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YURT DIŞI FAALİYETLERİ
DEMİR-ÇELİK, KİREÇ, ENERJİ

KÜRÜM INTERNATIONAL, YÜKSEK
TEKNOLOJIYLE DONATILMIŞ 219.410 M²’LIK
ÜRETIM TESISLERIYLE BUGÜN
ARNAVUTLUK’UN YEGANE DEMIR-ÇELIK
ÜRETICISI OLMASININ YANI SIRA, ÜLKENIN
EN ÖNEMLI ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARINDAN
BIRI KONUMUNDADIR.

KÜRÜM INTERNATIONAL
Kürüm Holding’in yurt dışı yatırımlarında odak pazar olarak konumlandırdığı Arnavutluk,
Güneydoğu Avrupa bölgesinde stratejik ve ticari önemini her geçen gün artıran bir ülke
konumundadır. Hâlihazırda ülkede demir-çelik ürünleri, kireç ve sanayi oksijeni üretimi
gerçekleştiren Holding, 2012 yılında özelleştirme yoluyla dört adet HES’i Arnavutluk
Hükümeti’nden satın alarak faaliyet alanına enerji sektörünü de eklemiştir. 2013 yılında
satış ve devir işlemleri tamamlanan HES’lerin enerji üretimiyle tesis üniteleri entegre bir
yapı kazanmış, dışarıdan enerji temin etme ihtiyacı azalmıştır. Arnavutluk’ta çeşitlenen
faaliyet alanları ve artan iş hacmi sayesinde Kürüm Holding’in öncelikli hedefleri arasında,
Güneydoğu Avrupa piyasasının öncü reel sektör aktörlerinden biri konumuna gelmek
bulunmaktadır.
Kürüm International, yüksek teknolojiyle donatılmış 219.410 m²’lik üretim tesisleriyle
bugün Arnavutluk’un yegane demir-çelik üreticisi olmasının yanı sıra, ülkenin en önemli
özel sektör kuruluşlarından biri konumundadır. Uluslararası kalite standartları ve Kürüm
Holding’in köklü iş kültüründen güç alan Şirket, Arnavutluk’un yanı sıra Güneydoğu Avrupa
bölgesindeki pazar payını da giderek güçlendirmektedir. Kürüm International, 2014 yılsonu
itibarıyla demir-çelik üretiminin yaklaşık %46’sını Arnavutluk’a, %54’ünü ise Sırbistan,
Kosova, Makedonya gibi çevre ülkelere satmaktadır.
Tesislerinin pazara yakınlığı ve lojistik avantajları, Şirket’in üretim kapasitesini, pazar
payını ve hizmet ağını Arnavutluk’un ötesinde tüm Balkanlar bölgesine genişletebilme
olanağı sunmuştur. Gümrük vergilerindeki düşüşe rağmen demir-çelik ürünleri ithalatının
yüksek maliyet unsuru içermesi ve girdi maliyetlerinde sağlanan bazı avantajlar,
Arnavutluk’u Kürüm Holding iştirakleri açısından vazgeçilmez bir yatırım alanı haline
getirmektedir.
Kürüm Holding, Arnavutluk pazarındaki büyüme ve gelişme stratejisini;
• Girdi maliyetlerini düşürmek,

• Ürün ve hizmet kalitesini artırmak ve çeşitlendirmek,
• Bölge coğrafyasında sürdürülebilir, kalıcı iş ortaklıkları oluşturmak
şeklinde belirlediği üçlü sacayağı üzerine kurmuştur.
Profesyonel yönetim anlayışından güç alan Kürüm International, istikrarlı fiyat politikası,
toptan satıcılarıyla geliştirdiği güçlü iş birliği ve aktif prime dayalı pazarlama-satış
stratejisiyle faaliyet gösterdiği pazardaki satış hacmini korumaya 2014 yılında da devam
etmiştir.
Kürüm International, 2014 yılında da Sırbistan pazarında hem satış faaliyetine hem de
ham madde olarak kullanılmak üzere hurda temin etmeye devam etmiştir.

Profesyonel yönetim anlayışından
güç alan Kürüm International,
istikrarlı fiyat politikası, toptan
satıcılarıyla geliştirdiği güçlü iş birliği
ve aktif prime dayalı pazarlamasatış stratejisiyle faaliyet gösterdiği
pazardaki satış hacmini korumaya
2014 yılında da devam etmiştir.
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FAALIYETTE BULUNDUĞU ÜLKE
ARNAVUTLUK
FAALIYET ALANI
• SICAK HADDELENMIŞ INŞAAT
DEMIRI ÜRETIMI,
• KIREÇ (PARÇA-HIDRATE) ÜRETIMI
• HIDRO ELEKTRIK ÜRETIMI
ÇALIŞAN SAYISI VE PROFILI
700 KIŞI
%83 MAVI YAKA
%17 BEYAZ YAKA
KAPASITE
700 (BIN TON) DEMIR
510 (BIN TON) KÜTÜK
ÜRETIM

443 BIN TON KÜTÜK
303 BIN TON DEMIR
SATIŞ

274 BIN TON
%96 MAMUL
%4 EMTIA
2014 YILI CIRO
195 MILYON EURO
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YURT DIŞI FAALİYETLERİ
DEMİR-ÇELİK, KİREÇ, ENERJİ
Kürüm International’ın 1998 yılında Arnavutluk Özelleştirme Bakanlığı’ndan satın aldığı
Elbasan Çelik Üretim Tesisleri, Şirket’in üretim üssü konumundadır. Bu stratejik yatırım
sayesinde Balkanlar’daki en büyük doğrudan yatırımı gerçekleştiren Türk özel sektör
kuruluşu unvanını alan Şirket, gerçekleştirdiği modernizasyon ve yatırım çalışmalarıyla
tesislerinin üretim altyapısını önemli ölçüde geliştirmiştir.
Bir çelikhane, üç haddehane ve 88.410 m²’lik kısmı kapalı alan olmak üzere toplamda
219.410 m²’lik alana yayılan bir kompleks içinde hizmet veren Elbasan Çelik Üretim
Tesisleri, yıllık 700 bin ton sıcak haddelenmiş inşaat demiri ve 510 bin ton sıvı çelik üretimi
kapasitesiyle Arnavutluk’un uzun mamul ihtiyacının tamamını tek başına karşılayabilecek
konumda bulunmaktadır.
15 yılı aşkın bir süredir inşaat demiri alanında yüksek kalite standartlarında üretim
yapan Şirket, ürün çeşitliliğini ve kalitesini geliştirme alanında da önemli yatırımlarda
bulunmuştur. Bu kapsamda, çelik üretim tesislerinin ana ham madde girdisi olan
hurdayı metal dışı kirlilikten (kontaminasyonlardan) arındırmak, yoğunluğunu artırmak
ve dolayısıyla üretim verimliliğinin artışına paralel enerji tasarrufu sağlamak amacıyla
Almanya’dan Elbasan Çelik Tesisleri’ne 2011 yılında hurda işleme ünitesi transfer
edilmiştir. Ünite, 2012 yılında optimum kullanım seviyesinde çalışarak Şirket’e önemli
oranda katma değer sağlamıştır. Bunun yanı sıra, Şirket’in hurda sahasına taşınan 2
adet makas, 2012’de aktif olarak üretime başlamış ve bunun sonucunda çelik üretiminde
istenilen temizlikte ve kalite karışımında hurda kullanılarak metalik verimlilikte ciddi
oranda artış sağlanmıştır. Bu süreçte, enerji tasarrufu açısından da önemli ilerlemeler
sağlanmıştır. 2014 yılı içinde modernizasyon planlamaları çerçevesinde güncellemeler
sürdürülmüştür.

Ürün yelpazesini zenginleştirmek
ve daha da kaliteli hale getirmek
için önemli yatırımlar gerçekleştiren
Kürüm International, pazardaki
rekabet üstünlüğünü 2014 yılında
da korumuştur. Şirket, önümüzdeki
dönemde bu alanlardaki rekabet
üstünlüklerini üretim ve satış
süreçlerine etkin bir biçimde
yansıtarak finansal kârlılığını
sürdürmeyi hedefleri arasına almıştır.

Ürün yelpazesini zenginleştirmek ve daha da kaliteli hale getirmek için önemli yatırımlar
gerçekleştiren Kürüm International, pazardaki rekabet üstünlüğünü 2014 yılında da
korumuştur. Şirket, önümüzdeki dönemde bu alanlardaki rekabet üstünlüklerini üretim
ve satış süreçlerine etkin bir biçimde yansıtarak finansal kârlılığını sürdürmeyi hedefleri
arasına almıştır.

Doğan Kenet
Demir Çelik
Grup Başkanı
Koray Zeytinoğlu
Kürüm International
Genel Müdürü

Bünyamin Diricanlı
Teknik Genel Md. Yrd.

Yalım Kürüm
Kalite Güvence ve
Üretim Plan. Md.

Mehmet Cen
Çelikhane Md.

Nusret Dauti
Oksijen Fb. Müdürü

Erion Bregasi
Haddehane Md.

Su Tesisleri

Hurda Hazırlama Şefi

Kireç Fb. Müd.

Endrit Mema
İşletme Şefi

Araç ve İş Makinaları
Şefi

Mahmut Kürümoğlu
İşletme Şefi

Harun Sarıca
Mekanik Bakım Müdürü

Nuri Zelevishte
Makina Bakım Şefi

Yatırım, İmalat ve
İnşaat İşleri

İş Makinaları Şefi

Toz Tutma

Elton Bejkolli
Elektrik Bakım Şefi

Mujo iIazaj
Makina Bakım Şefi
Kadir Hopi
Elektrik Bakım Müdürü
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Kürüm International bünyesinde üç haddehane, bir de çelikhane tesisi bulunmaktadır.
Şirket, kendi çelikhane tesisinden çıkan kütük demirleri fabrika bünyesindeki haddeleme
tesislerinde inşaat demirine dönüştürmektedir. Çelikhane tesisi için duyulan ham madde
ihtiyacının büyük bir bölümü iç piyasadan temin edilmekle birlikte, Karadağ, Makedonya,
Sırbistan ve Kosova’dan da ham madde alımı gerçekleştirilmektedir. 2014 yılında toplam
303 bin ton inşaat demiri, 443 bin ton kütük üretilmiştir.
Kürüm International kütük dâhil toplam ürün satışlarının %49ini Arnavutluk içinde
gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, Arnavutluk’taki pazar talebinin %66’sı Şirket
tarafından karşılanmaktadır. Şirket’in Arnavutluk pazarında yakaladığı bu üstün
performans, Kürüm Holding toplam kalite anlayışının her coğrafyada başarılı bir biçimde
uygulamaya geçtiğini göstermektedir.

Bünyesinde Arnavutluk’ta ileri
teknolojinin uygulandığı tek sönmüş
(hidrate) kireç üretim merkezine
sahip olan Kürüm International,
ülkenin kireç ihtiyacının büyük kısmını
karşılamaktadır. Yıllık 72 bin ton
üretim kapasitesine sahip olan tesis,
ham madde ihtiyacının tümünü iç
piyasadan karşılamaktadır.

