738
15.718.808
(1.375.000)

11.256.607
1.483.843
-

97.127.345
17.202.651
(1.375.000)

(28.052.065)
16.353
(1.250.000)

211.296
106.895
-

(28.052.065)
211.296
123.248
(1.250.000)

		
Haklar
1 Ocak 2009 tarihi itibariyle maliyet
Girişler
Çıkışlar
Borusan Enerji hisselerinin % 50’sinin
satışıyla ilgili çıkışlar
Transferler
Yabancı para çevrim farkları
Diğer dönen varlıklara transferler
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle maliyet

70.928.834

13.058.641

83.987.475

1 Ocak 2009 tarihi itibariyle birikmiş itfa payları
Cari yıl itfa payı
Çıkışlar
Borusan Enerji hisselerinin % 50’sinin
satışıyla ilgili çıkışlar
Yabancı para çevrim farkları
Dönem içinde ayrılan karşılık (*)

(15.875.711)
(2.505.062)
28.586
33.393

(10.166.999)
(1.215.012)
-

(26.042.710)
(3.720.074)
28.586
33.393

(58.940)
(11.930.053)

(204.834)
-

(263.774)
(11.930.053)

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle birikmiş itfa payları

(30.307.787)

(11.586.845)

(41.894.632)

40.621.047

1.471.796

42.092.843

31 Aralık 2009 tarihi itibariyle net defter değeri

(*) Van, Dolmabahçe ve Başkent’e ait lisans ve lisans başvuruları ile ilgili değer düşüklüğünü temsil etmektedir.
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14. TİCARİ BORÇLAR, net

Kısa vadeli ticari borçlar
Ticari borçlar
İlişkili şirketlere ticari borçlar (Not 35)
Diğer borçlar

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

534.883.360
1.291.262
-

417.572.477
14.177
3.945

536.174.622

417.590.599

Ticari borçların ortalama vadesi 98 gün olup, uygulanan ortalama faiz oranı % 12,24’tür (2009: Ortalama vade 62 gün, faiz oranı % 3,04’tür).

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

13.291.576

1.964.831

13.291.576

1.964.831

Uzun vadeli ticari boçlar
Ticari borçlar

Ticari borçların döviz cinsine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2009
31 Aralık 2010
		
ABD Doları		
ABD Doları
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
Karşılığı
Döviz Tutarı
Karşılığı
ABD Doları

361.835.143

361.835.143

253.210.042

253.210.042

EUR

104.912.858

139.053.646

85.070.991

122.055.430

GBP

7.675

12.115

11.019

17.484

SFR

95.995

102.072

-

-

Iran Rial

58.006.531

568.464

12.068.867.465

1.208.821

Tenge

82.412.124

559.333

90.302.697

610.153

TL

73.180.567

47.335.425

		

63.922.235

42.453.500

549.466.198 		

419.555.430

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

293.285.790
-

446.094.399
6.099.914

293.285.790

452.194.313

15. KISA VADELİ KREDİLER

Teminatsız krediler
Faktoring borçları
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15. KISA VADELİ KREDİLER (devamı)
TL krediler için faiz oranı % 8 – % 16,5 (2009: % 8 – % 11). Değişken faizli Euro kredilerin faiz oranları Euribor+% 0,65-Euribor+% 2,70 arasında
değişmektedir. (2009: Euribor+% 2,60 - Euribor+% 5,0). Sabit faizli Euro kredilerin faiz oranları % 1,64 -% 4,0 arasında değişmektedir. (2009: % 1,37 % 8,53). Değişken faizli ABD Doları kredilerin faiz oranları Libor+% 1,07-Libor+% 6,0 oranları arasında değişmektedir. (2009: Libor+% 1,50 - Libor+%
6,0). Sabit faizli ABD Doları kredilerin faiz oranları % 2,2 - % 3,75 oranları arasında değişmektedir. (2009: % 1,90 - % 7,75).
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle teminatlı kısa vadeli kredi bulunmamaktadır.
Kısa vadeli kredilerin döviz cinsinden dökümü aşağıda gösterildiği gibidir:
31 Aralık 2010
31 Aralık 2009
		
ABD Doları		
ABD Doları
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
Karşılığı
Döviz Tutarı
Karşılığı
184.705.552
49.739.768
47.080.208
1.353.452.863
14.699.591

ABD Doları
EUR
TL
TENGE
AED

		

184.705.552
65.926.105
30.452.916
9.185.916
3.015.301

172.131.190
171.909.379
36.572.990
1.354.000.000
-

172.131.190
246.646.630
24.289.693
9.126.800
-

293.285.790 		

452.194.313

16. UZUN VADELİ KREDİLER
31 Aralık 2010
			
		
		
Sabit/Değişken
Uzun vadeli borçlar
554.237.127
		
Finansal kiralama
yükümlülükleri
4.688.872
Toplam krediler

558.925.999

Eksi: Uzun vadeli kredilerin
(faiz tahakkuku dahil)
kısa vadeli bölümü
Eksi: Finansal kiralama borçlarının
kısa vadeli bölümü

(96.609.483)

Toplam uzun
vadeli krediler, kısa vadeli

Değişken
Sabit

Yıllık Faiz Oranı
ABD Doları
Min
Max
Min
Libor+0,20
2,6%

Libor+5,20
6,45 %

(2.986.672)
459.329.844

1.687.190 ABD Doları tutarındaki uzun vadeli banka kredileri teminatlı kredilerdir (2009: 5.351.190 ABD Doları).

EUR

Euribor+1,40 %
2,30 %

Max
Euribor+3,0 %
5,95 %
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16. UZUN VADELİ KREDİLER (devamı)
31 Aralık 2019
			
		
		
Sabit/Değişken
Uzun vadeli borçlar
434.349.801
		
Finansal kiralama
yükümlülükleri
7.616.237
Toplam krediler

441.966.038

Eksi: Uzun vadeli kredilerin
(faiz tahakkuku dahil)
kısa vadeli bölümü
Eksi: Finansal kiralama borçlarının
kısa vadeli bölümü

(64.463.643)

Toplam uzun
vadeli krediler, kısa vadeli

Değişken
Sabit

Yıllık Faiz Oranı
ABD Doları
Min
Max
Libor(*)+0,2
6,20 %

Libor(*)+5,2
6,85 %

EUR
Min

Max

Euribor(*)+1,10 %
5,25 %

Euribor(*)+2 %
5,25 %

(2.382.553)
375.119.842

(*) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle geçerli olan yıllık (12 aylık) Libor ve Euribor oranları sırasıyla % 0,78094 ve % 1,4725 (2009: % 0,9843 ve % 1,2220)
olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle uzun vadeli krediler ve uzun vadeli finansal kiralama yükümlülüklerinin ödeme planları aşağıdaki gibidir:

1 - 2 yıl arasında
2 - 3 yıl arasında
3 - 4 yıl arasında
4 - 5 yıl arasında
5 yıldan fazla

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

190.544.310
110.868.487
64.144.411
47.336.292
46.436.344

109.842.197
81.533.115
56.160.950
55.177.153
72.406.427

459.329.844

375.119.842

Uzun vadeli kredilerin döviz cinsinden kırılımı aşağıda gösterildiği gibidir:
31 Aralık 2010
31 Aralık 2009
		
ABD Doları		
ABD Doları
Döviz Cinsi
Döviz Tutarı
Karşılığı
Döviz Tutarı
Karşılığı
ABD Doları
EUR
DZD
TL

457.409.130
74.599.415
188.822.340
140.471

		

457.409.130
98.875.589
2.550.419
90.861

412.447.099
20.572.299
4.329

412.447.099
29.516.064
2.875

558.925.999 		

441.966.038

Grup’un bazı kredileri uyulması gereken sözleşme hükümlerine tabidir. Söz konusu hükümler uyarınca, Grup tarafından bir takım performans kriterlerinin
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kriterler net borçlar/FAVÖK, FAVÖK/finansman gideri ve borçlar toplamı/net maddi varlıklar oranlarıdır.
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17. KISA VADELİ DİĞER BORÇLAR

Kısa vadeli diğer borçlar ve gider tahakkukları
Gider tahakkukları
Alınan avanslar
Ödenecek vergi ve fonlar
İlave Borçelik hisseleri alımından kaynaklanan borçlar
Grup dışı şirketlere olan diğer borçlar (*)
Dava karşılıkları
Personel ve yönetim kurulu (YK) prim tahakkukları
Gelecek dönemlere ait gelirler
Personele borçlar
İlişkili şirketlere borçlar (Not 35)
Diğer

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

30.701.002
32.609.681
27.226.749
22.000.000
12.353.720
7.514.048
8.601.489
7.929.185
1.709.345
167.443
1.667.229

17.314.919
18.206.666
17.721.489
11.699.758
4.730.216
4.425.113
2.526.422
1.811.853
3.135.377

152.479.891

81.571.813

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

(*) Grup dışı şirketlere olan diğer borçlar EnBW’ye olan borçlardan oluşmaktadır.