Kürüm International, iş süreçlerini EN 10080 (B500C-Avrupa), DIN 488 (B500A-Almanya),
D.M. 14.01.2008 (B450C-İtalya), ASTM A615A (G60-Amerika) uluslararası ürün standartları,
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde yürütmektedir. Şirket,
önümüzdeki dönemde, proaktif bir yaklaşımla sürdürdüğü pazarlama politikalarını daha
da güçlendirerek Arnavutluk pazarında elde ettiği başarıları diğer bölge ülkelerinde de
yakalamayı planlamaktadır.
Kireç Tesisi
Bünyesinde Arnavutluk’ta ileri teknolojinin uygulandığı tek sönmüş (hidrate) kireç üretim
merkezine sahip olan Kürüm International, ülkenin kireç ihtiyacının büyük kısmını
karşılamaktadır. Yıllık 72 bin ton üretim kapasitesine sahip olan tesis, ham madde
ihtiyacının tümünü iç piyasadan karşılamaktadır. Bu durum, tesise önemli oranda rekabet
üstünlüğü sağlamaktadır. Tesis bünyesinde çevreye duyarlı tozsuzlaştırma ünitesi ve
yardımcı ekipmanları 2011’de devreye alınmış ve Avrupa Müktesebatı kriterlerine uygun
emisyon oranları sağlanmıştır. Üretimde AB standartlarının üzerinde bir kalite düzeyine
ulaşan Kürüm kireç ürünlerinin, elektrometalürji sanayisinde kullanımı, 2014 yılında da
artmaya devam etmiştir.

Melih Güven
Mali ve İdari
Genel Md. Yrd.

Arif Shkalla
Finans Md.

Yücel Aksu
Hurda Satınalma Md.

Yusuf Kurum
Satınalma Md.

Muhasebe Şefi

Ambarlar Şefi

Satış Şefi

Bilgi İşlem Şefi

Güvenlik Müdürü
Orhan Aral

Işık Köroğlu
Mamul Ambar Şefi

Gjergji Mucaj
İnsan Kaynakları Md.

İnsan Kaynakları Şefi
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YURT DIŞI FAALİYETLERİ
OKSİJEN

KÜRÜM HOLDING IŞLETMELERININ YANI SIRA
ARNAVUTLUK’TAKI DIĞER KURUMLARA DA
HIZMET VEREN KÜRÜM OKSIJEN, HOLDING’IN
GIRDI IHTIYACINI KARŞILAMA NOKTASINDA
YARATTIĞI KÂRLILIĞA EK OLARAK
ARNAVUTLUK EKONOMISI IÇIN DE ÖNEMLI
ORANDA KATMA DEĞER SAĞLAMAKTADIR.

KÜRÜM OKSIJEN (KÜRÜM INDUSTRIAL GASES SH.A.)
Yılda 6.400 Nm3/h üretim kapasitesine sahip olan Kürüm Oksijen, Holding’in,
Arnavutluk’ta özelleştirme/imtiyaz yoluyla satın aldığı ikinci şirket
konumundadır.
Şirket, Kürüm International bünyesinde faaliyet yürüten Elbasan demir-çelik
tesislerinin oksijen ihtiyacını kesintisiz bir biçimde karşılamaktadır. Kürüm
Holding işletmelerinin yanı sıra Arnavutluk’taki diğer kurumlara da hizmet veren
Şirket, Holding’in girdi ihtiyacını karşılama noktasında yarattığı kârlılığın yanı
sıra Arnavutluk ekonomisi için önemli oranda katma değer sağlamaktadır.
Sıvı oksijen, azot ve sanayi tipi oksijen tüplerinin yanı sıra sağlık sektörüne
yönelik oksijen tüpleri de üreten Şirket, genişleyen ürün portföyüyle dikkat
çekmektedir.
Üretim kapasitesinin %97’sini çelikhanenin ihtiyaçlarını karşılamak için ayıran
Şirket, Elbasan Üretim Tesisleri çelikhanesinin ve diğer tesislerin üretim
ihtiyaçlarını göz önüne alarak kapasite ve verimlilik artışı çalışmalarına devam
etmektedir.

Üretim kapasitesinin %97’sini
çelikhanenin ihtiyaçlarını
karşılamak için ayıran Şirket, Elbasan
Üretim Tesisleri çelikhanesinin ve
diğer tesislerin üretim ihtiyaçlarını
göz önüne alarak kapasite ve
verimlilik artışı çalışmalarına devam
etmektedir.
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FAALIYETTE BULUNDUĞU ÜLKE
ARNAVUTLUK
FAALIYET ALANI
OKSIJEN VE AZOT ÜRETIMI (SIVI, GAZ)
ÇALIŞAN SAYISI VE PROFILI
24 KIŞI
%92 MAVI YAKA
%8 BEYAZ YAKA
KAPASITE

6.400 (NM3/H)
2014 YILI SATIŞI
49 BIN EURO
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YURT DIŞI FAALİYETLERİ
SİGORTA

KÜRÜM HOLDING’IN SIGORTACILIK
ALANINDA HIZMET VERMEK ÜZERE
KURDUĞU KOSOVA E RE, BAŞKENT
PIRIŞTINE’DEKI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
YANI SIRA YEDI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE 78
ACENTESIYLE FAALIYET GÖSTERMEKTEDIR.

KOSOVA’DAKI KÜRÜM
Kürüm Holding’in Balkanlar’daki ikinci en büyük odak pazarı konumunda olan Kosova,
2 milyonu aşkın nüfusuyla önemli bir ticari potansiyele sahiptir. Kürüm Holding’in
sigortacılık alanında hizmet vermek üzere kurduğu Kosova E Re, başkent Piriştine’deki
Genel Müdürlüğünün yanı sıra yedi bölge müdürlüğü ve 78 acentesiyle faaliyet
göstermektedir.
KOSOVA E RE
Kürüm Holding’in Nisan 2002 tarihinde Kosova Hükümeti’nden %100 hisse devri
çerçevesinde devraldığı Kosova E Re, istikrarlı bir biçimde müşteri sayısını ve iş
hacmini artırmaktadır. Şirket, elde ettiği pazar payını 2014’de de korumuştur. Kosova
E Re, Kürüm Holding çatısı altında yakaladığı başarılı performansı kurumsallaşma
alanına da taşımıştır. Finansal başarılarını sürdürülebilir kılmak için etkin bir acente
ağı kuran Şirket, mevcut müşterilerinin yanı sıra potansiyel müşterilere yönelik
pazarlama çalışmaları yürütmektedir. Kosova E. Re, 2014 yılında 8,7 milyon euro
düzeyinde prim üretimi gerçekleştirerek 11 sigorta şirketinin içerisinde pazarda 2. sırada
konumlanmıştır.
Ağırlıklı olarak hayat dışı sigorta alanında uzmanlaşan ülkenin öncü sigorta şirketi
Kosova E Re, sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde dünya sigortacılık sektöründe yaşanan
her türlü yeniliği Kosova halkına ulaştırmaya odaklanmıştır. 2014 yılında sağlık
sigortasını da hayata geçirerek bu pazarda da iddialı hale gelmiştir.
Bu hedef doğrultusunda Şirket, hizmet kalitesini ve insan kaynağı aktifinin yetkinliğini
artırmayı temel öncellikleri arasında görmektedir. Bunun yanında, Kosova E Re’nin
uluslararası aktörlerle kurduğu ilişkiler, pazara sunduğu yeni ürünler ve fiyatlandırma
stratejileri, Şirket’e rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlamaktadır.
Hayat ve sağlık sigortası dışında kalan yangın, kasko, zorunlu yükümlülük sigortaları,
trafik sigortası ve nakliye sigortaları gibi tüm sigorta ürünlerini portföyünde bulunduran
Şirket, global reasürans şirketleriyle kurduğu yakın ilişkiler sayesinde güçlü finansal
olanaklara sahiptir. Kosova E Re, ülkede yıllık ortalama 46.345 motorlu taşıt sigortası
yapmaktadır.
Kosova sigorta sektöründeki pazar payını %15 seviyesine çıkarmayı hedefleyen Kosova
E Re, uluslararası sigorta sektöründeki yenilikleri yakından takip ederek önümüzdeki
dönemde acente ağını güçlendirmeyi ve ürün portföyünü genişletmeyi hedeflemektedir.
Şirket, 2015 yılı itibarıyla Green Card görüşmelerini sonuçlandırmayı ve S&P
derecelendirme kuruluşundan başlangıç notu olarak (A-) derecesi almayı planlamaktadır.

Nejat Bocnak
Stratejik İş Geliştirme Direktörü

Muhamet Gjurgjealo
Kosova E Re Genel Müdürü

Ahmet Mithat Milli
Kosova E Re Genel Müdür Yrd.
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FAALIYETTE BULUNDUĞU ÜLKE
KOSOVA
FAALIYET ALANI
SIGORTACILIK
ÇALIŞAN SAYISI VE PROFILI
58 KIŞI
%82 LISE MEZUNU
%18 ÜNIVERSITE MEZUNU
PRIM ÜRETIMI
8,7 MILYON EURO
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2014 YILI YATIRIMLARI VE GELECEĞE BAKIŞ

KÜRÜM HOLDING, 2014 YILINDA FAALIYET
ALANLARINI ÇEŞITLENDIRMEYE YÖNELIK
YATIRIMLARIN YANI SIRA MEVCUT ÜRETIM
TESISLERINDE MODERNIZASYON VE KAPASITE
ARTIRIM ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERMIŞTIR.
HOLDING’IN ARNAVUTLUK’TAKI FAALIYETLERINI
YÜRÜTEN KÜRÜM INTERNATIONAL, BU ALANDAKI
ÇALIŞMALARIYLA YIL IÇERISINDE ÖNE ÇIKMIŞTIR.
Sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde faaliyet yürüten Kürüm Holding, 2014 yılında
faaliyet alanlarını çeşitlendirmeye yönelik yatırımların yanı sıra mevcut üretim
tesislerinde modernizasyon ve kapasite artırım çalışmalarına ağırlık vermiştir.
Holding’in Arnavutluk’taki faaliyetlerini yürüten Kürüm International, bu alandaki
çalışmalarıyla yıl içerisinde öne çıkmıştır.
Kürüm Holding’in 2015 yılı beklenti ve hedefleri şu başlıklardan oluşmaktadır:
• Özelleştime kapsamına alınan dört adet HES’in verimli kullanılması ve bu
kapsamda planlanmış rehabilitasyon çalışmasının tamamlanması,
• Üretimde verimlilik artışına yönelik, girdi maliyetlerini esas alan bir
yaklaşımın sürdürülmesi,
• Yeni girişimlerde modern teknoloji kullanımına ağırlık verilerek işletmenin
kârlılığı ve yatırımların sürdürülebilirliğinin sağlanması,
• Yeni teknolojiler ışığında çevresel standartların artırılması,
• 	İhracatın artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilerek alternatif pazar
arayışlarının sürdürülmesi,
• Kürüm Holding bünyesinde üretilen ürünlerin etkin pazarlanabilmesi için yurt
dışı pazar arayışının sürdürülmesi.

İhracatın artırılmasına yönelik
çalışmalara ağırlık verilerek
alternatif pazar arayışlarının
sürdürülmesi ve Kürüm Holding
bünyesinde üretilen ürünlerin etkin
pazarlanabilmesi için yurt dışı pazar
arayışının sürdürülmesi Kürüm
Holding’in 2015 yılı hedefleri arasında
yer almaktadır.
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KURUMSAL
YÖNETİM

SÜREKLI INSANA YATIRIM
YAPAN KÜRÜM HOLDING,
EKIP RUHUYLA SEKTÖRDEKI
GELIŞIMINI SÜRDÜRMEYI
BAŞARMIŞTIR.
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KURUMSAL YÖNETİM

KÜRÜM HOLDING, KÜRESEL BIR MARKA OLMA YOLUNDA
SAĞLAM ADIMLARLA ILERLEMEKTEDIR. BÜYÜME VE GELECEK
PLANLARINI, HOLDING ÜST YÖNETIMI’NIN ONAYINDAN
GEÇEN MISYON, VIZYON VE DEĞERLER ETRAFINDA
OLUŞTURAN HOLDING, PROFESYONEL YÖNETIM KADROSU
SAYESINDE KÜRESEL VE ULUSAL PIYASALARDA YAŞANACAK
DALGALANMALARA KARŞI HIZLI VE ETKIN ÖNLEMLER
GELIŞTIRME KAPASITESINE SAHIPTIR.
Faaliyet gösterdiği sektörlerdeki güncel teknolojik gelişmeleri ve yönetim
uygulamalarını etkin ve hızlı bir biçimde kendi bünyesine entegre eden Kürüm
Holding, küresel bir marka olma yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir.
Büyüme ve gelecek planlarını, Holding Üst Yönetimi’nin onayından geçen misyon,
vizyon ve değerler etrafında oluşturan Holding, profesyonel yönetim kadrosu
sayesinde küresel ve ulusal piyasalarda yaşanacak dalgalanmalara karşı hızlı
ve etkin önlemler geliştirme kapasitesine sahiptir. Holding’in insan kaynakları
politikası ise sürdürülebilir büyüme için yüksek katma değer yaratan, öz
disipline sahip doğru oyuncuların görev yaptığı, tüm paydaşlarının faaliyetlerinin
parçası olmaktan gurur duyduğu ve iş yaptığı coğrafyalarda profesyonellerce en
çok tercih edilen bir kurumsal yapı yaratmayı hedeflemektedir.
Kurumsal yönetim alanındaki köklü deneyimi sayesinde Kürüm Holding,
geleceğe daha büyük bir güvenle bakmakta ve belirlediği hedeflere ulaşma
yolunda istikrarlı ve sağlıklı adımlarla ilerlemektedir.
Uluslararası bir yapılanmaya sahip olan Kürüm Holding, faaliyet gösterdiği
yabancı ülkelerin yasalarına ve toplumsal değerlerine azami saygı göstererek iş
yapmayı kurumsal kültürünün bir parçası haline getirmiştir.
Holding’in 2014 yılında gerçekleştirdiği başlıca kurumsal yönetim çalışmaları
şunlardır:
• Yönetim Bilgi Sistemleri kapsamında raporların alt yapısı ve web sayfası
içeriğinin güncelliği korunmuştur.
• Deneyim ve yetkinlik bazlı istihdamlar ile Holding’in insan kaynağı aktifi
kurumsal gelişime ayak uyduracak şekilde güçlendirilmiştir.

Kurumsal yönetim alanındaki köklü
deneyimi sayesinde Kürüm Holding,
geleceğe daha büyük bir güvenle
bakmakta ve belirlediği hedeflere
ulaşma yolunda istikrarlı ve sağlıklı
adımlarla ilerlemektedir.
Uluslararası bir yapılanmaya
sahip olan Kürüm Holding, faaliyet
gösterdiği yabancı ülkelerin
yasalarına ve toplumsal değerlerine
azami saygı göstererek iş yapmayı
kurumsal kültürünün bir parçası
haline getirmiştir.
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KÜRÜM HOLDING ORGANIZASYON YAPISI

KÜRÜM HOLDING’IN ÜST YÖNETIM ŞEMASI,
KURUMSAL YAPILANMA ÇALIŞMALARI
DOĞRULTUSUNDA YENIDEN TANIMLANMIŞ
VE HAYATA GEÇIRILMIŞTIR.

Deneyimli İnsan Kaynağı Aktifi, Liyakat Odaklı Organizasyon Yapısı
Kürüm Holding’in Üst Yönetim şeması, kurumsal yapılanma çalışmaları
doğrultusunda yeniden tanımlanmış ve hayata geçirilmiştir.
2007 yılından itibaren geçerli olan bu organizasyon şemasında iki ana unvan
grubu yer almaktadır:
• Kendisine bağlı genel müdür düzeyinde yöneticiler bulunan Grup Başkanlığı,
• Kendisine bağlı müdür düzeyinde yöneticiler bulunan direktörlükler
bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra, Kürüm Holding bünyesinde henüz direktörlük düzeyine
gelmemiş, sadece müdürlük düzeyinde yürütülen birimler de bulunmaktadır.
Grup Başkanı ve Direktör düzeyinde bulunan yöneticiler CEO’ya bağlıdır. CEO ve
bu yöneticiler aynı zamanda İcra Kurulu’nu oluşturmaktadır.
Etkin ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla Holding içinde ana
departman ve bunlara bağlı birimler oluşturulmuştur.

Kürüm Holding bünyesinde henüz
direktörlük düzeyine gelmemiş,
sadece müdürlük düzeyinde yürütülen
birimler de bulunmaktadır. Grup
Başkanı ve Direktör düzeyinde
bulunan yöneticiler CEO’ya bağlıdır.
CEO ve bu yöneticiler aynı zamanda
İcra Kurulu’nu oluşturmaktadır.
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ORGANİZASYON ŞEMASI
Burak Göktepe
Enerji ve İnşaat İşleri
Genel Müdürü

Doğan Kenet
Demir Çelik
Grup Başkanı

Deniz Topkara
Kürüm Demir
Genel Müdürü
Koray Zeytinoğlu
Kürüm International
Genel Müdürü
Bünyamin Diricanlı
Kürüm International
Teknik Genel Müd. Yrd.

Melih Güven
Kürüm International
Mali ve İdari Genel Müd. Yrd.
Hüseyin Çakır
Demir Çelik
Satınalma Müdürü

Murat Talu
Projeler ve Ticaret
Direktörü

Yatırımlar Müdürü

Dış Ticaret ve
Lojistik Müdürü

Selin Kürüm
İcra Kurulu Üyesi
CFO, Mali İşler Direktörü
Samim Hünakıncı
Haşmet Kürüm
Yönetim Kurulu Başkanı
Nejat Bocnak
Stratejik İş Geliştirme
Direktörü

Okay Durman
Hukuk Müşaviri

Aslı Esen Dokur
Bütçe ve Raporlama
Müdürü
Atakan Bekdemir
Kürüm Holding Genel
Muhasebe Müdürü
Mustafa Koşar
Kürüm Demir
Muhasebe Müdürü
Ayhan Abalı
Hazine Müdürü
Ömer Bayrakçeken
Kürüm Holding
Finansman Müdürü
Arif Shkalla
Kürüm International
Finansman Müdürü
Bilgi İşlem

Tayyar Aydın
Bilgi İşlem Şefi

Serdar Yücel
Kalite Yönetim
Temsilcisi
Turgay Buğdacıgil
İnsan Kaynakları
Müdürü
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İCRA KURULU

(1)

(2)

Haşmet Bedii Kürüm (1)
Yönetim Kurulu Başkanı
1960 doğumludur. Kürüm Holding’in
en büyük hissedarı ve Yönetim Kurulu
Başkanı olan Haşmet Bedii Kürüm,
profesyonel yaşamına 1970’lerde
demir-çelik ürünleri pazarlama
faaliyetleriyle başlamıştır. 1995 yılında
sanayiye ilk adımını atarak imalat
sektörüne yönelmiştir. Arnavutluk ve
Kosova’da önemli yatırımlara imza
atan Haşmet Bedii Kürüm, İngilizce
bilmektedir.
Doğan Kenet (2)
Demir Çelik Grup Başkanı
1955 İstanbul doğumludur. 1978
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Bölümünden mezun olan ve sırasıyla
Çolakoğlu Metalürji, İÇDAŞ ve MMK
Metalürji’de yöneticilik görevleri
üstlenmiş olan Doğan Kenet, İngilizce
bilmektedir.

(3)

Murat Talu (3)
Projeler ve Ticaret Direktörü
1959 doğumludur. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Metalurji Mühendisliği
Bölümü’nde Lisans, İstanbul
Teknik Üniversitesi Kimya Metalürji
Mühendisliği Malzeme Bilimleri
Bölümü’nde ise Yüksek Lisans
eğitimlerini tamamlamıştır. TOPRAK
Holding ve CER Çelik şirketlerinde üst
düzey yöneticilik yapan Murat Talu,
İngilizce bilmektedir.
Deniz Topkara (4)
Kürüm Demir Genel Müdürü
1948 doğumludur. Çalışma yaşamına
İktisadi Sınaî Demir-Çelik
Fabrikası’nda başlamıştır. Bu
kuruluşta 15 yıl görev yaptıktan sonra
Hisar Demir-Çelik’te beş yıl Genel
Müdürlük görevinde bulunmuştur.

(4)

(5)

Koray Zeytinoğlu (5)
Kürüm International Genel Müdürü
1977 doğumludur. Çukurova
Üniversitesi İnşaat Mühendisliği
Bölümü mezunudur. 1999-2001 yılları
arasında Alarko ve NCKY firmalarında
saha mühendisi ve şantiye şefi olarak
görev almıştır. Koray Zeytinoğlu
Arnavutça ve İngilizce bilmektedir.
Selin Kürüm (6)
İcra Kurulu Üyesi
1988 doğumludur. City University,
Cass Business School’da İşletme
Bölümünde lisans, London School of
Economics’te Kalkınma Bölümünde
yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
Turkish Bank Londra’da Muhasebe
bölümünde ve Rothschild Paris’te
Satın Alma ve Birleşmeler Bölümünde
staj yapmış, Kürüm Holding’e 2011’de
katılmıştır. Selin Kürüm, İngilizce ve
Fransızca bilmektedir.
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(6)

(7)

Ahmet Burak Göktepe (7)
Enerji ve İnşaat Genel Müdürü
1970 senesinde doğan Doç. Dr. A.
Burak Göktepe, lisans, yüksek lisans
ve doktora derecelerini İstanbul
Teknik Üniversitesi’nden inşaat
mühendisliği alanında almıştır.
Dr. Göktepe, çeşitli orta ve büyük
ölçekli inşaat projelerinde, 22 yılı
aşkın bir süre içerisinde üst seviye
görevler üstlenmiştir. Ayrıca, Ege ve
İstanbul Üniversiteleri’nde toplam
3 sene boyunca öğretim üyesi
olarak da çalışmış olan Dr. Göktepe,
2013 senesinde Kürüm Holding’e
katılmıştır.
Nejat Namık Bocnak (8)
Stratejik İş Geliştirme Direktörü
1965 doğumludur. Lisans eğitimini
İstanbul Üniversitesi İktisat
Fakültesi’nde tamamlamış, ardından
Toronto School of Business’ta tasarım
ve programlama dilleri üzerine
eğitim almıştır. Dominion Spring,
Osmanlı Bankası, Tekstilbank, ICI,
Zeneca Türkiye, Syngenta ve ITD
kuruluşlarında mali işler, finansman,
insan kaynakları, idari işler
bölümlerinde üst düzey yöneticilik
yapan Nejat Namık Bocnak, İngilizce
bilmektedir

(8)

(9)

Samim Hünakıncı (9)
CFO, Mali İşler Direktörü
1956 Ankara doğumludur. Orta Doğu
Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü
mezunu olan Samim Hünakıncı;
Henkel, Polat Holding, Vestel Şirketler
Grubu, Zorlu Holding ve Garanti
Koza İnşaat şirketlerinde mali işler
ve finansman bölümlerinde üst
düzey yöneticilik yapmıştır. İngilizce
bilmektedir.
Av. Okay Durman (10)
Hukuk Müşaviri
1976 doğumludur. İstanbul
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
mezun olmuştur. Ayrıca İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda
yüksek lisans ve doktora yapmıştır.
Ayrıca University of East London’da
yüksek lisans yapmıştır. Global
Yatırım Holding’de Avukat, İstanbul,
Yeditepe ve Doğuş Üniversitelerinde
Öğretim Üyesi olarak görev yapan
Okay Durman, İngilizce ve Almanca
bilmektedir.