Uzun vadeli diğer borçlar ve gider tahakkukları
Ticari borçlar
Gelecek dönemlere ait gelirler

963.809

-

77.955

47.029

1.041.764

47.029

18. VERGİ KARŞILIKLARI
a) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılıkları
Borusan Holding ve Türkiye’de faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıkları, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.
Türkiye’de, 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıl için kurumlar vergisi oranı % 20’dir (2009: % 20). Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap döneminin
sonunu takip eden dördüncü ayın on beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı
uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan kazançlar üzerinden % 20 oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen tutarlar
yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Mali zararlar oluştukları yılı takip eden en fazla beş yıl boyunca taşınabilirler. Vergi beyanları ve ilgili muhasebe kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde
incelenebilmektedir.
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef
kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde % 10 olarak ilan edilmiştir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla
% 15 olarak değiştirilmiştir. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kâr payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış
yatırım teşvik belgelerine istinaden yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden % 19,8 vergi tevkifatı yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan
teşvik belgesi yatırım harcamalarından şirketlerin üretim faaliyetiyle doğrudan ilgili olanların % 40’ı vergilendirilebilir kazançtan düşülebilir. Yararlanılan
teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı yapılmamaktadır.
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18. VERGi KARŞILIKLARI (devamı)
a) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılıkları (devamı)
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kâr payı elde eden ve bu kâr paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef
kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kâr payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması
gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 – 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde % 10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz
2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kâr payları gelir
vergisi stopajına tabi değildir.
Yatırım İndirimi Uygulaması
Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz
olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle yararlanamadığı yatırım indirimi tutarının 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirilmesine
imkân tanınmış ve 2008 yılı kurum kazancından indirilemeyen yatırım indirimi tutarının sonraki dönemlere devri mümkün olmadığı belirtilmiştir.
Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim 2009 tarihli toplantısında, kazanılmış hakları ortadan kaldıran bu yasal düzenlemeyi, Anayasa’ya aykırı bularak iptal
etmiş ve böylece yatırım indirimiyle ilgili süre sınırlaması da raporlama tarihi itibariyle ortadan kalkmıştır. Söz konusu karar ise 8 Ocak 2010 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
31 Aralık tarihinde sona eren 2010 ve 2009 yılları için cari dönem vergi yasal karşılıkları aşağıdaki gibidir:

Gelir tablosunda belirtilen cari (yasal) vergi karşılığı gideri
- Türkiye vergi gideri
- Kazakistan vergi gideri
- İngiltere vergi gideri
- Malta vergi gideri
- İran vergi gideri
- İtalya vergi gideri
Cari yıla ait toplam yasal vergi gideri
Peşin ödenen vergiler
Yabancı para çevrim farkları
Vergi alacakları (Malta)(*)
Ödenecek vergi karşılığı

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

24.905.091
1.231.396
33.625
3.225.684
940.832
-

11.416.409
1.632.388
970.851
1.117.130
-

30.336.628

15.136.778

(14.748.789)
(292.839)
3.749.661

(7.126.155)
(70.791)
2.148.958

19.044.661

10.088.790

(*) MIT Holding’in dönen varlıklara sınıflanan 3.749.661 ABD Doları tutarında vergi alacağı bulunmaktadır. (2009: 2.148.958 ABD Doları)
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18. VERGİ KARŞILIKLARI (devamı)
a) Cari Dönem Yasal Vergi Karşılıkları (devamı)
Konsolide gelir tablosunda yer alan dönem vergi giderinin dönem kârı ile mutabakatı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Yasal tarihsel mali tablolara göre vergi öncesi kâr (*)

136.303.571

43.563.561

Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiden muaf kâr ve yıl içinde kullanılan önceki dönem zararları

14.155.638
(25.933.753)

25.404.622
(11.813.441)

Türk vergi mevzuatına göre kurumlar vergisi matrahı

124.525.456

57.154.742

% 20 oranında kurumlar vergisi
Kazakistan vergi gideri
İngiltere vergi gideri
İran vergi gideri
Malta vergi gideri

24.905.091
1.231.396
33.625
940.832
3.225.684

11.416.409
1.632.388
1.117.130
970.851

Toplam cari yıl kurumlar vergisi karşılığı-yasal

30.336.628

15.136.778

(*) Türkiye’deki vergi kanunları ana şirket ve iştiraklerinin konsolide vergi ödemesine izin vermemektedir. Bu nedenle 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren
yıla ait dönemde zarar eden şirketler, yasal tarihsel mali tablolara göre vergi öncesi kâr rakamına dahil edilmemiştir.
b) Ertelenmiş Vergi
Yeniden düzenlenmiş olan UMS 12 “Gelir Vergileri”, ertelenmiş verginin, parasal olmayan varlıkların yeniden hesaplanmasından doğan geçici farklar
üzerinden yansıtılmasını da gerektirmektedir. Konsolide bilançolarda yansıtılan ertelenmiş vergiler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Ertelenmiş vergi alacağı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü

5.717.966
(40.121.986)

9.173.120
(36.715.924)

Ertelenmiş vergi alacağı, net

(34.404.020)

(27.542.804)

Ertelenmiş vergi alacak ve yükümlülükleri, bilanço kalemlerinin UFRS ve Vergi Kanunu’na göre farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan geçici
farkların etkileri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Söz konusu geçici farklar, gelir ve giderlerin UFRS’ye ve Vergi Kanunu’na göre genellikle farklı
raporlama dönemlerinde kaydedilmesi sonucunda ortaya çıkmıştır.
Gelecek dönemlere devreden zararlar ve gelecek dönemlerde kullanılacak vergi indirimlerine ilişkin ertelenmiş vergi alacağı, ancak gelecekte elde
edilmesi öngörülen vergilendirilebilir kârlar oranında kayıtlara alınmaktadır.
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18. VERGİ KARŞILIKLARI (devamı)
b) Ertelenmiş Vergi (devamı)
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle, etkin vergi oranları kullanılarak hesaplanan ertelenmiş vergi alacağı (yükümlülüğü)’nün detayı aşağıda
özetlenmiştir:
Net ertelenmiş vergi alacağı olan şirketler:

Bilanço
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl zararları
Stokların taşınan değeri ile vergi değeri arasındaki net fark
Kıdem tazminatı karşılığı
Diğer karşılık ve tahakkuklar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların taşınan değeri ile
vergi değeri arasındaki fark
Diğer geçici farklar

15.079.756
4.319.970
1.389.472
2.004.410
(7.547.459)

4.228.359
2.356.561
1.704.746
2.165.410
2.336.239

(816.506)

585.787

Toplam
Eksi: Ertelenmiş vergi alacağı için ayrılan karşılık (*)

14.429.643
(8.711.677)

13.377.102
(4.203.982)

5.717.966

9.173.120

Ertelenmiş vergi alacağı, net

(*) Ertelenmiş vergi alacağına ilişkin karşılık, öngörülebilir bir gelecekte vergiye tabi kârı olması mümkün olmayan bağlı ortaklıklar için ayrılmıştır.
Ertelenmiş vergi alacağı, 11.876.646 ABD Doları (2009: 11.596.619 ABD Doları) tutarındaki kullanılmayan vergi zararlarından, 71.719 ABD Doları (2009:
67.840 ABD Doları) tutarındaki kıdem tazminatı karşılığından, (121.177) ABD Doları (2009: 97.555 ABD Doları) tutarındaki karşılıklar ve tahakkuklardan,
(321.299) ABD Doları (2009: 339.474 ABD Doları) tutarındaki vergi mevzuatına göre raporlanan sabit kıymetler tutarı ile mali tablolarda taşınan sabit
kıymetler tutarı arasındaki net farktan, (155.610) ABD Doları (2009: 223.773 ABD Doları) tutarındaki vergi mevzuatına göre raporlanan stok tutarı ile mali
tablolarda taşınan stok tutarı arasındaki net farktan oluşmaktadır.
Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü olan şirketler:

Bilanço
31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Stokların taşınan değeri ile vergi değeri arasındaki net fark
Kıdem tazminatı karşılığı
Vergiden mahsup edilecek geçmiş yıl zararları
Diğer karşılık ve tahakkuklar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların taşınan değeri ile
vergi değeri arasındaki fark
Diğer geçici farklar

(3.491.989)
3.309.107
8.092.357
1.268.100
(45.893.539)

1.843.960
2.461.206
11.381.114
1.302.633
(46.098.683)

(767.420)

(163.823)

Toplam
Eksi: Ertelenmiş vergi alacağı için ayrılan karşılık (*)

(37.483.384)
(2.638.602)

(29.273.593)
(7.442.331)

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net

(40.121.986)

(36.715.924)
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18. VERGİ KARŞILIKLARI (devamı)
Taşınan vergi zararlarının zamanaşımı süreleri aşağıdaki gibidir:

2010 yılında sona erecek
2011 yılında sona erecek
2012 yılında sona erecek
2013 yılında sona erecek
2014 yılında sona erecek
2015 yılında sona erecek

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

1.047.390
752.744
39.966.732
18.709.187
55.384.512

10.555.430
6.295.958
10.195.650
39.688.099
11.312.228
-

115.860.565

78.047.365

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle sona eren yıllara ait gelir tablolarına yansıtılmış vergi giderinin, vergi öncesi kâra yasal vergi oranının uygulanması
yoluyla hesaplanmış olan vergiyle mutabakatı aşağıdaki gibidir :

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Vergi karşılığı ve azınlık payları öncesi kâr

130.105.555

105.412.840

Geçerli olan kurumlar vergisi oranı % 20 (2009 – % 20)
Kanunen kabul edilmeyen giderler
Vergiden muaf gelirler
Vergiye tabi olmayan çevrim düzeltmesi
Ertelenmiş vergi alacağı karşılığının iptal edilmesi

(26.021.111)
(7.606.538)
9.923.281
(16.950.119)
296.034

(21.082.568)
(7.105.560)
20.488.475
(18.919.531)
4.565.663

(40.358.453)

(22.053.521)

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllarda ertelenmiş vergi bakiyelerinin hareketi aşağıdaki gibidir:

Açılış bakiyesi
Gelir tablosuna borç kaydı
Yeniden değerleme fonuna kaydedilen
İştirak alımından kaynaklanan
Finansal riske karşı koruma fonuna kaydedilen
Yabancı para çevrim farkları

2010

2009

(27.542.804)
(10.021.825)
1.989.411
218.993
952.205

5.191.515
(6.916.743)
(25.380.579)
488.558
(925.555)

(34.404.020)

(27.542.804)

31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllar için hesaplanan toplam verginin dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

İlişikte sunulan konsolide gelir tablolarında yansıtılan vergi karşılığı:
- Cari yıla ait yasal vergi
- Kazakistan vergi gideri
- İngiltere vergi gideri
- İran vergi gideri
- Malta vergi gideri
- Ertelenmiş vergi gideri

(24.905.091)
(1.231.396)
(33.625)
(940.832)
(3.225.684)
(10.021.825)

(11.416.409)
(1.632.388)
(1.117.130)
(970.851)
(6.916.743)

Toplam vergi gideri

(40.358.453)

(22.053.521)
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19. KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Türk İş Kanunu’na göre, Borusan Grubu bir senesini doldurmuş olan ve Grup’la ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25 hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran
ve emekliliğini kazanan (kadınlarda 58 ve erkeklerde 60), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek
tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle 2.517,01 TL (1.628,08 ABD Doları), (31 Aralık 2009:
2.365,16 TL, 1.570,8 ABD Doları) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü tavanı 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 2.623,23 TL’ye (1.696,79 ABD Doları) yükseltilmiştir.
UFRS’ye göre, Grup’un yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği
halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır. Buna bağlı olarak, 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle
yükümlülüğü hesaplamak için kullanılan aktüer varsayımları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

%10
%5,1
%98

%11
%4,8
%98

2010

2009

Dönem başı
Aktüeryal kayıp/(kazanç)
Faiz gideri
Yıl içinde ayrılan karşılık
Yıl içinde ödenen
Yabancı para çevrim farkları

20.829.756
1.454.684
970.667
3.630.232
(3.027.866)
(364.578)

19.027.302
415.740
1.126.416
3.309.862
(3.066.210)
16.646

Dönem sonu

23.492.895

20.829.756

İskonto oranı
Tahmini maaş / limit artış oranı
Emeklilik ihtimalini hesaplamak için kullanılan oran
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihlerinde sona eren yıllardaki kıdem tazminatı yükümlülüklerinin hareketi aşağıdaki gibidir:

Ayrılan kıdem tazminatı yükümlülüğünün 1.971.998 ABD Doları (2009: 1.660.983 ABD Doları) tutarındaki kısmı satılan malın maliyeti altında; 4.083.585
ABD Doları (2009: 3.191.035 ABD Doları) tutarındaki kısmı satış ve genel yönetim giderleri altında gösterilmiştir.
31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıl içinde çalışan ortalama personel sayısı 4.944 (2009: 4.616)’dir. 31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıl içinde yurt
dışında çalışan 667 kişinin (2009: 593), 496’sı Orta Asya’da (2009: 478), 1’i (2009: 1) İngiltere’de, 96’sı (2009: 81) İtalya’da, 61’i (2009: 33) Malta’da
bulunmaktadır.
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20. SERMAYE
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihi itibariyle Holding’in beheri 0,01 TL değerinde olan 5.605.333.000 adet hissesi bulunmaktadır. Hisse grupları ve hisse
gruplarına tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir.

			
Grup

2010		

2009

TL

Hisse %

TL

Hisse %

1,2,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

16.815.998
8.548.132
8.407.999
8.407.999
8.407.958
2.802.666
2.634.506
28.027
40

30,00%
15,25%
15,00%
15,00%
15,00%
5,00%
4,70%
0,05%
0,00%

16.815.998
8.548.132
8.407.999
8.407.999
8.407.958
2.802.666
2.634.506
28.027
40

30,00%
15,25%
15,00%
15,00%
15,00%
5,00%
4,70%
0,05%
0,00%

			

56.053.325

100,00%

56.053.325

100,00%

ABD Doları değeri 			

46.044.080 		

46.044.080

Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.
Ali Ahmet Kocabıyık
Ayşe Nükhet Özmen
Fatma Zeynep Hamedi
Asım Kocabıyık
Zehra Nurhan Kocabıyık
İsmail Sefa Batıbayı
Cemil Bülent Demircioğlu
Borusan İstikbal Ticaret T.A.Ş.

A
B
B
B
B
B
B
B
B

Haklar

1. Oy hakkı
2. Yönetim kurulu üyeliğine aday gösterme.
3. Yönetim kurulu adaylığı.

			
Adi Hisse Senetleri

2010		

2009

Hisse (Bin)

Tutar (TL)

Hisse (Bin)

Tutar (TL)

1 Ocak tarihindeki kayıtlı sermaye

5.605.333

56.053.325

5.605.333

56.053.325

31 Aralık tarihindeki kayıtlı sermaye

5.605.333

56.053.325

5.605.333

56.053.325

21. BİRİKMİŞ KÂRLAR VE YASAL YEDEKLER
Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına göre vergi ve yasal amaçlar için konsolide raporlama kabul edilmemektedir. Borusan Grubu’na dahil her şirket
ayrı bir vergi mükellefi ve yasal kuruluş olarak kabul edilir. Bir şirketin hissedarlarına temettü dağıtabilmesi de yasal kârına bağlıdır.
Yasal mali tablolara göre yasal yedekler haricindeki birikmiş kârlar aşağıdaki kurallara göre dağıtılabilir.
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedekler birinci ve ikinci yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre toplamı, şirketin
ödenmiş sermayesinin % 20’sine ulaşana kadar, net yasal kârın % 5’i oranında birinci yasal yedek ayrılır. İkinci yasal yedekler ise şirketin ödenmiş
sermayesinin % 5’i indirildikten sonraki dağıtılabilir kârın % 10’u oranında ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler sadece zararları kapatmak
amacıyla kullanılabilir, ödenmiş sermayenin % 50’sini geçmedikleri sürece, herhangi bir şekilde kullanılmaları mümkün olmamaktadır. Temettü dağılımı,
TL bazında ve esas sözleşmeye uygun olarak, ilgili vergi ve yasal yedek karşılıkları ayrıldıktan sonra gerçekleştirilir.
İştiraklerden kaynaklanan yeniden değerleme fonu ve özel fonlar ortaklara dağıtılamamakta, ancak sermayeye eklenebilmektedir.
Halka açık şirketlerin (sadece Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. ve Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi için geçerli olmak
üzere) temettü dağıtımı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun düzenlemelerine tabidir.
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21. BİRİKMİŞ KÂRLAR VE YASAL YEDEKLER (devamı)
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle enflasyona göre düzeltilmiş kanuni yedek akçeler ve kâr yedekleri (Holding’in yasal mali tablolarına göre)
aşağıdaki gibidir (TL):

Yasal yedekler
İştiraklerden kaynaklanan yeniden değerleme fonu
Birikmiş kârlar
Özel fonlar
Sermaye üzerindeki enflasyon düzeltmesi
Sermayeye ilave edilecek iştirak satış kazancı

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

23.215.996
13.884.623
147.186.467
14.516.111
47.501.810
16.237.255

23.215.996
13.884.623
87.974.157
14.516.111
47.501.810
16.237.255

22. SATILMAK ÜZERE ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR
Aralık 2010’da Grup yönetimi, Grup’un plastik faaliyetleri ile ilgili üretim grubunu elden çıkartmaya yönelik görüşmelere başlamıştır. 31 Aralık 2010
tarihi itibariyle, Borusan Mannesmann Boru’nun plastik faaliyetleri ilgili elde tutulan varlıklar ve bu varlıklara ilişkin yükümlülükler satılmak üzere elde
tutulan duran varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Ekim 2007’de Grup yönetimi ilişkili şirketlerinden Borusan Telekom’un hisselerinin % 100’ünün satılması
görüşmelerine başlamış, hisseleri 2010 yılı içerisinde alıcıya devretmiştir. Dolayısıyla, Borusan Telekom konsolide finansal tablolarda satılmak üzere elde
tutulan duran varlıklar olarak sunulmuştur. Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların detayları, pasifler ve satılmak üzere elde tutulan duran varlıklar ile
ilişkilendirilen harcamalar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar, net
Stoklar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, net
Diğer varlıklar

1.231.486
1.055.658
1.095.133
965.938

94.666
7.069.905
553.188
12.147.119
3.612.310

Satılmak üzere elde tutulan varlıklar

4.348.215

23.477.188

Ticari borçlar, net
Krediler
Diğer yükümlülükler

367.919
-

7.421.732
5.029.972
13.216.728

Satılmak üzere elde tutulan varlıklara ilişkin yükümlülükler

367.919

25.668.432

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıl itibariyle, satılmak üzere elde tutulan duran varlık zararları, Borusan Telekom ve Dolmabahçe’nin 31 Mart 2010’a
kadar olan zararıyla, Borusan Mannesmann Boru’nun 2010 yılı plastik faaliyetleri zararını içerir. 31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıl itibariyle, satılmak
üzere elde tutulan duran varlık zararları, Borusan Telekom ve BMB’nin plastik boru faaliyetleri zararlarını içerir.

1 Ocak -

1 Ocak -

31 Aralık 2010

31 Aralık 2009

22.508.809

63.049.457

(20.361.583)

(53.087.708)

(2.717.283)

(9.129.760)

Finansman geliri, net

(434.840)

(1.284.848)

Diğer gelirler, net

(872.564)

(600.790)

Dolmabahçe satış zararı

(379.607)

-

(2.257.068)

(1.053.649)

Hasılat
Satılan mal ve verilen hizmet maliyeti
Satış ve genel yönetim giderleri

Durdurulan faaliyetlere ilişin kâr/(zarar)
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23. NET SATIŞLAR
		
Çelik Segmenti
Çelik boru
Soğuk haddelenmiş sac
Galvanizli sac
Çelik merkezi
Distribütörlük segmenti
Taşıtlar
Otomotiv yedek parça ve servis
İş makinaları (IM)
Güç sistemleri (GS)
IM ve GS yedek parça ve servis

1 Ocak - 31 Aralık 2010

Yurt İçi Satışlar

İhracat

Toplam

435.649.748
350.385.846
357.609.667
233.544.261

385.655.860
64.872.627
142.665.683
81.850

821.305.608
415.258.473
500.275.350
233.626.111

1.377.189.522

593.276.020

1.970.465.542

644.025.779
80.538.712
235.850.109
59.429.303
89.204.004

79.782.988
31.176.009
112.465.610

644.025.779
80.538.712
315.633.097
90.605.312
201.669.614

1.109.047.907

223.424.607

1.332.472.514

153.500.369
8.855.356
10.482.505
172.838.230

16.662.520
10.517.730
5.290
27.185.540

170.162.889
19.373.086
10.487.795
200.023.770

2.659.075.659

843.886.167

3.502.961.826

Diğer
Lojistik hizmetleri
Subap
Diğer

		
Çelik Segmenti
Çelik boru
Soğuk haddelenmiş sac
Galvanizli sac
Çelik merkezi
Distribütörlük segmenti
Taşıtlar
Otomotiv yedek parça ve servis
İş makinaları (IM)
Güç sistemleri (GS)
IM ve GS yedek parça ve servis