(10)

(11)

Turgay Buğdacıgil (11)
İnsan Kaynakları Müdürü
1956 Antakya doğumludur. Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi
Bölümü lisans ve lisansüstü mezunu
olan Turgay Buğdacıgil; çalışma
hayatına Coca Cola İçecek Ankara’nın
lojistik ve üretim bölümlerinde
yöneticilik yaparak başlamıştır. Daha
sonra sırasıyla Söktaş, Abn Amro
Bank, Kerevitaş, Hüppe Türkiye ve Koç
Holding otomotiv grubu şirketlerinin
insan kaynakları bölümlerinde
üst düzey yöneticilik görevlerinde
bulunmuştur. İngilizce bilmektedir.

50

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM

KÜRÜM HOLDING, HER FAALIYET
DÖNEMINDE MESLEKI VE KIŞISEL EĞITIM
PROGRAMLARINA ÖNEMLI TUTARDA
BÜTÇE AYIRMAKTA, ÇALIŞANLARINA BILGI
VE BECERILERININ GELIŞTIRILMESI, IŞ
PERFORMANSLARININ YÜKSELTMESI VE
KARIYER GELIŞIMI IÇIN EĞITIM IMKÂNLARI
SUNMAKTADIR.
İnsan kaynağı aktifini, kurumsal gelişimini sürdürülebilir kılacak en önemli
unsurlardan birisi olarak gören Kürüm Holding, her faaliyet döneminde mesleki
ve kişisel eğitim programlarına önemli tutarda bütçe ayırmakta, çalışanlarına
bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, iş performanslarının yükselmesi ve kariyer
gelişimi için eğitim imkânları sunmaktadır.
İnsan kaynakları süreçlerini yürütmekten sorumlu olan İnsan Kaynakları
Departmanı’nın Kürüm Holding’in temel politika ve stratejileri doğrultusunda
hazırlamış olduğu İnsan Kaynakları Politikaları şu başlıklardan oluşmaktadır:
Kürüm Holding;
• Emeğe, bilgi ve beceriye saygılıdır.
• Her çalışanını birey olarak değerli görür.
• Sağladığı çalışma koşulları, iş yaptığı ülkelerin ulusal yasalarına saygılı,
çalışanların azami yararı ve mutluluğuna duyarlı, evrensel insan haklarına
uygundur.
• Hiçbir şekilde din, dil, ırk, cinsiyet, etnik ve benzeri ayrımcılık yapmaz.
• Çalışanlarına kariyer gelişimleri için gerekli ortamı ve imkânları sunar.
• Güven ve uyum ortamı yaratma yönünde çaba harcar.
• Benimsediği temel değerlere uygun davranışları, üstün yetenek, yüksek
performans ve başarıyı ödüllendirir.
• Takım çalışmasına inanır ve ortak akılla hareket eder.

Kürüm Holding insan kaynakları
süreçleri, sistemlerin oluşturulması
ve yetkinliklerin tanımlanmasıyla
başlamaktadır. Öncelikle işe alım
süreci tanımlanmakta ve idari işler
fonksiyonu organize edilmektedir.
Ardından görev tanımlamaları ve
pozisyon bazında iş değerlemesi
yapılmakta ve bu sonuçlara göre ücret
sistemi oluşturulmaktadır. Son olarak
ise eğitim süreci belirlenmektedir.
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Bu insan kaynakları politikaları doğrultusunda Departman tarafından düzenli
olarak şu faaliyetler gerçekleştirilmektedir:
• Personel ihtiyacının planlanması,
• Personel seçme ve yerleştirme,
• Eğitim ihtiyaç analizi ve eğitim uygulanması,
• Performans yönetimi,
• Kariyer planlama,
• Çalışanların memnuniyetinin sağlanması
Kürüm Holding insan kaynakları süreçleri, sistemlerin oluşturulması ve
yetkinliklerin tanımlanmasıyla başlamaktadır. Öncelikle işe alım süreci
tanımlanmakta ve idari işler fonksiyonu organize edilmektedir. Ardından
görev tanımlamaları ve pozisyon bazında iş değerlemesi yapılmakta ve bu
sonuçlara göre ücret sistemi oluşturulmaktadır. Son olarak ise eğitim süreci
belirlenmektedir.
Kürüm Holding’de hizmet içi eğitim, çift-yönlü işleyen bir süreçtir. Çalışanlara
sunulan eğitimlerin yanı sıra, her çalışandan kendi gelişimine ilişkin sorumluluk
alması beklenmektedir. Holding bünyesinde eğitim alan, bilgi, beceri veya
deneyim kazanan çalışanın, Şirket içi eğitimler düzenleyerek bunları paylaşması
ve bu yolla eğitimlere katkı sağlaması da desteklenmektedir.
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Kürüm Holding’de hizmet içi eğitim,
çift-yönlü işleyen bir süreçtir.
Çalışanlara sunulan eğitimlerin
yanı sıra, her çalışandan kendi
gelişimine ilişkin sorumluluk alması
beklenmektedir. Holding bünyesinde
eğitim alan, bilgi, beceri veya deneyim
kazanan çalışanın, Şirket içi eğitimler
düzenleyerek bunları paylaşması ve
bu yolla eğitimlere katkı sağlaması da
desteklenmektedir.
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RİSK YÖNETİMİ

KÜRÜM HOLDING, SÜRDÜRÜLEBILIR VE GÜÇLÜ
SERMAYE YAPISINA, SAĞLAM KAYNAKLARA
DAYALI, OPTIMUM BORÇ/ÖZKAYNAK DENGESINE
SAHIP OLMAYI VE DINAMIK RISK YÖNETIM
SISTEMI’YLE HOLDING’IN VARLIKLARINI,
FONLARINI VE YÜKÜMLÜLÜKLERINI HER TÜRLÜ
RISKE KARŞI ETKIN BIR BIÇIMDE KORUYUP
GELIŞTIRMEYI HEDEFLEMEKTEDIR.
Kürüm Holding’in risk yönetimi alanındaki temel öncelikleri şunlardır:
Başlıca Finansal İlkeler,
• Sürdürülebilir ve güçlü sermaye yapısına, sağlam kaynaklara dayalı, optimum
borç/özkaynak dengesine sahip olmak,
• Dinamik Risk Yönetim Sistemi’yle Holding’in varlıklarını, fonlarını ve
yükümlülüklerini her türlü riske karşı etkin bir biçimde koruyup geliştirmek,
• Finansal açıdan yurt içi ve yurt dışında yüksek kredibiliteye ve güçlü ortaklık
yapısına sahip, yüksek hizmet kalitesi ve uygun fiyatlar sunabilen bankalarla
uzun vadeli, kalıcı ilişkiler kurmak, bu ilişkilerin sağladığı olanaklarla
müşterilere yüksek kaliteyi, geniş ürün ve hizmet yelpazesi ve rekabetçi
fiyatlarla sunabilmek.
Kürüm Holding;
• Finansal kurumları stratejik ortakları olarak görür,
• Stratejik ortaklarıyla (hissedarlar, bankalar, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar,
vb.) karşılıklı çıkarlara dayalı, uzun vadeli ilişkiler kurmaya özen gösterir. Bu
ilişkileri karşılıklı güven, şeffaflık, etik ve paylaşımcı bir tutum içinde sürdürür
ve sahip olduğu ilkelere her koşulda sonuna dek bağlı kalır,
• Yüksek kaliteli, tam hizmet veren finansal kurumlarla çalışmayı tercih eder,
• Üçüncü partilere, özellikle de finansal kurumlara karşı üstlendiği tüm yazılı ve
sözlü yükümlülüklerin arkasında durur.
Kürüm Holding’in risk yönetimi stratejisi;
a) Kurumsal strateji ve politikalarının ayrılmaz bir parçasıdır.
b) Dinamiktir.
c) Şirket’in günlük iş kültürünün temel kaynağıdır.

Finansal açıdan yurt içi ve yurt
dışında yüksek kredibiliteye ve
güçlü ortaklık yapısına sahip, yüksek
hizmet kalitesi ve uygun fiyatlar
sunabilen bankalarla uzun vadeli,
kalıcı ilişkiler kurmak, bu ilişkilerin
sağladığı olanaklarla müşterilere
yüksek kaliteyi, geniş ürün ve hizmet
yelpazesi ve rekabetçi fiyatlarla
sunabilmek, Kürüm Holding’in risk
yönetimi alanındaki temel öncelikleri
arasındadır.
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Kürüm Holding, küresel ekonomik riskler karşısında gerçekçi hedefler
koymanın ve belirli koşullarda geleneksel kârlılık hedeflerini revize edebilmenin
günümüz işletmeleri açısından ne denli önem arz ettiğinin farkındadır. Holding
bu doğrultuda, yönetmek durumunda olduğu riskleri sınıflandırma yoluna
gitmektedir. Temel hedefi, mevcut işletmelerini her türlü riske karşı koruyarak
sürdürülebilir bir büyümeyle optimum kârlılığa ulaştırmaktır. Bu noktada,
şirketlerin piyasa değerlerinin istikrarlı bir çizgide yükselmesi büyük önem
taşımaktadır. Kürüm Holding, ölçek ekonomisinden ve Holding şirketleriyle
ortaklar arasındaki sinerjiden de yararlanarak müşteri, kalite ve rekabet odaklı
çalışmalarını sürdürmekte ve hedeflerini gerçekleştirmede önemli başarılar
sergilemektedir.
Holding, bu hedefe ulaşabilmek için kullanılacak temel araçları şöyle
özetlemektedir:
Kurumsallaşma: Kürüm Holding, temel hedefine ulaşabilmek için
kurumsallaşmayı, dinamik şirket yönetim biçimi ve kültürünün ayrılmaz ve
vazgeçilmez bir parçası olarak görmekte ve çalışmalarında bu ilkeye sıkı sıkıya
bağlı kalmaktadır.
İnsan Kaynaklarına Yatırım: Kürüm Holding, insan kaynağını en önemli varlığı
olarak görmektedir. Hazırladığı orta vadeli bir plan çerçevesinde nitelikli
insanların istihdamı, eğitimi, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması
çalışmalarını ön planda tutmaktadır.
Teknoloji ve Sisteme Yatırım: Üretim ve MRP ile ERP otomasyon sistemleri
dahil her türlü teknoloji, Holding’in rekabetçi ve ihtiyatlı politikasının temelini
oluşturmaktadır.
Holding Risk Yönetim Sisteminin Kurulması: Dinamik risk yönetimi, Kürüm
Holding’in stratejik ve rutin yönetişim sisteminin vazgeçilmez ve merkezi bir
parçasıdır.
Kürüm Holding Risk Yönetim Sistemi, aşağıdaki temel ilkeler üzerinde
oluşturulmuştur:
a) Kararlılık
b) Süreklilik ve Dinamiklik
c) Merkezilik
d) Ölçülebilirlik
e) Denetlenebilirlik
f) Ödüllendirilebilirlik
g) Maliyet Odaklılık
İç Denetim Bölümü: Yönetim Kurulu Başkanı’na bağlı olarak çalışan Bölüm,
Holding şirketleri ve bunların tüm bölümlerinin yürürlükteki mevzuata, işletme
ilke ve kararlarına uygun çalışıp çalışmadığını, risk yönetim sisteminin etkin
bir biçimde işleyip işlemediğini ve günlük operasyonların buna uygun yapılıp
yapılmadığını kontrol etmek ve raporlamaktan sorumludur.