1 Ocak - 31 Aralık 2009

Yurt İçi Satışlar

İhracat

Toplam

226.328.176
224.137.356
299.790.748
139.235.592

324.605.529
55.294.123
90.842.798
-

550.933.705
279.431.479
390.633.546
139.235.592

889.491.872

470.742.450

1.360.234.322

374.855.716
77.922.905
140.110.139
75.391.130
80.333.490

1.434.958
73.620
63.302.759
22.383.946
79.826.638

376.290.674
77.996.525
203.412.898
97.775.076
160.160.128

748.613.380

167.021.921

915.635.301

112.047.727
6.452.841
1.504.929

7.503.303
11.410.248
-

119.551.030
17.863.089
1.504.929

Diğer
Lojistik hizmetleri
Subap
Diğer

120.005.497

18.913.551

138.919.048

1.758.110.749

656.677.922

2.414.788.671
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
24. SATILAN MAL VE VERİLEN HİZMET MALİYETİ

Hammadde
İşçilik
Amortisman giderleri ve itfa payları
Tamir, bakım, elektrik gibi giderleri içeren diğer genel üretim giderleri
Mamul stoklarındaki net değişim
Yarı mamul stoklarındaki net değişim
Satılan ticari emtia maliyeti
Verilen hizmet maliyeti
Diğer satışların maliyeti
Stok değer düşüklüğü karşılığı/(karşılığın iptali)

1 Ocak 31 Aralık 2010

1 Ocak 31 Aralık 2009

1.408.431.105
72.543.347
58.835.501
124.701.415
(18.298.037)
(4.435.696)
1.155.384.498
254.927.990
48.899.383
2.668.457

1.129.483.035
74.221.682
52.542.568
90.313.480
51.278.257
(10.084.708)
592.554.554
171.620.934
7.622.657
(65.550.813)

3.103.657.963

2.094.001.646

1 Ocak 31 Aralık 2010

1 Ocak 31 Aralık 2009

100.166.417
19.229.777
17.700.041
13.674.928
7.603.278
6.577.783
6.408.251
5.116.852
4.941.940
4.613.262
4.222.418
3.941.561
3.826.565
3.461.055
3.362.384
3.320.136
2.602.925
2.143.524
1.929.768
1.758.750
1.527.495
925.640
603.123
21.059.304

87.620.790
11.433.011
14.130.262
10.257.084
4.425.113
5.078.304
3.823.486
5.900.287
3.735.263
6.776.471
792.843
2.835.140
2.924.305
520.260
3.338.409
3.914.469
3.119.182
1.278.138
780.787
1.971.401
1.707.891
654.105
1.863.790
16.026.483

240.717.177

194.907.274

25. SATIŞ VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Personel giderleri
Danışmanlık, denetim ve hukuk danışmanlığı giderleri
Amortisman giderleri ve itfa payları
Reklam giderleri
Yönetim Kurulu ve personel primleri
Seyahat giderleri
Bağışlar ve sponsorluklar
Araç kiraları ve diğer araç giderleri
Dava karşılıkları
Kira giderleri
Şüpheli alacak karşılığı
Vergi giderleri
Enerji giderleri
Davet ve ağırlama giderleri
Sigorta giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
İletişim giderleri
Eğitim giderleri
Tanıtım ve toplantı giderleri
Bakım ve onarım giderleri
Yiyecek giderleri
Kırtasiye giderleri
Satış dağıtım giderleri
Diğer
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26. PERSONEL GİDERLERİ
1 Ocak 31 Aralık 2010

1 Ocak 31 Aralık 2009

145.966.011
20.688.170
6.055.583

135.644.117
21.346.337
4.852.018

172.709.764

161.842.472

1 Ocak 31 Aralık 2010

1 Ocak 31 Aralık 2009

Üretim maliyeti
Satış ve genel yönetim giderleri
Yabancı para çevrim farkları
Amortisman giderleri

57.012.750
15.840.796
(591.376)
72.262.170

51.446.902
11.554.604
496.396
63.497.902

Üretim maliyeti
Satış ve genel yönetim giderleri
Yabancı para çevrim farkları
Itfa payları

1.822.751
1.859.245
560.794
4.242.790

1.095.666
2.575.658
48.750
3.720.074

76.504.960

67.217.976

1 Ocak 31 Aralık 2010

1 Ocak 31 Aralık 2009

5.206.805
4.160.435
2.499.629
1.043.111
698.188
(4.569.469)
(181.313)
-

5.106.730
445.364
157.353
1.247.468
(1.528.128)
1.124.511
30.742.790

3.333.324

(15.657.634)
9.731.215

12.190.710

31.369.669

Ücret, maaş ve diğer personel giderleri
Tanımlanan katkı planı maliyetleri (SSK işveren payı)
Kıdem tazminatı karşılık gideri

27. AMORTİSMAN GİDERLERİ VE İTFA PAYLARI

Toplam amortisman giderleri ve itfa payları

28. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ, net

Telekom hisselerinin satışından elde edilen gelir (Not 31)
Garanti geliri
Komisyon geliri
Hurda satışları
Kira geliri
Komisyon gideri
Maddi duran varlık satış gideri
Borusan Enerji hisselerinin % 50’sinin satışından elde edilen gelir (Not 31)
Maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar ve şerefiyeye
ayrılan değer düşüklüğü karşılığı
Diğer, net
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
29. FİNANSMAN GİDERLERİ, net

Finansman gelirleri:
Faiz gelirleri
Vade farkı geliri, net
Rayiç değeri ile ölçülen ve gelir tablosu ile ilişkilendirilen finansal
varlıklardan elde edilen faiz gelirleri

1 Ocak 31 Aralık 2010

1 Ocak 31 Aralık 2009

5.893.896
7.031.997

8.108.793
13.712.333

-

191.818

12.925.893

22.012.944

(41.163.179)
(14.007.345)

(50.496.732)
(17.451.266)

Toplam finansman giderleri

(55.170.524)

(67.947.998)

Finansman gideri, net

(42.244.631)

(45.935.054)

Toplam finansman gelirleri
Finansman giderleri:
Faiz giderleri
Diğer finansal giderler (*)

(*) Diğer finansal giderler başlıca faktoring giderlerini, teminat mektubu giderlerini, banka ve kredi kartı komisyonlarını ve alınan krediler için ödenen
banka giderleri ile diğer banka giderlerini içermektedir.

30. İŞTİRAK ALIMI
2010:
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle iştirak alımı gerçekleşmemiştir.
2009:
Borusan Holding, 2009 yılında, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ndan 2.458.356 ABD Doları tutarında Borusan Yatırım hissesi alarak pay sahipliğini
% 29,50’den % 32,56’ya yükseltmiş olup, bu alımlardan doğan 1.534.973 ABD Doları tutarındaki negatif şerefiye doğrudan kapsamlı gelir tablosuna
yansıtılmıştır.
Nominal değerleri 600.000 TL, 12.500 TL, 50.000TL, 20.000 TL olan ve Enya Enerji tarafından sahip olunan sırasıyla, Yedigöl, Hazal, Van, Turkuaz
hisseleri Grup tarafından 1.924.469 ABD Doları karşılığında 6 Mart 2009 tarihinde satın alınmıştır.
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31. BAĞLI ORTAKLIK HİSSE SATIŞI
2010:
Dolmabahçe
16 Mart 2010 tarihinde, Grup Dolmabahçe hisselerinin % 99,74’ünü elden çıkarmıştır.
16 Mart 2010
Satılan varlıkların net değeri
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Diğer dönen varlıklar
Kısa vadeli borçlar
Ticari borçlar
Kısa vadeli diğer borçlar
Elden çıkarılan net varlıklar
Satış zararı
Nakit ve nakit benzerleri olarak tahsil edilen bedeller

2.675
399.624
(7.656)
(15.050)
379.593
(379.593)
-
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
31. BAĞLI ORTAKLIK HİSSE SATIŞI (devamı)
Borusan Telekom
Aralık 2009 tarihinde, Grup yönetimi Borusan Telekom hisselerinin % 100’ünü üçüncü şahıs bir telekomünikasyon şirketine satmaya karar vermiştir. 31
Mart 2010 tarihi itibariyle hisseler transfer edilmiştir.
Satılan varlıkların net değeri

31 Mart 2010

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Ticari alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar

167.201
7.258.298
459.557
2.828.841

Duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar

11.491.899
1.896.702
180.405

Kısa vadeli borçlar
Banka kredileri
Ticari borçlar
Kısa vadeli diğer borçlar

(5.321.216)
(6.245.310)
(3.540.593)

Uzun vadeli borçlar
Banka kredileri
Kıdem tazminatı yükümlülüğü
Elden çıkarılan net varlıklar
Satıştan elde edilen kazanç (Not 28)

(45.148)
(96.523)
9.034.113
5.206.805
14.240.918

Nakit ve nakit benzerleri olarak tahsil edilen bedeller

14.240.918
14.240.918

Satıştan kaynaklanan net satış girişi
Nakit ve nakit benzerleri olarak tahsil edilen bedeller
Eksi: Elden çıkarılan nakit ve nakit benzerleri

14.240.918
(167.201)
14.073.717
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31. BAĞLI ORTAKLIK HİSSE SATIŞI (devamı)
2009:
Borusan Enerji
3 Mart 2009’da Borusan Holding, EnBW Energie Baden-Württemberg AG (“ENBW”) ile prensip anlaşması imzalayarak, Nisan 2009 sonuna kadar
Borusan Enerji hisselerinin % 50’sini ENBW’ye satmak suretiyle stratejik iş ortaklığı kurma kararı almıştır. Hisselerin % 50’si 31 Temmuz 2009 tarihinde
ENBW şirketine transfer olmuştur. Satılan varlıkların % 50’si aşağıdaki gibidir;