Kürüm Holding, küresel ekonomik
riskler karşısında gerçekçi hedefler
koymanın ve belirli koşullarda
geleneksel kârlılık hedeflerini revize
edebilmenin günümüz işletmeleri
açısından ne denli önem arz ettiğinin
farkındadır. Holding, bu doğrultuda,
yönetmek durumunda olduğu riskleri
sınıflandırma yoluna gitmektedir.
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KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
31 ARALIK 2014
TARİHİ İTİBARİYLE
BİRLEŞTİRİLMİŞ
MALİ TABLOLARI VE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Kürüm Şirketler Grubu
Ortaklar ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
İstanbul
1. Kürüm Şirketler Grubu’nun (“Grup”), 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanan birleştirilmiş bilançosunu ve aynı tarihte sona eren
yıla ait birleştirilmiş gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve
dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.
Mali Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu
2. Grup yönetimi birleştirilmiş mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde
sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, mali tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek
biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını,
uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının
seçilmesini içermektedir.
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu
3. Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu mali tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz,
Uluslararası Denetim Standartları’na uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin,
mali tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak
yürütülmesini gerektirmektedir.
4. Bağımsız denetimimiz, mali tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim
tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, mali 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, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde
bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara
uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan mali tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya
koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe
tahminlerinin ve mali tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.
5. Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak
oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş
6. Görüşümüze göre, ilişikteki mali tablolar, Kürüm Şirketler Grubu’nun 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle birleştirilmiş mali durumunu ve
aynı tarihte sona eren yıla ait birleştirilmiş faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını, tüm önemli hususlar açısından, Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları’na uygun olarak yansıtmaktadır.
EREN Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International

Nazım Hikmet, YMM, FCCA
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
Istanbul, 23 Mart 2015
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KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
31.12.2014 VE 31.12.2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLANÇOLARI
(PARA BIRIMI-EURO)

VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar,net
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar

Not

31.12.2014

31.12.2013

4
5
6
7

3.739.322
182.044.780
68.551.311
37.400.087

12.204.060
150.196.363
45.228.575
29.692.144

291.735.500

237.321.142

2.981
943.662
166.581.232
25.986.660
2.267.028
296.506

2.881
908.734
156.642.963
32.842.451
9.728.437
193.093

Toplam Duran Varlıklar

196.078.069

200.318.559

TOPLAM VARLIKLAR

487.813.569

437.639.701

Toplam Dönen Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
İştirakler
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Aktifi

5
8
9
9.1
7
14

Ekli notlar birleştirilmiş mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
31.12.2014 VE 31.12.2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİRLEŞTİRİLMİŞ BİLANÇOLARI
(PARA BIRIMI-EURO)

YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Kurumlar Vergisi
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

Not

31.12.2014

31.12.2013

10
11
14
13

123.668.173
49.968.775
1.640.518
8.651.116

219.227.938
21.970.501
1.251.270
10.377.427

183.928.582

252.827.136

116.843.473
1.901.433
376.889

18.136.880
1.652.758
394.319

119.121.795

20.183.957

62.960.402
12.865.274
25.080
90.564.319
18.348.117

62.388.335
12.357.935
(523.959)
79.456.253
10.950.044

184.763.192

164.628.608

-

-

487.813.569

437.639.701

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Pasifi

10
15
14

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Sermaye
Sermaye Avansı
Çevrim Farkları
Genel Yedekler
Net Dönem Kârı

16
17

Özkaynaklar Toplamı
Taahhüt ve Yükümlülükler

12

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR

Ekli notlar birleştirilmiş mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
31.12.2014 VE 31.12.2013 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
BİRLEŞTİRİLMİŞ GELİR TABLOLARI
(PARA BIRIMI-EURO)

GELİR TABLOSU
Net Satışlar
Satışların Maliyeti

Not
18
19

BRÜT SATIŞ KÂRI
Faaliyet Giderleri

20

FAALİYET KÂRI
Diğer Gelirler/ (Giderler), net
Finansman Gelirleri/ (Giderleri), net

21

VERGİ ÖNCESİ KÂR
Vergi
Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)

14
14

NET DÖNEM KÂRI
Faiz, vergi, amortisman ve itfa payı öncesi kâr/(zarar) (EBITDA)

3

01.01-31.12.2014
556.545.553
(502.308.885)

01.01-31.12.2013
623.043.321
(578.601.592)

54.236.668

44.441.729

(10.113.839)

(11.260.418)

44.122.829

33.181.311

2.155.398
(26.368.749)

(3.889.127)
(16.977.551)

19.909.478

12.314.633

(1.640.518)
79.157

(1.354.926)
(9.663)

18.348.117

10.950.044

52.937.335

40.966.438

Ekli notlar birleştirilmiş mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
31.12.2014 VE 31.12.2013 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖZSERMAYE HAREKET TABLOLARI
(PARA BIRIMI-EURO)

Bakiye, 31.12.2012

Sermaye
41.837.386

Sermaye
Avansı
-

Genel
Yedekler
79.256.891

Net Dönem
Toplam
Kârı
Özkaynak
7.424.693 128.518.970

Çevirim farkları (Not 2)
Sermaye avansı
Kürüm International SHA sermaye artışı
İlk kez birleşme etkisi
Muhasebe politikası değişikliği (Not 2)
Genel yedeklere transfer
Net dönem kârı

(3.449.051)
24.000.000
-

12.357.935
-

(7.293.086)
(469.989)
13.785
7.424.693
-

(7.424.693)
10.950.044

Rapor bakiyesi, 31.12.2013

62.388.335

12.357.935

78.932.294

10.950.044 164.628.608

Bakiye, 31.12.2013

62.388.335

12.357.935

78.932.294

10.950.044 164.628.608

572.067
-

507.339
-

1.186.038
(372.248)
18.612
(125.341)
10.950.044
-

62.960.402

12.865.274

90.589.399

Çevirim farkları (Not 2)
Yeniden değerleme çıkışı (Not 9)
Yeniden değerleme ertelenmiş vergi etkisi
İlk kez birleşme etkisi
Muhasebe politikası değişikliği (Not 2)
Genel yedeklere transfer
Net dönem kârı
Bakiye, 31.12.2014

Ekli notlar birleştirilmiş mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

(10.950.044)
18.348.117

(10.742.137)
12.357.935
24.000.000
(469.989)
13.785
10.950.044

2.265.444
(372.248)
18.612
(125.341)
18.348.117

18.348.117 184.763.192
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KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
31.12.2014 VE 31.12.2013 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
BİRLEŞTİRİLMİŞ NAKİT AKIM TABLOSU
(PARA BIRIMI-EURO)

01.01-31.12.2014

01.01-31.12.2013

19.909.478

12.314.633

8.814.506
(2.225.812)
123.334
20.822
408.861
56.733
(1.073.617)

7.785.127
(156.162)
465.358
20.169
5.000
24.516
18.416.139

26.034.305

38.874.780

İşletme faaliyetlere ilişkin değişim:
Ticari alacaklar
Stoklar
Diğer aktifler
Ticari borçlar
Diğer boçlar
Ödenen vergi

(32.339.631)
(23.322.736)
(7.957.438)
28.023.794
(1.770.207)
(1.251.270)

(54.918.015)
41.141.045
9.491.992
(26.870.790)
4.313.711
(1.258.170)

Faaliyetlerden sağlanan nakit çıkışları

(12.583.183)

10.774.553

FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMI
Finansal yükümlülükler
Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş. için sermaye avansı
İlişkili kuruluşlardan alacaklar /(borçlar), net

4.220.445
249.495

85.174.635
12.357.935
(878.740)

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişleri

4.469.940

120.653.830

(34.928)
(14.349.273)
(1.544)
5.020.835
7.461.409

7.806.782
(8.435.213)
(32.768.321)
168.610
(9.619.065)

(1.903.501)

(42.847.207)

(10.016.744)

12.431.857

1.552.006
12.204.060

(6.325.783)
6.097.986

3.739.322

12.204.060

FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIMI
Vergi öncesi kâr
Faaliyetlerden sağlanan nakit girişi ve dönem kârı ayarlamaları:
Amortisman ve itfa payları
Sabit kıymet satış kârı/zararı, net
Kıdem tazminatı karşılığı
İzin hakları karşılığı
Şüpheli ticari alacak karşılığı
Alacak ve borç reeskontu, net
Kredilerin gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/ gideri
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyet kârı

YATIRIMLARA İLİŞKİN NAKİT AKIMI
İştirakler, net
Maddi duran varlık alımları, net
Maddi olmayan varlık alımları, net
Satılan maddi olmayan varlıklardan elde edilen nakit
Maddi duran varlıklar için verilen avanslar
Yatırımlardan kaynaklanan nakit çıkışları
Nakit ve benzeri varlıklardaki net değişim
Çevirim farkları
Dönem başı nakit değerler
DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU

Ekli notlar birleştirilmiş mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