Satılan varlıkların net değeri

31 Temmuz 2009

Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzeri varlıklar
Ticari alacaklar
Diğer dönen varlıklar

13.140.850
1.288.509
4.484.159

Duran varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Konsolidasyon sonucunda ortaya çıkan şerefiye
Diğer duran varlıklar
Ertelenmiş vergi alacağı

65.104.875
28.018.671
1.022.898
7.407.049
977.116

Kısa vadeli borçlar
Banka kredileri
Ortaklara boçlar
Ticari borçlar
Kısa vadeli diğer borçlar

(33.546.134)
(21.452.015)
(700.813)
(298.314)

Uzun vadeli borçlar
Banka kredileri
Kıdem tazminatı yükümlülüğü

(23.785.817)
(3.824)

Elden çıkarılan net varlıklar
Satıştan elde edilen kazanç

41.657.210
30.742.790
72.400.000

Satış bedeli:
Nakit ve nakit benzerleri olarak tahsil edilen bedeller

72.400.000
72.400.000

Satıştan kaynaklanan net satış girişi
Nakit ve nakit benzerleri olarak tahsil edilen bedeller
Eksi: Elden çıkarılan nakit ve nakit benzerleri

72.400.000
(13.140.850)
59.259.150

Borusan Makina
29 Temmuz 2009 tarihinde, Grup Borusan Makina hisselerinin % 20’sine tekabül eden kısmını 2.700.000 ABD Doları karşılığında bir üçüncü kişiye
satmıştır. Satılan varlıkların tutarı 8.225.082 ABD Doları’dır. İşlem tarihi itibariyle hisselerin transferi kontrolün kaybıyla sonuçlanmadığı için kazanç
doğrudan diğer kapsamlı gelirlerde muhasebeleştirilmiştir.
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32. İŞ ORTAKLIKLARI
31 Aralık 2010 ve 2009 tarihi itibariyle Borusan Enerji ve Manheim’ın oransal konsolidasyon uygulanması sonucu Grup’un finansal tablolarına dahil olan
tutarları aşağıdaki gibidir;
31 Aralık 2010
Manheim
Borusan Enerji
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Kısa vadeli borçlar
Uzun vadeli borçlar

1.778.966
2.437.544
(2.775.138)
(2.150.835)

6.125.406
139.846.552
(54.653.532)
(61.252.605)

31 Aralık 2010 tarihinde sona eren yıl
Dönem zararı

(675.207)

(7.827.895)

31 Aralık 2009
Manheim
Borusan Enerji
1.883.684
2.808.783
(4.701.016)
(25.413)

14.089.215
115.231.856
(57.282.806)
(34.144.550)

31 Aralık 2009 tarihinde sona eren yıl
(1.160.766)

(11.073.165)

33. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ
(a) Sermaye risk yönetimi
Grup’un sermaye risk yönetimi, işletme işlemlerinin sürekliliğini sağlamakla birlikte, borç ve sermaye dengesini optimum düzeyde tutmak yoluyla kârlılığı
en yüksek düzeyine çıkarmayı hedeflemektedir.
Grup’un sermaye yapısı sırasıyla, ihraç edilmiş sermaye, yedekler ve 20-21 nolu notlarda gösterilen geçmiş yıllar kâr ve zararlarını da içeren sermaye
kalemlerinden oluşmaktadır.
Grup’un sermaye maliyeti ve her bir sermaye kalemiyle ilişkilendirilen sermaye riski Yönetim kurulu ve Holding Yönetimi tarafından değerlendirilir.
Temettü ödemeleri veya sermaye arttırımı kararları bu değerlendirmeye göre yapılır ve Holding sermaye yapısını kredi borçlarıyla veya borçlarını
kapatarak dengelemeyi hedefler.
Grup’un genel stratejisi 10 Ağustos 2006’da yayımlanan finansal risk yönetimi uygulamaları çerçevesine uyumlu olarak tanımlanmaktadır.
(b) Uygulanan önemli muhasebe politikaları
Grup’un belirli muhasebe ilkelerinin detayları finansal enstrümanlar ile ilgili olan finansal tablolar Not 3 “Uygulanan önemli muhasebe politikaları”nda
belirtilmiştir.
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33. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı)
(c) Finansal araçların sınıfları
31 Aralık 2010

Bilanço
Finansal varlıklar
Nakit ve benzeri varlıklar
Ticari alacaklar
Diğer varlıklar
Diğer finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal Yükümlülükler
Krediler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Kredi ve
alacaklar
(nakit ve
nakit benzerleri
dahil)

Rayiç değer
farkı gelir
tablosuna
yansıtılan
finansal
varlıklar

Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Toplam

Not

240.391.249
413.374.388
49.275.790
703.041.427

45.446
45.446

2.200.177
2.200.177

-

240.391.249
413.374.388
49.275.790
45.446
2.200.177
705.287.050

6
8
10
7

-

-

-

852.211.789
549.466.198
36.230.508
1.437.908.495

852.211.789
549.466.198
36.230.508
1.437.908.495

15, 16
14
17

Kredi ve
alacaklar
(nakit ve
nakit benzerleri
dahil)

Rayiç değer
farkı gelir
tablosuna
yansıtılan
finansal
varlıklar

Satılmaya
hazır
finansal
varlıklar

İtfa edilmiş
değerinden
gösterilen
finansal
yükümlülükler

Toplam

Not

258.588.432
286.958.655
53.010.151
598.557.238

20.441
20.441

2.183.650
2.183.650

-

258.588.432
286.958.655
53.010.151
20.441
2.183.650
600.761.329

6
8
10
7

-

-

-

894.160.351
419.555.430
13.511.611
1.327.227.392

894.160.351
419.555.430
13.511.611
1.327.227.392

15, 16
14
17

31 Aralık 2009

Bilanço
Finansal varlıklar
Nakit ve benzeri varlıklar
Ticari alacaklar
Diğer varlıklar
Diğer finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Finansal Yükümlülükler
Krediler
Ticari borçlar
Diğer borçlar

Yukarıda listelenen finansal araçların defter değeri 31 Aralık 2010 ve 2009’da rayiç değerine yakındır.
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
33. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı)
(d) Finansal risk yönetim hedefleri
Grup’un hazine fonksiyonu, bağlı şirketlerin finansman bölümleri ile kontrol ve koordinasyondan sorumlu Holding Finansman tarafından yürütülmektedir.
Grup’un Finansman bölümü; şirketlerin/Grup’un maruz kaldığı finansal riskin tespit edilmesi, ölçülmesi ve proaktif bakış açısı ile yönetilmesinden
sorumludur. Bunun için yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve şirketlerin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan
finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz
konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.
Grup şirketlerinin riskleri, limitleri kendi Yönetim Kurulları tarafından belirlenen VaR (*) (Riske Maruz Değer) sistemi dahilinde ve yönetim tarafından
onaylanmış politikalar yoluyla yönetilmektedir. Bu politikalar döviz kuru riski, faiz oranı riski, türev ürün niteliğinde olan veya olmayan finansal araçların
kullanımı ve likidite fazlası ile ilgili yatırımlar konusunda yazılı kuralları belirtir. Politikalara ve risk limitlerine uygunluk Holding Finansman tarafından günlük
olarak izlenir. Atıl likidite yönetim kurulu tarafından belirlenmiş limitler dahilinde alternatif getirilerden faydalanmak amaçlı finansal araçlar kullanılarak
değerlendirilir.
Uygun olduğunda, Grup finansal performansı üzerinde finansal piyasaların tahmin edilmeyen olası olumsuz etkilerini sabitlemek ve riski küçültmek için
türev enstrümanları kullanır. Grup’un, spekülatif maksat doğrultusunda finansal enstrümanları (türev enstrümanları dahil) bulunmamaktadır.
Maruz kalınan riski azaltmak için, Borusan Holding Finans Departmanı, Grup şirketlerine ve Grup Yöneticilerine aylık olarak, Yönetim Kuruluna ise
çeyrek dönemler içerisinde rapor hazırlar.
(*) VaR (RMD), bir günde oluşabilecek muhtemel zararı, döviz kurlarında, sermaye piyasalarında ve faiz oranlarındaki piyasa dalgalanmasını dikkate
alarak, % 99 güven aralığı ile temsil eder.
(e) Piyasa riski
Belirli bir zamanda ve güven aralığı içerisinde (% 99 olasılıkla) oluşabilecek tahmin edilebilir maksimum zararı gösteren VaR analizi, bütün Grup
seviyesinde kullanılmaktadır.
Risk yönetimi, her şirketin fonksiyonel para birimi ile ölçülür. Genel olarak Grup’un mali görünümü, Grup’un fonksiyonel para birimi olan ABD Doları ile
yapılır. Risk raporları, proaktif ve etkili bir yönetim sergilememek adına günlük, haftalık ve aylık olarak gözden geçirilir.
(f) Yabancı para ve faiz riskleri yönetimi
Grup bazında sınırlı miktarda bulunan TL bazlı ticari alacaklar, vergi ve yasal yükümlülük ödemeleri ve Holding seviyesinde Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen limitler dahilinde açılan pozisyonlar nedeni ile Grup kur riskine maruz kalmaktadır. Grup hazine yönetimi bu riski yabancı para varlık ve
yükümlülüklerin grup içinde netleştirilmesi şeklindeki doğal yöntemler ile kontrol etmenin yanı sıra vadeli kur işlemleri ve opsiyonlar ile yönetmektedir.
Faiz oranlarındaki artış riski izlenerek mevcut kredilerin sabit/değişken faiz dağılımı VaR limitleri dahilinde kalacak şekilde riskten korunma amacıyla
türev enstrüman kullanımıyla yönetmesi benimsenmiştir.
Grup yönetimi tarafından gerçekleştirilen VaR analizi çerçevesinde, başlıca TL ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Borusan grubu açık
pozisyon takibi neticesinde, 31 Aralık 2010 itibariyle sırasıyla 5,883,860 ABD Doları karşılığı TL kısa, 102,094,119 ABD Doları karşılığı Euro kısa pozisyon
şeklinde gerçekleşmiştir. (31 Aralık 2009: 13,552,591 ABD Doları karşılığı TL kısa, 18,693,726 ABD Doları karşılığı Euro uzun pozisyon)
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33. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı)
(f) Yabancı para ve faiz riskleri yönetimi (devamı)
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle sermaye piyasalarında, faiz oranlarında ve kurlarda % 10 oranında bir artışın olması durumunda, VaR tutarı 31 Aralık
2010 itibariyle hesaplanan 3.339.593 ABD Doları’ndan (2009: 1.964.992 ABD Doları) 2.514.355 ABD Doları (2009: 2.251.072 ABD Doları) daha yüksek
olacaktı.
(g) Kredi risk yönetimi
Grup’un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Grup, müşterilerinden doğabilecek bu riski, alınan teminatlar ile sınırlayarak
yönetmektedir. Riski yönetmek amacıyla, Grup Doğrudan Borçlandırma Sistemi, rücu edilmez faktoring, teminat mektubu, kredi sigortası ve ipotek
gibi araçları kullanmaktadır. Müşteri riskleri, Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer
faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak
değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir (Not 8). 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle
Grup’un 6.154.588 ABD Doları ticari alacağı sigortalı alacaklardan oluşmaktadır. (2009: 12.738.295 ABD Doları)
(h) Fiyat riski
Grup’un fiyat riski esas olarak çelik ham maddeleri ve ticari stokların fiyat değişim etkilerinden doğmaktadır. Grup’un, çinko swap’ı dışında emtiaya dayalı
riskten korunma aracı bulunmamaktadır. Grup çinko fiyatlarında gerçekleşebilecek artışlardan kaynaklanacak riskleri azaltabilmek için türev araçlar
kullanmaktadır. Satış marjında ters fiyat değişimlerine karşı yararlanacak global bir türev enstrümanı bulunmamaktadır. Grup, stok devir oranlarının
optimizasyonunu, çelik ham maddelerinin fiyat trendlerine ve gelecek periyotların ticari mallarını göz önünde tutarak, satış-üretim-alım dengesini tutarlı
bir şekilde gözden geçirerek yapar ve çelik fiyatlarını satış fiyatlarına yansıtır.
(i) Likidite risk yönetimi
Grup, likidite riskini, beklenen ve fiili nakit akışlarını gözlemleyerek, tutarlı olarak kısa, orta ve uzun dönem finansmanı ve likidite gereksinimlerini göz
önünde tutarak yönetir.
Likidite risk tabloları
İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını
kapatabilme gücünü ifade eder.
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli
kılınması suretiyle yönetilmektedir.
Grup’un türev olmayan finansal yükümlülüklerinin vade analizini, aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
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BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
33. FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ (devamı)
(i) Likidite risk yönetimi (devamı)
Likidite risk tabloları (devamı)

Krediler
Ticari borçlar
Diğer Borçlar
Türev araçlar:
FX forward
Çinko forward
Diğer

Krediler
Ticari borçlar
Diğer Borçlar
Türev araçlar:
FX forward
Çinko forward

1 aya kadar
31.623.308
189.943.865
1.709.346
223.276.519

1 ay - 3 ay
68.480.334
173.699.771
22.787.775
264.967.880

3 ay - 1 yıl
297.771.187
176.136.246
11.733.387
485.640.820

31 Aralık 2010
1 yıl - 5 yıl
456.563.463
13.329.947
469.893.410

5 yıldan fazla
46.526.464
46.526.464

Düzeltme (*)
(48.752.967)
(3.643.631)
(52.396.598)

Toplam
852.211.789
549.466.198
36.230.508
1.437.908.495

Not
15, 16
14
17

(283.806)
(283.806)

(29.428)
(1.132.791)
662.886
(499.333)

56.085
(3.020.776)
(2.964.691)

(768.861)
(768.861)

-

-

26.657
(4.437.373)
(105.975)
(4.516.691)

32

1 aya kadar
120.859.992
157.010.282
1.811.853
279.682.127

1 ay - 3 ay
120.813.112
129.316.626
11.699.758
261.829.496

3 ay - 1 yıl
290.399.511
136.227.397
426.626.908

31 Aralık 2009
1 yıl - 5 yıl
355.572.344
2.008.650
357.580.994

5 yıldan fazla
56.203.094
56.203.094

Düzeltme (*)
(49.687.702)
(5.007.525)
(54.695.227)

Toplam
894.160.351
419.555.430
13.511.611
1.327.227.392

Not
15, 16
14
17

-

(14.617)
-

974.036
(1.095.850)

-

-

-

959.419
(1.095.850)

32

-

(14.617)

(121.814)

-

-

-

(136.431)

(*) Düzeltme kolonu, bilançoya taşınan finansal yükümlülük tutarına dahil edilmeyen, vade analizine dahil edilen enstrümana istinaden gelecekteki
muhtemel nakit çıkışı temsil etmektedir.
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34. TAAHHÜTLER VE ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER
Teminat Mektupları
Borusan Grubu’nun, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle çeşitli devlet makamlarına, devlet ihalelerine ve müşterilere verilmiş 115.725.189 ABD Doları (2009:
100.553.702 ABD Doları) tutarında teminat mektubu bulunmaktadır.
Kefaletler
Borçelik’in yatırım kredileri için üçüncü kişilerden alınan kefaletler:

Arcelor Finance

- kefalet (ABD Doları)

2010

2009

1.647.810

5.351.190

Vadeli Döviz Alım Satım Sözleşmeleri
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle mevcut olan ve yabancı bankaların yurt içi çeşitli şubeleriyle gerçekleştirilmiş vadeli döviz işlemlerinin nominal tutarları
aşağıdaki gibidir:
Kerim Çelik
a) 7.109.070 Euro satımı ve 9.457.895 ABD Doları alımı sözleşmede belirtilen kuru 1,3304 vadeleri 7 Ocak 2011 ve 24 Haziran 2011 arasındadır.
b) 37.535.000 ABD Doları satımı ve 57.642.956 TL alımı sözleşmede belirtilen kuru 1,5357 vadeleri 28 Ocak 2011 ve 26 Nisan 2011 arasındadır.
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle sözleşmede belirtilen kuru 1,5179 olan açık vadeli döviz işlemleri 11.126.000 ABD Doları’dır ve vadeleri 14 Ocak 2010 ile
10 Nisan 2010 tarihleri arasında değişmektedir.
Borusan Mannesmann Boru
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle sözleşmede belirtilen kuru (GBP/ABD Doları) 1,5782 olan açık vadeli döviz işlemleri 2.285.000 GBP’dir ve vadeleri 28
Şubat 2011 ve 29 Nisan 2011 arasında değişmektedir (2009: 800.000 GBP, vadesi 17 Mayıs 2010, kuru: 1,6335’tir). Sözleşmede belirtilen kuru 1,3238
olan açık vadeli döviz işlemi ise 400.000 Euro’dur ve vadesi 27 Mayıs 2011’dir (2009: yoktur). Bu işlemlerle ilgili olarak vadede alınacak tutar 4.135.771
ABD Doları’dır (2009: 1.306.800 ABD Doları).
Borusan Enerji
Borusan Enerji’nin iki adet vadeli döviz işlemi bulunmaktadır. Sözleşmelerde belirtildiği gibi, vadeleri 4 Ocak 2011 olan 6.150.000 ABD Doları satımı
karşılığında 9.508.630 TL alımı vadeli döviz işlemleri vardır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle, Borusan Enerji’nin vadeli döviz işlemi bulunmamaktadır.
Borçelik
Borçelik’in 31 Aralık 2010 tarihinde (ABD Doları/EUR) 1,38 sabit döviz kuru ile 600.000 EUR karşılığında 830.980 ABD Doları alımını içeren döviz kuru
vadesinde sabitlenen vadeli işlemi bulunmaktadır.
Borçelik’in 31 Aralık 2009 tarihinde (ABD Doları/EUR) 1,30 sabit döviz kuru ile 7.000.000 EUR karşılığında 9.069.200 ABD Doları alımını içeren döviz
kuru vadesinde sabitlenen vadeli işlemi bulunmaktadır.
Borçelik çinko alımına ilişkin sözleşme yapmış olup, Ocak 2011’den Aralık 2011’a kadar 12.200 ton çinko alımının hepsi sabit 2,130 ABD Doları/ton
fiyatından gerçekleşecektir (2009: Ocak 2010’dan Aralık 2010’a kadar 10.850 tonluk çinko alımlarının hepsi sabit 2,477 ABD Doları/ton fiyatından
gerçekleşmiştir).
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31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
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34. TAAHHÜTLER VE ŞARTA BAĞLI YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
Akreditif
Grup’un 1.066.750 Euro tutarında açık akreditifi bulunmaktadır (2009: 2.932.202 ABD Doları). Genel olarak Borusan Enerji’nin mekanik teçhizat alım
taahhütlerinden kaynaklanmaktadır.
Alım ve hizmet taahütleri
Grup’un 31 Aralık 2010 ve 2009 tarihleri itibariyle enerji projeleri bazında ABD Doları cinsinden alım ve hizmet taahütleri aşağıdaki gibidir:

Proje 		

Termin tarihi

31 Aralık 2010

Termin tarihi

31 Aralık 2009

Mekanik teçhizat
2011
Yol inşaatı
2011
Enerji nakil hattı
2010
Diğer
2011
Diğer
2011
Bakım
2011
Nihai tasarım
2011
- 		

1.138.265
2010
4.733.145
2010
2010
262.549
2010
140.143
2009
70.689
2011
1.829.390
2010
124.134 		

1.696.533
5.168.721
2.155.023
2.135.436
93.940
860.820
755.113
540.754

			

8.298.315 		

13.406.340

Yedigöl Aksu
Yedigöl Aksu
Yedigöl Aksu
Yedigöl Aksu
Bandırma
Bandırma
Hazal (Kaletepe Bozkaya)
Diğer projeler

İhracat Taahhütleri
Grup’un 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle, Borçelik ve Borusan Boru tarafından alınan ihracat teşvikleriyle ilgili toplam 460.144.495 ABD Doları tutarında
ihracat taahhüdü bulunmaktadır (2009: 147.049.575 ABD Doları – Borçelik ve Borusan Boru ).
Davalar
a) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Borusan Otomotiv, Borusan Oto ve Borusan Pazarlama aleyhine otomobil ve hizmet müşterilerince çeşitli davalar
açılmıştır. Bu davaların parasal değeri Borusan Otomotiv için yaklaşık olarak 5.057.000 TL (2009: 5.676.629 TL), 106.000 ABD Doları (2009: 276.058
ABD Doları), 858.000 Euro (2009: 878.038 Euro ); Borusan Oto için 4.655.000 TL (2009: 5.282.420 TL), 465.000 Euro (2009: 627.421 Euro), 122.000 ABD
Doları (2009: 276.058 ABD Doları) ve Borusan Pazarlama için 132.000 TL’dir. (2009: Yoktur) 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle söz konusu davaların sonuçları
belirsiz olduğundan, Borusan Oto, Borusan Otomotiv ve Borusan Otomotiv Pazarlama tarafından ilişikteki konsolide mali tablolarda 1.748.000 Euro,
3.277.000 Euro ve 455.485 Euro karşılık ayrılmıştır (2009: 1.650.038 Euro ve 1.713.471 Euro).
Ayrıca, Borusan Otomotiv yönetimi, bu davalarla ilgili zararların BMW A.G. ve Land Rover Export Ltd tarafından tazmin edilebileceğini belirtmektedir.
Diğer taahhütler ve şarta bağlı yükümlülükler
31 Aralık 2010 tarihi itibariyle başka taahhüt ve şarta bağlı yükümlülük bulunmamaktadır. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle çeşitli taraflarla imzalanmış olan
hisse satın alma anlaşmaları çerçevesinde, bir takım koşullara bağlı olarak, Borusan Enerji satın almış olduğu Borasco Enerji ve Kimya Sanayi Ticaret
A.Ş., Başkent Gölbaşı Maden Enerji Kömür Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Eskoda Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş, Van Elektrik
Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş, Doğadan Enerji Üretim Pazarlama İthalat ve İhracat A.Ş. ve Dolmabahçe Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. için şarta bağlı
ödemeler yapmakla yükümlüdür.
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35. İLİŞKİLİ TARAFLARLA BAKİYELER VE İŞLEMLER
İlişkili taraflarla bakiyeler
31
Aralık 2010
			
Alacaklar		
Borçlar
		 Dönen		
Duran
Dönen
Ticari
Ticari
Ticari
Ticari
Ticari
Ticari
		
Olmayan 		
Olmayan 		
Olmayan
Borusan Mannessman Espana S.A.
1.687.680
Borusan Sigorta
29
Borusan Gümrük Müşavirliği Hizmetleri A.Ş.
187.249
839.491
1.123.775
57.770
Kirpi Turizm
39.398.895
B&B Havacılık
193
3.650.000
Personelden alacaklar
5.498
614.687
109.673
Diğer
5.087
67.329
167.458
198.027
44.570.402
1.687.680
1.291.262
167.443

31 Aralık 2009
			
Alacaklar		
Borçlar
		 Dönen		
Duran
Dönen
Ticari
Ticari
Ticari
Ticari
Ticari
Ticari
		
Olmayan 		
Olmayan 		
Olmayan
Borusan Mannessman Espana S.A.
1.550.823
Arya Heavy Machinery
3.867
50.032
B&B Havacılık
37.800.989
Personelden alacaklar
2.476.214
Borusan Gümrük Müşavirliği Hizmetleri A.Ş.
437.503
871.052
Borusan Telekom
14.177
441.370
41.198.287
1.550.823
14.177
-

(İNGİLİZCE ASLININ TÜRKÇE TERCÜMESİDİR)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
35. İLİŞKİLİ TARAFLARLA BAKİYELER VE İŞLEMLER (devamı)
İlişkili taraflarla işlemler

1 Ocak - 31 Aralık 2010
Borusan Gümrük Müşavirliği Hizmetleri A.Ş.
Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri Yayıncılık Tic. A.Ş.
Personele satışlar
Diğer

1 Ocak - 31 Aralık 2009
Borusan Gümrük Müşavirliği Hizmetleri A.Ş.
Borusan Akademi
Borusan Kültür ve Sanat Hizmetleri Yayıncılık Tic. A.Ş.
Borusan Sigorta
Personele satışlar
Diğer

İlişkili taraflardan
alınan hizmetler

İlişkili taraflara
satışlar

İlişkili taraflarla
olan diğer giderler

4.594.946
566.665
10.603

3.640.830
19.791
1.727.069
1.132

-

5.172.214

5.388.822

-

İlişkili taraflardan
alınan hizmetler

İlişkili taraflara
satışlar

İlişkili taraflarla
olan diğer giderler

847.785
3.589
771

69.501
518.592
-

450.000
76
-

852.145

588.093

450.076

149

(İNGİLİZCE ASLININ TÜRKÇE TERCÜMESİDİR)

BORUSAN HOLDİNG A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARİYLE
KONSOLİDE MALİ TABLO DİPNOTLARI (Devamı)
(Birim – Aksi belirtilmedikçe ABD Doları)
35. İLİŞKİLİ TARAFLARLA BAKİYELER VE İŞLEMLER (devamı)
Üst düzey yönetime sağlanan faydalar

		

2010

2009

Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar 		

13.580.007

10.197.076

		

13.580.007

10.197.076

36. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN OLAYLAR
5 Ocak 2011 tarihi itibariyle, Van Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş 3.250.000 ABD Doları karşılığında elden çıkarılmıştır.

BORÇELİK ÇELİK SANAYİİ TİCARET A.Ş.
Hisar Mah. Gemsaz Mevkii 16601 Gemlik - Bursa
Tel : 0 224 280 40 00
Faks : 0 224 519 01 30-31
www.borcelik.com
BORUSAN HOLDİNG A.Ş.
Rumelihisarı, Baltalimanı Hisar Cad. No: 5 34470 Sarıyer - İstanbul
Tel : 0 212 393 52 00
Faks : 0 212 393 00 01
www.borusan.com
BORUSAN İSTİKBAL TİCARET
Meclisi Mebusan Cad. No: 35 34427 Salıpazarı - İstanbul
Tel : 0 212 393 52 00
Faks : 0 212 249 37 22
www.borusan.com

İstanbul Bölge Müdürlüğü (Makina Sistemleri)
Marmara Bölge Müdürlüğü (Güç Sistemleri)
Ankara Asfaltı No: 71 Çayırova 41870 Gebze - Kocaeli
Tel : 0 262 679 56 00 / 0 262 653 80 70 (Makina Sistemleri)
Tel : 0 262 653 92 21 (Güç Sistemleri)
Faks : 0 262 653 80 75 (Makina Sistemleri)
Faks : 0 262 653 92 16 (Güç Sistemleri)
Trakya Şubesi
Hadımköy Asfaltı Üzeri, Sanbir Bulvarı, Pelikan Evleri Karşısı
B. Çekmece - İstanbul
Tel : 0 212 867 15 00
Faks : 0 212 867 15 40

Bursa Şubesi
İzmir Yolu 12. Km Alaattin Bey Mah. Nilüfer - Bursa
Tel : 0 224 441 86 00
BORUSAN KOCABIYIK VAKFI KÜLTÜR SANAT İKTİSADİ İŞLETMESİ Faks : 0 224 441 86 07
İstiklal Cad. No: 213 34433 Tünel - Beyoğlu - İstanbul
Ankara Bölge Müdürlüğü (Makina Sistemleri)
Tel : 0 212 336 32 80
İç & Doğu Anadolu, Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Güç Sistemleri)
Faks : 0 212 252 45 91
Ostim Mah. 21. Cadde 74/3 Sokak No: 1 Ostim - Ankara
www.borusansanat.com
Tel : 0 312 386 06 06 / 592 92 00
Faks : 0 312 386 04 44 (Makina Sistemleri)
BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK ve
Faks : 0 312 386 06 32 (Güç Sistemleri)
TİCARET A.Ş.
Genel Müdürlük
Trabzon Şubesi
Bayar Cad. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sok. Bağdatlıoğlu Plaza
Anadolu Cad. Deliklitaş Mevkii No: 153 Trabzon
No: 3 - 4 - 5 34742 Kozyatağı - Kadıköy - İstanbul
Tel : 0 462 325 59 29
Tel : 0 216 571 50 00
Faks : 0 216 445 77 03-04
Faks : 0 462 325 54 78
Borusan Limanı
Hisar Mah. Gemsaz Mevkii Borusan Tesisleri 16601 Gemlik - Bursa
Tel : 0 224 270 13 00
Faks : 0 224 519 01 53
Ankara Bölge Müdürlüğü
Birlik Mah. 7. Cad. No: 45 Çankaya - Ankara
Tel : 0 312 496 61 66
Faks : 0 312 496 61 44
Bursa Bölge Müdürlüğü
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Akasya Caddesi No: 7 Nilüfer - Bursa
Tel : 0 224 411 07 85
Faks : 0 224 411 07 75
İstanbul Anadolu Bölge Müdürlüğü
1992 Parsel Tepeören Mahallesi Eski Ankara Yolu Üzeri 34959 Tuzla İstanbul
Tel : 0 216 304 07 60
Faks : 0 216 304 07 69-70
İstanbul Avrupa Bölge Müdürlüğü
San Bir Bulvarı 6. Cadde 3. Bölge No: 2 Plasmen Ticaret Merkezi Yanı
Kıraç - İstanbul
Tel : 0 212 886 44 40
Faks : 0 212 886 32 40
İzmir Bölge Müdürlüğü
1476/1 Sok. No: 3 İsmet Şen İş Merkezi K: 4 - 5 D: 10 - 12 Alsancak İzmir
Tel : 0 232 464 23 00
Faks : 0 232 464 02 52 - 03
Karadeniz Bölge Müdürlüğü
1992 Parsel Tepeören Mah. Eski Ankara Yolu Üzeri
34959 Tuzla - İstanbul
Tel : 0 216 304 07 60
Faks : 0 216 304 07 69-70
Ereğli Şubesi
Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı Şevket Kalay İş Merkezi Kat: 2 No: 13
Karadeniz Ereğli - Zonguldak
Tel : 0 372 322 42 37
Faks : 0 372 322 22 38
Mersin Şubesi
İsmet İnönü Bulvarı Kurtuluş Meydanı No: 78 Klas Plaza B Blok K: 10
No: 20 33100 Mersin
Tel : 0 324 239 21 75
Faks : 0 324 239 21 74
Borusan Lojistik Köseköy Araç Lojistik Merkezi
17 Ağustos Mah. İrfan Cad. No: 49 Köseköy - İzmit - Kocaeli
Tel : 0 262 315 77 20
Faks : 0 262 373 61 37

İzmir Bölge Müdürlüğü (Makina Sistemleri)
Ege & Akdeniz Bölge Müdürlüğü (Güç Sistemleri)
Ankara Asfaltı No: 230 Ansızca Yol Kenarı Kemalpaşa Organize San.
Böl. - İzmir
Tel : 0 232 397 01 00
Faks : 0 232 877 14 30 (Makina Sistemleri)
Faks : 0 232 877 14 29 (Güç Sistemleri)
Antalya Şubesi
Akdeniz Küçük San Sit. Şafak Mah. 5009. Sok. No: 102 Antalya
Tel : 0 242 221 48 20
Faks : 0 242 221 35 33
Adana Bölge Müdürlüğü
Doğu Akdeniz & Güneydoğu Bölge Müdürlüğü (Güç Sistemleri)
Adana - Mersin Karayolu Üzeri 15. km. Zeytinlik Köyü Kavşağı Adana
Tel : 0 322 455 26 00
Faks : 0 322 441 09 72 (Makina Sistemleri)
Diyarbakır Şubesi
Elazığ Yolu 6. km. Üçkuyu Köyü Mevkii AZC Center 21100 Diyarbakır
Tel : 0 412 339 06 00 (4 hat)
Faks : 0 412 339 06 09
Marin Ofis
Ankara Asfaltı No: 71 Çayırova Gebze - Kocaeli
Tel : 0 262 679 56 00 - 0 216 493 28 95
Faks : 0 262 653 92 16
Kazakistan Merkez Ofis
Suyunbay Ave, No: 157 B, Almata - Kazakistan
Tel: +7 727 273 4770
Faks: +7 727 273 3127
Kırgızistan
Erkindik Cad. No: 3/14 , 720040 Bişkek - Kırgızistan
Tel: + 996 312 66 71 38
Faks : + 996 312 54 34 18
Azerbaycan
Salyan Highway,13. km. Shikhov Bakü - Azerbaycan
Tel : + 99 412 480 11 82 - 83 - 84
Faks : + 99 412 480 11 85
Gürcistan
Chavchavadze 78, 0162 Tiflis - Gürcistan
Tel: +99 532 33 99 01
Faks: +99 532 33 99 04
BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Merkez Ofis
Meclisi Mebusan Cad. No: 35-37 34427 Fındıklı - İstanbul
Tel : 0 212 393 58 00
Faks : 0 212 293 69 60
www.borusanmannesmann.com

Borusan Logistics International USA
1230 Peachtree Street, N.E. Suite 3100 Promenade II Atlanta GA 303093592 USA
Gemlik Fabrika
Tel : +1 404 815-3500
Hisar Mah. Gemsaz Mevkii 16601 Gemlik - Bursa
Tel : 0 224 270 15 00
Borusan Logistics International Netherlands
Faks : 0 224 519 00 14
Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, The Netherlands
Tel : +31 20 540 89 89
Halkalı Fabrika
Faks : +31 21 540 89 09
Halkalı Cad. No: 154 34295 Sefaköy - İstanbul
Tel : 0 212 411 35 00
Borusan Logistics International Gulf
Faks : 0 212 599 00 15
P.O. Box: 261864 LOB 16235, Jebel Ali Free Zone, Dubai,
United Arab Emirates
İzmit Fabrika
Tel : +971 4 881 89 51
Yenidoğan Mah. Seka Devlet Hastanesi Yanı 41001 İzmit - Kocaeli
Faks : +971 4 881 89 52
Tel : 0 262 315 40 00
Faks : 0 262 321 53 70
Borusan Logistics International Algeria
Residence Chaabani Lot No: 23 Batiment M8 Appartement No: 3 Val
d’hydra - Algérie
Tel : (+213 21) 48 17 78 / (+213 21) 48 13 17
Faks : (+213 21) 48 16 96

BORUSAN MAKİNA ve GÜÇ SİSTEMLERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Genel Müdürlük
Meclisi Mebusan Cad. No: 35-37 Salıpazarı, 34427 - İstanbul
Tel : 0 212 393 55 00
Faks : 0 212 293 88 82 (Makina Sistemleri)
Faks : 0 212 293 85 71 (Güç Sistemleri)

Borusan Mannesmann Vobarno Tubi SPA
Via G E Falck 43 25079 Vobarno (BS) - İtalya
Tel : +390 (365) 592 247
Faks : +390 (365) 592 256
www.bmvobarno.it
BORUSAN MANNESMANN BORU YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Meclisi Mebusan Cad. No: 35-37 34427 Fındıklı - İstanbul
Tel : 0 212 393 58 00
Faks : 0 212 293 69 60

BORUSAN MÜHENDİSLİK İNŞAAT VE SANAYİ MAKİNALARI
İMALAT A.Ş.
Merkez Ofis
Meclisi Mebusan Cad. No: 35-37 34427 Fındıklı - İstanbul
Tel : 0 212 393 58 00
Faks : 0 212 249 19 44
Gemlik:
Hisar Mah. Gemsaz Mevkii 16601 Gemlik - Bursa
Tel : 0 224 270 16 70 - 71
Faks : 0 224 519 01 92
www.borusanmuhendislik.com
BORUSAN OTO SERVİS TİC. A.Ş.
Merkez Ofis / Avcılar Şubesi
Firuzköy Bulvarı No: 21 34320 Avcılar - İstanbul
Tel : 0 212 412 04 12
Faks : 0 212 694 34 50
İstinye Şubesi
İstinye Mah. Sarıyer Cad. No: 77 34460 İstinye - Sarıyer
Tel : 0 212 359 30 30
Faks : 0 212 323 32 50
Akyurt Şubesi
Esenboğa Havaalanı Yolu 22. Km 06150 Akyurt - Ankara
Tel : 0 312 840 52 52
Faks : 0 312 398 05 87
Çankaya Şubesi
Uğur Mumcu Cad. No: 8 06700 Gaziosmanpaşa - Ankara
Tel : 0 312 459 80 80
Faks : 0 312 437 40 10
Birlik Şubesi
Birlik Mah. 448 Cad. No: 43 06610 Çankaya - Ankara
Tel : 0 312 454 15 15
Faks : 0 312 469 35 24
Adana Şubesi
Adana - Mersin E5 Karayolu 21. Km 33800 Yenice - Tarsus - Mersin
Tel : 0 324 615 06 15
Faks : 0 324 651 46 26
Gaziantep Showroom
Fevzi Çakmak Bulvarı Stad Apt. No: 153/A Gaziantep
Tel : 0 342 322 83 83
Faks : 0 342 322 83 86
BORUSAN PASLANMAZ ÇELİK BORU ve PROFİL SANAYİ ve
TİCARET A.Ş.
Çayırova Mah. İstanbul Cad. No: 69 Gebze - Kocaeli
Tel : 0 262 654 23 00
Faks : 0 262 654 23 15
www.borusan-paslanmaz.com
BORUSAN YATIRIM ve PAZARLAMA A.Ş.
Merkez Ofis
Meclisi Mebusan Cad. No: 35 - 37 34427 Salıpazarı - İstanbul
Tel : 0 212 393 52 00
Faks : 0 212 257 16 39
www.borusan.com
KERİM ÇELİK MAMULLERİ İMALAT ve TİCARET A.Ş.
Merkez Ofis
İstasyon Mah. Şehitler Cad. Kanlı Mandıra Mevkii 34940 Tuzla - İstanbul
Tel : 0 216 581 30 00
Faks : 0 216 395 42 65
Manisa Şubesi
Organize Sanayi Sitesi 3. Kısım Ahmet Tütüncüoğlu Cad.
No: 5 Manisa
Tel : 0 236 226 28 50
Faks : 0 236 213 06 04
Bursa Şubesi
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi
Manolya Caddesi No: 4-A Nilüfer - Bursa
Tel : 0 224 411 22 79
Faks : 0 224 411 10 29
www.kerimcelik.com
BORUSAN EnBW ENERJİ YATIRIMLARI ve ÜRETİM A.Ş.
İstanbul Ofis
Büyükdere Cad. Nurol Plaza No: 255 Kat: 19 Maslak - Şişli - İstanbul
Tel : 0 212 340 27 60
Faks : 0 212 286 39 85
Ankara Ofis
Uğur Mumcunun Cad. Uğur Mumcu Sok. 1/4 G.O.P - Ankara
Tel : 0 312 459 60 15 - 17
Faks : 0 312 459 60 19
SUPSAN MOTOR SUPAPLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Halkalı Cad. No: 158 34295 Sefaköy - İstanbul
Tel : 0 212 336 32 00
Faks : 0 212 592 72 68 - 540 34 93
www.supsan.com
BORUSAN MANHEIM AÇIK ARTIRMA ve ARAÇ PAZARLAMA
ve TİC. LTD. ŞTİ.
Merkez
İstasyon Mah. Şehitler Cad. Kanlı Mandıra Mevkii 34940 Tuzla - İstanbul
Tel : 0 216 560 15 00
Faks : 0 216 560 15 05
İstoç Şube
İstoç Oto ve Ticaret Merkezi K Blok Kat: 3 Bağcılar - İstanbul
Tel : 0 212 604 55 00
Faks : 0 212 659 85 78
Ankara Şubesi
Esenboğa Yolu 22. km. 06150 Akyurt - Ankara
Tel : 0 312 590 33 00
Faks : 0 312 590 33 05
www.manheimturkiye.com