KÜRÜM HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

63

KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİRLEŞTİRİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(AKSI BELIRTILMEDIKÇE KULLANILAN PARA BIRIMI - EURO)
1. Genel
İlişikteki mali tablolarda birleştirilen kuruluşlar aşağıdakileri kapsamaktadır:
-Kürüm Holding A.Ş.
-Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş.
-Kürüm International SH.A
Grup’ta yer alan şirketlerin belli başlı faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir:
Kürüm Holding A.Ş.
Kürüm Holding A.Ş, Kürüm Grup şirketlerinin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon
ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde çözmek, ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini
arttırmak, gelişmeleri ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sinai mali girişimlerde bulunmak
üzere kurulmuştur.
Kürüm Holding’in kayıtlı merkez adresi: Küçük Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Caddesi 1. Yol, No:1 İkitelli/
Küçükçekmece, İstanbul’dur.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ortalama 10 personeli bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 14)
Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş.
Kürüm Demir Otomotiv Gıda Tekstil Elektronik Petrol ve Danışmanlık San. Dış Tic. A.Ş. (“Eski Şirket”) 1988 yılında
İstanbul’da kurulmuştur. Eski Şirket’in 2006 yılında kısmi bölünmesi ile Kürüm Holding A.Ş. ve Kürüm Demir Sanayi Dış
Ticaret A.Ş. (“Şirket”) kurulmuştur.
Şirket, Türkiye’nin önde gelen, sıcak haddelenmiş inşaat demiri üreticilerindendir. Şirket merkezi ve haddehanesi
Kocaeli’nin Gebze ilçesindedir. Tesisin yıllık üretim kapasitesi 444,600 tondur. Kürüm Demir, Ø8 mm-Ø40 mm arasında düz
ve nervürlü inşaat demiri ile 12 m firkete çubuk üretimi ve satışını yapmaktadır.
Şirketin kayıtlı adresi Küçük Organize San. Turgut Özal Cad. 1. Yol No:1 İkitelli Küçükçekmece, İstanbul’dur.
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ortalama 171 personeli bulunmaktadır. (31 Aralık 2013: 209).
Kürüm International SH.A
Kürüm International SH.A 1999 yılında Arnavutluk’ta kurulmuştur. Başlangıçta, Haşmet Bedii Kürüm kütük ve inşaat demir
üretim tesisinin işletme hakkını Arnavutluk Kamu Ekonomisi ve Özelleştirme Bakanlığı’ndan almıştır. Eylül 2009 tarihinde,
Kürüm International SH.A üretim tesisinin de içinde bulunduğu araziyi Bakanlık’tan satın almıştır (not 9). Fabrika, 88,410
metrekaresi kapalı alan olmak üzere, 219,410 metrekare açık alan üzerinde kurulmuş olup yıllık 700,000 ton üretimi ile
Balkanların en yüksek sıcak haddelenmiş inşaat demiri üretimi kapasitesine sahiptir.
Kürüm Gelqere SH. A (Kürüm Kireç) 2002 yılında Arnavutluk’ta kurulmuştur. 2002 yılı sonunda faaliyete başlayan Kireç
Fabrikası Arnavutluk’taki modern ekipman ve teknolojinin uygulandığı tek kireç üretim tesisidir. Kireç işleme tesisleri
kapasitesi 72,000 ton/ yıl’dır. Kürüm Kireç, Arnavutluk’un kireç ihtiyacının %70’ini karşılayabilecek kapasitededir.
01.08.2008 tarihinde Kürüm Gelqere SH. A. şirketi Kürüm International SH. A. şirketi ile sermaye yapısını koruyarak
birleşmiştir.
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KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİRLEŞTİRİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(AKSI BELIRTILMEDIKÇE KULLANILAN PARA BIRIMI - EURO)
2012 yılında Özelleştirme yolu ile Arnavutluk Hükümetin’den dört adet hidro elektrik santral satın alınarak 2013 yılında
birleşme işlemleri tamamlandı.
Şirket’in kayıtlı merkez adresi: Blv. “Deshmoret e Kombit”, Twin Towers, Kat: 10 No:2, Tiran, Arnavutluk’tur.
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle ortalama 700 personeli vardır (31 Aralık 2013: 748).
2. Mali Tabloların Sunuluş Esasları
Kürüm Holding A.Ş. ve Kürüm Demir Sanayi Dış Tic. A.Ş
Kürüm Holding A.Ş. ve Kürüm Demir Sanayi Dış Tic. A.Ş. muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını yürürlükteki ticari
ve mali mevzuata ve Maliye Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu Tek Düzen Hesap Planına (TDHP) uygun ve Türk Lirası bazında
tutmaktadır. İlişikte sunulan mali tablolar Grup’un Türk Lirası cinsinden tutulan yasal kayıtlarına (tarihi maliyet esasına
göre) UFRS’ye uyum sağlamak amacıyla yapılan düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerini içermektedir.
Kürüm International SH.A
Kürüm International SH.A muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Arnavutluk’ta yürürlükte olan ticari ve mali
mevzuata uygun ve Arnavutluk Lek’i bazında tutmaktadır. Arnavutluk Lek’i esasına göre hazırlanmış olan yasal mali
tablolar (tarihi maliyet esasına göre), Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre muhasebe politikalarına
uygun olarak Şirket’in mali durumunu layıkıyla arz edebilmesi için bir takım düzeltmelere ve yeniden sınıflandırmaya tabi
tutulmuştur.
Para ölçüm birimi ve raporlama birimi
İlişikteki mali tablolarda kullanılan para birimi EURO’dur.
Türkiye’de yerleşik Kürüm Demir ve Kürüm Holding’in para birimi TL’dir.
Arnavutluk’da bulunan Kürüm International SH.A’ın para birimi Lek’dir.
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle mali tabloların fonksiyonel para biriminden rapor para birimine çevrilmesi
Fonksiyonel para biriminden kaynaklanan mali tabloların para birimi çeviriminin sunumu aşağıdaki gibidir:
•

Aktif ve pasifler 31 Aralık 2014 ve 2013 bilanço tarihlerindeki kapanış döviz alım kurları üzerinden çevrilmiştir.

•

Gelir ve giderler; Kürüm International SH.A için 2014 yılı (1 LEK: 139.93 EURO) ve 2013 yılı (1 LEK: 139.76 EURO),
Kürüm Holding için 2014 yılı (1 TL: 2.9060 EURO) ve 2013 yılı (1 TL: 2.5600 EURO), Kürüm Demir için 2014 yılı (1 TL:
2.9060 EURO) ve 2013 yılı (1 TL: 2.5274 EURO) ortalama döviz kurları üzerinden çevrilmiştir.

•

Özsermaye kalemleri (sermaye dahil) 31 Aralık 2014 tarihindeki kapanış alım kurları üzerinden çevrilmiştir.

Yabancı paraya çevrimden kaynaklanan kazanç ve kayıplar yabancı para çevrim farkı olarak “Genel Yedekler” ile
ilişkilendirilmiştir.
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Dönem sonunda EURO/ Arnavutluk LEK’i, EURO/ ABD$ ve EURO/ TL kurları aşağıdaki şekildedir:

TL
LEK
ABD$

31.12.2014
2.8207
140.14
1.2164

31.12.2013
2.9365
140.20
1.3759

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır.
Yeni ve Revize Edilmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Grup cari dönemde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (“TMSK”) ve TMSK’nın Uluslararası Finansal Raporlama
Yorumları Komitesi (“UFRYK”) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2014 tarihli finansal tablolar için geçerli olan standart,
değişiklik ve yorumlardan kendi faaliyet konusu ile ilgili olanları uygulamıştır:
a) 1 Ocak 2014 tarihinde başlayan yıllık dönemler için geçerli olan değişiklik ve yorumlar:
-

TMS/UMS 32 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum-Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi”
TFRS Yorum 21 “Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler”
TMS/UMS 36 (Değişiklik), “Varlıklarda Değer Düşüklüğü-Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları”
TMS/UMS 39 (Değişiklik),“Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme-Türev Ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı”
TFRS/IFRS 10, 12 ve TMS/UMS 27’deki (Değişiklikler), “Yatırım işletmelerinin konsolidasyonu ile ilgili değişiklikler”
TMS/UMS 19 “Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları” (Değişiklik)
Yılık iyileştirmeler-2010-2012 Dönemi
Yılık iyileştirmeler-2011-2013 Dönemi

b) 31 Aralık 2014 tarihinde henüz yürürlüğe girmemiş standart, değişiklik ve yorumlar:
-

TFRS/UFRS 11 (Değişiklik), “Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi”
TFRS/UFRS 15 “Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat”
TFRS/UFRS 9 (Değişiklik),“Finansal Araçlar-sınıflandırma ve ölçüm”; “Finansal Araçlar-genel riskten korunma
muhasebesi”
TFRS/UFRS 14, “Düzenleyici Erteleme Hesapları”
TFRS/UFRS 9, “Finansal Araçlar-Sınıflandırma ve Açıklama”
TMS/UMS 16 ve UMS 38 “Maddi Duran Varlıklar” “Maddi Olmayan Duran Varlıklar” (Değişiklik), Kabul edilebilir
Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
TMS/UMS 27 (Değişiklik), “Bireysel finansal tablolar”
TFRS/UFRS 10 “Konsolide finansal tablolar” ve TMS/UMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”
(Değişiklik)

Yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Şirket’in finansal tabloları üzerinde önemli bir etki
yaratmayacağı beklenmektedir.
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3. Mali Tabloların Birleştirilmesi Esası ve Kullanılan Belli Başlı Muhasebe Prensipleri
3.1. Birleştirme ilkeleri:
31 Aralık 2014 itibariyle birleştirilmiş mali tablolar Kürüm Holding A.Ş., Kürüm Demir Sanayi Dış Tic. A.Ş. ve Kürüm
International SH.A şirketlerinin mali tablolarından oluşmaktadır.
Birleştirilmiş mali tablolara ait aktif, pasif ve öz sermaye hesapları birbirlerine eklenme suretiyle birleştirilmiştir. Tüm
önemli grup içi işlemler ve dönem sonu hesaplar netleştirilmiştir. Birleştirilen şirketlerin mali tabloları, uyumlu muhasebe
politikaları kullanılarak hazırlanmıştır. Grup’a ait iştirak tutarı ile öz sermaye hesapları karşılıklı olarak mahsup edilmiştir.
Ekli birleştirilmiş mali tablolar, yasal kayıtlar esas alınarak düzenlenmiş olup, UFRS’ye göre gerçek durumu göstermek
amacıyla yapılan bazı düzeltme ve sınıflamaları da içermektedir.
3.2. Belli başlı muhasebe prensipleri:
Ekli birleştirilmiş mali tabloların hazırlanmasında esas alınan temel muhasebe ilkeleri aşağıda özetlenmiştir.
İlişkili kuruluşlar
İlişikteki mali tablolar açısından, Grup’un önemli yönetim personeli ve Yönetim Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar tarafından
kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler, iştirak ve bağlı ortaklıklar, ilişkili kuruluşlar olarak düşünülmüş ve dikkate
alınmıştır.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, kasadaki nakit varlıkları, banka mevduatları ve tutarı belirli nakite kolayca çevrilebilen kısa
vadeli, yüksek likiditeye sahip olan, vadesi 3 ay veya daha kısa süreli olan yatırımları içermektedir. Ters repo anlaşmaları
kapsamında yapılan ödemeler de nakit ve nakit benzerlerine dahil edilir. Bu varlıkların kayıtlı defter değeri rayiç
değerlerine yakındır.
Ticari alacaklar ve şüpheli alacak karşılığı
Ticari alacaklar iskonto edilmiş maliyetlerinden şüpheli alacak karşılığı düşüldükten sonra fatura değeri ile gösterilir.
Şüpheli alacaklar tahmini tahsili mümkün olmadığı zaman yapılır. Şüpheli alacaklar tanımlandığı zaman silinir. Değer
düşüklüğü tutarı, zarar yazılmasından sonra oluşacak bir durum dolayısıyla azalırsa, söz konusu tutar, cari dönemde gelir
tablosuna yansıtılır.
Şüpheli alacak karşılığı yönetimin en iyi tahminlerine dayanılarak hesaplanmıştır. Grup yönetimi ticari alacaklarının hacim
ve karakterleri, yaşlandırma ve genel ekonomik şartlar üzerindeki değerlendirmelere bağlı olarak genel bazda tahmini bir
karşılık ayırmaktadır. Ayrıca hukuka intikal etmiş alacaklar için özel karşılık ayrılmaktadır.
Ticari borçlar
Ticari borçlar, reeskont edilmiş nominal değerleriyle değerlenmektedir.
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Stoklar
Stoklar ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile
değerlenmektedir. Net gerçekleşebilir değer, tamamlanma ve satış maliyetleri çıkarıldıktan sonra, olağan iş akışında
tahmin edilebilen satış fiyatıdır. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların
mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir.
Kiralama işlemleri
Vergi avantajları ve vergi teşvikleri düşüldükten sonra kiralanan varlığın mülkiyeti ile ilgili bütün risk ve faydaların devrini
öngören finansal kiralamalar, finansal kiralamanın başlangıç tarihinde, kiralamaya söz konusu olan varlığın rayiç değeri
ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden küçük olanı esas alınarak yansıtılmaktadır. Finansal kira ödemeleri kira süresi
boyunca, her bir dönem için geriye kalan borç bakiyesine sabit bir dönemsel faiz oranı üretecek şekilde anapara ve
finansman gideri olarak ayrılmaktadır. Finansman giderleri dönemler itibariyle doğrudan gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Aktifleştirilen kiralanmış varlıklar, varlığın tahmin edilen ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.
Maddi duran varlıklar ve amortismanlar
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden (Arsalar ve binalar hariç) birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları
düşülerek gösterilmektedir. Maddi duran varlıkların satışlarından elde edilen kâr ve zararlar, diğer gelir ve gider
hesaplarına dahil edilmiştir. Varlıkların kayıtlı değeri, tahmini ikame değerinden daha yüksek olduğu takdirde, karşılık
ayrılmak suretiyle ikame değerine indirgenmektedir. Maddi duran varlıklarla ilgili tamir ve bakım giderleri gerçekleştikçe
giderleştirilmektedir.
Grup’un arsa, arazi ve binaları 31.12.2012 tarihli Ekspertur Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından verilen
gayrimenkul değerleme uzman (bilirkişi) raporu ile yeniden değerlenmiştir. Değerlenmiş tutar ile kayıtlı tutar arasındaki
değerleme farkı (gayrimenkul değerleme uzman raporuna göre) ekli mali tablolardaki özkaynaklar içinde “Değer Artış
Fonu”na (ertelenmiş vergi düşüldükten sonra) kaydedilmiştir.
Maddi duran varlıklar doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir şekilde amortismana tabi
tutulmuştur. Maddi duran varlıkların, tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıdaki gibidir:

Yeraltı ve yerüstü düzenleri ve binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Mobilya ve demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler

Yıl
50
7-10
5-10
5-10
3-5

Maddi olmayan varlıklar ve itfa payları
Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve gelecekte elde edilmesi
beklenen bir ekonomik faydanın varlığı kriterlerine göre mali tablolara alınmaktadır. Maddi olmayan varlıklar, maliyet
değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşülerek ifade edilmişlerdir. Bu varlıklar beklenen
faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak kıst bazında itfa edilmektedirler. İktisap edilmiş hakları,
bilgi sistemlerini ve bilgisayar yazılımlarını içermekte olan maddi olmayan varlıklar iktisap edildikleri tarihten itibaren 10
yıl faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi ile itfa edilmektedirler.
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Varlıklarda değer düşüklüğü
Şerefiye gibi sınırsız ömrü olan varlıklar itfaya tabi tutulmazlar. Bu varlıklar için her yıl değer düşüklüğü testi uygulanır.
İtfaya tabi olan varlıklar için ise defter değerinin geri kazanılmasının mümkün olmadığı durum ya da olayların ortaya
çıkması halinde değer düşüklüğü testi uygulanır. Varlığın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşması durumunda
değer düşüklüğü karşılığı kaydedilir. Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun
değer veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Değer düşüklüğünün değerlendirilmesi için varlıklar ayrı tanımlanabilir
nakit akımlarının olduğu en düşük seviyede gruplanır (nakit üreten birimler). Şerefiye haricinde değer düşüklüğüne tabi
olan finansal olmayan varlıklar her raporlama tarihinde değer düşüklüğünün olası iptali için gözden geçirilir.
Finansal araçlar
(i) Finansal varlıklar
Finansal yatırımlar, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan ve gerçeğe uygun değerinden kayıtlara alınan
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 teslimat koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde kayıtlara alınır veya
kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine kadar elde tutulacak
yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun 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 gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu
kategoride yer alan varlıklar, dönen varlıklar olarak sınıflandırılırlar.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile ilgili
gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Etkin faiz yöntemi
Etkin faiz yöntemi, finansal varlığın itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili olduğu döneme
dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa
bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine
indirgeyen orandır.
Vadesine kadar elde tutulan finansal varlıklar
Grup’un vadesine kadar elde tutma olanağı ve niyeti olduğu, sabit veya belirlenebilir bir ödeme planına sahip, sabit vadeli
borçlanma araçları, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar olarak sınıflandırılır. Vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar
etkin faiz yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelinden değer düşüklüğü tutarı düşülerek kayıtlara alınır ve ilgili gelirler
etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle hesaplanır.
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Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık olmayan veya (b) alım satım amaçlı
finansal varlık olmayan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Satılmaya hazır finansal varlıklar kayıtlara alındıktan sonra
güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla gerçeğe uygun değerleriyle değerlenmektedir. Gerçeğe uygun değeri
güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle gösterilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kâr veya zararlara ilgili dönemin gelir tablosunda yer verilmektedir. Bu tür
varlıkların makul değerinde meydana gelen değişiklikler özkaynak hesapları içinde gösterilmektedir. İlgili varlığın elden
çıkarılması veya değer düşüklüğü olması durumunda özkaynak hesaplarındaki tutar kâr/zarar olarak gelir tablosuna
transfer edilir. Satılmaya hazır finansal varlık olarak sınıflandırılan özkaynak araçlarına yönelik yatırımlardan kaynaklanan
ve gelir tablosunda muhasebeleştirilen değer düşüş karşılıkları, sonraki dönemlerde gelir tablosundan iptal edilemez.
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa
ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa,
önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı gelir tablosunda iptal edilebilir.
Yabancı para cinsinden olan satılmaya hazır parasal varlıkların gerçeğe uygun değeri, ilgili yabancı para cinsinden rayiç
değerinin raporlama tarihinde geçerli olan çevrim kuru kullanarak raporlanan para cinsine çevrilmesiyle bulunur. Varlığın,
çevrim kurundan kaynaklanan gerçeğe uygun değerindeki değişiklikler kâr/zarar içinde, diğer değişiklikler ise özkaynak
altında muhasebeleştirilir.
Krediler ve alacaklar
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu kategoride
sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü
düşülerek gösterilir.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık
grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair
değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana
gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki
nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir
göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. Kredi ve alacaklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte
beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri
ile defter değeri arasındaki farktır.
Bir karşılık hesabının kullanılması yoluyla defter değerinin azaltıldığı ticari alacaklar haricinde, bütün finansal varlıklarda,
değer düşüklüğü doğrudan ilgili finansal varlığın kayıtlı değerinden düşülür. Ticari alacağın tahsil edilememesi durumunda
söz konusu tutar karşılık hesabından düşülerek silinir. Karşılık hesabındaki değişimler gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçları haricinde, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde azalırsa ve azalış değer düşüklüğü
zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen
değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman
muhasebeleştirilmemiş olması durumunda ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde gelir tablosunda iptal
edilir.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarının gerçeğe uygun değerinde değer düşüklüğü sonrasında meydana gelen artış,
doğrudan özkaynaklarda muhasebeleştirilir.

70

KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİRLEŞTİRİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(AKSI BELIRTILMEDIKÇE KULLANILAN PARA BIRIMI - EURO)
(ii) Finansal yükümlülükler
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir yükümlülüğün
ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Grup’un tüm borçları düşüldükten sonra kalan
varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme özkaynağa dayalı finansal araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa
dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe politikaları aşağıda belirtilmiştir.
Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler veya diğer finansal
yükümlülükler olarak sınıflandırılır.
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler
Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler, gerçeğe uygun değeriyle kayda alınır ve her
raporlama döneminde, bilanço tarihindeki gerçeğe uygun değeriyle yeniden değerlenir. Gerçeğe uygun değerlerindeki
değişim, gelir tablosunda muhasebeleştirilir. Gelir tablosunda muhasebeleştirilen net kazanç ya da kayıplar, söz konusu
finansal yükümlülük için ödenen faiz tutarını da kapsar.
Diğer finansal yükümlülükler
Diğer finansal yükümlülükler başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir.
Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte etkin faiz
yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir.
Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş 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.
Borçlanma maliyeti
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen 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. Yatırımla ilgili kredinin henüz harcanmamış kısmının geçici
süre ile finansal yatırımlarda değerlendirilmesiyle elde edilen finansal yatırım geliri aktifleştirmeye uygun borçlanma
maliyetlerinden mahsup edilir.
Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler
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. Grup’un cari vergi yükümlülüğü
bilanço tarihi itibariyle yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır.

KÜRÜM HOLDİNG 2014 FAALİYET RAPORU

71

KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİRLEŞTİRİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(AKSI BELIRTILMEDIKÇE KULLANILAN PARA BIRIMI - EURO)
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak, varlık ve yükümlülüklerin finansal raporlamada
yansıtılan değerleri ile yasal vergi hesabındaki bazları arasındaki geçici farklardan oluşan vergi etkileri dikkate alınarak
yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir tüm geçici farklar üzerinden hesaplanır. Özkaynak
içerisindeki unsurlara ilişkin ertelenmiş vergi, gelir tablosunda değil özkaynak altında gösterilir. Ertelenmiş vergi varlıkları,
indirilebilir geçici farkların ve kullanılmamış vergi zararlarının ileride indirilebilmesi için yeterli kârların oluşması mümkün
görünüyorsa, tüm geçici farklar ve kullanılmamış vergi zararları üzerinden ayrılır. Her bilanço döneminde, ertelenmiş vergi
varlıkları gözden geçirilmekte ve gelecekte indirilebilir olması ihtimalini göz önüne alarak muhasebeleştirilmektedir.
Ertelenmiş vergi varlıklarının ve yükümlülüklerinin hesaplanmasında söz konusu varlığın gerçekleşeceği ve yükümlülüğün
yerine getirileceği dönemlerde oluşması beklenen vergi oranları, bilanço tarihi itibariyle uygulanan vergi oranları (vergi
mevzuatı) baz alınarak hesaplanır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden mahsup
edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda, ertelenen vergi varlık ve yükümlülükleri,
karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
Çalışanlara sağlanan faydalar/ Kıdem tazminatı
Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya istifa ve iş
kanununda belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan UMS
19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“UMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik
fayda planları olarak nitelendirilir.
Bilançoda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelir tablosuna
alınmamış aktüeryal kazanç ve zararlar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüğün bugünkü değerini ifade
eder.
Faaliyet giderleri
Faaliyet giderleri hizmetin yerine getirilmesi veya giderin doğduğu tarihte gelir tablosuna aktarılır.
Gelirlerin muhasebeleştirilmesi
Gelir, mal ve hizmet satışlarının faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle
ilgili risk ve faydaların transferlerin yapılmış olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili
ekonomik faydaların Grup’a akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden
tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Satışlarda önemli riskler ve faydalar mallar alıcıya teslim edildiğinde ya da
yasal sahiplik alıcıya geçtiğinde devredilir. Net satışlar, teslim edilmiş malların fatura edilmiş bedelinin, iade ve satış
iskontolarından arındırılmış halidir.
Hizmet sunumu: Hizmet sunum sözleşmesinden elde edilen gelir, sözleşmenin tamamlanma aşamasına göre
muhasebeleştirilir.
Temettü ve faiz geliri: Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek
tahmini nakit girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren efektif faiz oranına göre ilgili dönemde tahakkuk
ettirilir. Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman kayda
alınır.
Kira geliri: Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili kiralama sözleşmesi boyunca doğrusal yönteme göre
muhasebeleştirilir.
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Netleştirme
Finansal aktif ve pasifler netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması durumunda ve eğer
gelecekte netleştirilerek kazanılacak veya ödenecekse bilançoda net tutar üzerinden raporlanır.
Yabancı para cinsinden işlemler
Yabancı para işlemleri, işlem tarihindeki cari kurlardan muhasebeleştirilmektedir. Yabancı para cinsinden kayıtlara
geçirilmiş olan aktif ve pasif hesaplar dönem sonlarındaki kurlar esas alınarak evalüasyona tabi tutulmaktadır. Evalüasyon
işleminden doğan kur farkları gelir tablosu içinde finansman gelir ve giderleri içerisinde gösterilmektedir.
Yıl sonu yabancı para kurları aşağıdaki gibidir:

ABD$/ TL
EURO/ ABD$
EURO/ TL
EURO/ LEKE

31.12.2014
2.3189
1.2164
2.8207
140.14

31.12.2013
2.1343
1.3759
2.9365
140.20

Karşılıklar
Karşılıklar ancak ve ancak Grup’un geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (hukuki veya yapısal
yükümlülük) varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı
mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. Paranın zaman içindeki değer
kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki indirgenmiş değeriyle
yansıtılır. Karşılıklar her bilanço tarihinde gözden geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini yansıtacak şekilde gerekli
düzenlemeler yapılmaktadır.
Taahhütler ve yükümlülükler
Taahhütler ve muhtemel yükümlülük doğuran işlemler, gerçekleşmesi gelecekte bir veya birden fazla olayın neticesine
bağlı durumları ifade etmektedir. Dolayısıyla, bazı işlemler ileride doğması muhtemel zarar, risk veya belirsizlik taşımaları
açısından bilanço dışı kalemler olarak tanınmıştır. Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel mükellefiyetler veya oluşacak
zararlar için bir tahmin yapılması durumunda bu yükümlülükler Grup için gider ve borç olarak kabul edilmektedir.
Muhasebe tahminleri
İlişikteki mali tabloların UFRS ile uyumlu bir şekilde hazırlanması Yönetim tarafından hazırlanmış mali tablolarda yer
alan bazı aktif ve pasiflerin taşıdıkları değerler, muhtemel mükellefiyetlerle ilgili verilen açıklamalar ile raporlanan gelir
ve giderlerin tutarlarına ilişkin olarak bazı tahminler yapılmasını gerektirmektedir. Bu tahminler dönemsel olarak gözden
geçirilmekte ve gerekli görüldüklerinde düzeltilmektedirler. Gerçekleşen tutarlar tahminlerden farklılıklar içerebilir.
Nakit akım tablosu
Nakit ve diğer hazır değerler, kasa ve bankalardaki mevduatlardan oluşmaktadır.
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EBITDA
Bu finansal veri, bir işletmenin finansman, vergi, nakit çıkışı gerektirmeyen giderler ile amortisman ve itfa payı giderleri
dikkate alınmaksızın ölçülen gelirinin göstergesidir. Bu finansal bilgi nakit akım tablosunda yer alan diğer finansal verilerle
birlikte değerlendirilmelidir.
4. Nakit ve Nakit Benzerleri

Kasa
Bankalar
-Vadesiz mevduat

31.12.2014
46,321

31.12.2013
136,334

3,693,001

12,067,726

3,739,322

12,204,060

31.12.2014

31.12.2013

180,241,570
146,159

142,873,572
5,141,304

2,175,629
218,062
(188,583)
(548,057)

2,165,744
255,976
(106,330)
(133,903)

182,044,780

150,196,363

31.12.2014
2,981

31.12.2013
2,881

2,981

2,881

5. Ticari Alacaklar
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Ticari alacaklar
-Cari hesap alacakları
-Vadeli çek ve alacak senetleri
İlişkili kuruluşlardan ticari alacaklar (Not 23)
-Cari hesap alacakları
Verilen depozito ve teminatlar
Alacak reeskontu (-)
Şüpheli alacak karşılığı (-)

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle, vadeli çek ve alacak senetlerin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

3 aya kadar
3 ile 6 ay arası

31.12.2014
146,159
-

31.12.2013
5,140,963
341

146,159

5,141,304
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Şüpheli alacak karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:

1 Ocak itibariyle bakiye
Dönem içerisinde iptal edilen karşılıklar ve yapılan tahsilatlar (-)
Dönem içindeki karşılıktaki artış
Çevrim farkları
Dönem sonu itibariyle bakiye

31.12.2014
133,903
(205)
408,861
5,498

31.12.2013
161,990
(826)
5,000
(32,261)

548,057

133,903

31.12.2014
21,991,277
10,190,580
29,255,620
6,115,527
998,307

31.12.2013
28,494,721
433,087
10,933,925
4,802,823
564,019

68,551,311

45,228,575

31.12.2014
42,498
31,127
23,797,349
11,827,065
1,508,333
3,191
2,304
22,178
166,042

31.12.2013
572,069
280,622
15,223,199
11,484,704
1,673,467
12,515
7,989
437,579

37,400,087

29,692,144

31.12.2014

31.12.2013
2,267,028

2,267,028

9,728,437

6. Stoklar

İlk madde ve malzeme ve hammaddeler
Yapılmakta olan mamuller ve yarı mamuller
Mamuller
Ticari mallar
Diğer stoklar

7. Diğer Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Peşin ödenen giderler
İlişkili kuruluşlardan ve ortaklardan alacaklar (Not 23)
Tedarikçilere verilen avanslar
KDV alacakları
Peşin ödenmiş vergiler
Personelden alacaklar
Personel avansları
İş avansları
Diğer dönen varlıklar

Diğer Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar için verilen avanslar
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8. İştirakler

Sicred Pensions Sha (Tiran-Arnavutluk) (*)
Illirya Resources
E-Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Kürüm Steel Georgia (**)
Kurum Industrıal Gases

31.12.2014
27,878
5,709
15,953
869,147
24,975

%
25
40
90
100
100

31.12.2013
27,867
5,706
15,324
834,873
24,964

943,662
(*)
(**)

Kürüm Grup, Tiran’da (Arnavutluk) kurulan Sicred Pensions Sha’ya iştirak ederek emeklilik fonu yönetimi için ortak olmuştur.
Kürüm Steel Georgia Batum’da kurulmuştur. Demir çelik üretim tesis yatırımı durdurulmuştur.

908,734

%
25
40
90
100
100

(**)

(*)

(8,787,692)

(40,835,571)
156,642,963

(1,470,186)
(8,517)
(6,440,674)
(262,030)
(606,285)

14,349,273

197,478,534

(3,282,359)
(22,371)
(33,278,789)
(2,087,148)
(2,164,904)

42,986
656,988
120,655
113,333
13,415,311

Girişler

75,148,582
77,352
112,332,802
2,929,324
3,656,099
3,334,375

31.12.2013

İlgili tutar Şerefiye’den transfer edilmiştir (not 9.1).
2014 yılında yapılan arsa satışı ile ilişkilidir.

Net Defter Değeri

Birikmiş Amortisman
Binalar
Özel maliyetler
Makine ve teçhizatlar
Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar

Maliyet
Arazi, arsa ve binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar

9. Maddi Duran Varlıklar

473,813

25,779
4,680
441,124
2,230

(3,268,836)

-

-

-

(496,331)
198,966
(59,918)
(1,780,674) 16,295,105
(867,046)
(4,711)
142,211
(60,156) (16,636,282)

Çıkışlar

6,850,000

6,850,000
-

Şerefiyeden
Transfer Transfer (*)

-

-

(372,248)

(372,248)
-

Yeniden
değerleme
çıkışları (**)
31.12.2014

166,581,232

(485,326) (49,634,776)

(45,527) (4,798,072)
(921)
(6,030)
(381,010) (40,095,793)
(38,027) (1,946,081)
(19,841) (2,788,800)

1,179,285 216,216,008

647,220 82,019,175
3,175
20,609
446,703 127,950,924
52,304
2,235,237
27,499
3,934,431
2,384
55,632

Çevrim
Farkı
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(7,762,095)

(35,910,314)
84,700,607

(1,443,945)
(8,578)
(5,440,354)
(322,057)
(547,161)

8,435,213

120,610,921

(1,776,319)
(17,226)
(29,619,086)
(2,679,525)
(1,818,158)

65,703
3,641
3,531,787
646,694
1,101,906
3,085,482

34,789,290
92,041
79,730,526
3,120,154
2,621,908
257,002

Girişler

Çıkışlar

156,162

1,883
153,731
548

(168,610)

(9,415)
(158,117)
(548)
(530)

Maddi duran varlıklar 101,504,483 EURO tutarında sigorta ettirilmiştir.

Net Defter Değeri

Birikmiş Amortisman
Binalar
Özel maliyetler
Makine ve teçhizatlar
Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar

Maliyet
Arazi, arsa ve binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar

31.12.2012

-

(313,136)
(304,362)
525,880
91,618

-

(639,439)
1,007,926
(391,316)
23,411
(582)

Transfer

-

-

75,679,330

44,768,009
30,799,134
53,561
58,626
-

2,680,676

251,041
3,433
2,083,130
234,823
108,249

(7,078,320)

(3,834,981)
(18,330)
(2,727,156)
(341,652)
(149,204)
(6,997)

Birleşme
Etkisi Çevrim Farkı

156,642,963

(40,835,571)

(3,282,359)
(22,371)
(33,278,789)
(2,087,148)
(2,164,904)

197,478,534

75,148,582
77,352
112,332,802
2,929,324
3,656,099
3,334,375

31.12.2013
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31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait Grup’un amortisman (maddi duran varlıklara ilişkin) ve itfa
giderinin (maddi olmayan varlıklara ilişkin) dağılımı aşağıdaki gibidir:

Satışların maliyeti
Satış pazarlama dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri

01.01-31.12.2014
8,479,795
39,603
295,108

01.01-31.12.2013
7,346,606
45,088
393,433

8,814,506

7,785,127

9.1 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maliyet
Haklar
Şerefiye (*)

Birikmiş itfa payları
Net Defter Değeri
(*)
(**)

31.12.2013

Giriş

Transfer (**)

Çevrim Farkı

31.12.2014

270,611
32,709,076

1,544
-

(6,850,000)

11,109
14,004

283,264
25,873,080

32,979,687

1,544

25,113

26,156,344

(137,236)

(26,814)

(5,633)

(169,684)

-

32,842,451

25,986,660

Şerefiye dört adet hidroelektrik santralinin satın alınmasından oluşmuştur.
İlgili tutar Arsa, Arazi ve Binalar’a transfer edilmiştir (not 9).

10. Finansal Yükümlülükler
31.12.2014
53,267,050
67,614,075
339,675
2,447,373

31.12.2013
192,039,860
22,656,885
333,006
4,198,187

Toplam kısa vadeli finansal borçlar

123,668,173

219,227,938

Uzun vadeli finansal borçlar
Finansal kiralama borçları, net

116,361,856
481,617

17,411,193
725,687

Toplam uzun vadeli finansal borçlar

116,843,473

18,136,880

Toplam finansal borçlar

240,511,646

237,364,818

Kısa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri
Finansal kiralama borçları, net
Kredi faiz karşılığı
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Ortalama Faiz Oranı (31.12.2014)
%3.5-%6
%3.5-%8
%10-%12.5

ABD$
EURO
TL
Banka kredilerine karşı Kürüm Demir ortakları (şahsi kefaleti) kefil olmuşlardır.
Kısa ve uzun vadeli finansal borçlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

31.12.2014
Döviz Tutarı EURO Tutarı
Kısa Vade:
TL Banka Kredileri
ABD$ banka kredileri
EURO banka kredileri
Finansal kiralama borçları, net
-ABD$
-EURO
Kredi faiz tahakkuku

52,135,102
9,568,712
-

18,483,037
7,866,447
95,014,064

53,045,001
33,859,830
-

18,064,022
24,609,922
172,022,803

413,104
-

339,675
1,964,950

413,104
-

300,134
32,872
4,198,185

Toplam kısa vadeli finansal yükümlülükler
Uzun Vade:
TL banka kredileri
ABD$ banka kredileri
EURO banka kredileri
Finansal kiralama borçları, net
-ABD$

31.12.2013
Döviz Tutarı EURO Tutarı

123,668,173

219,227,938

15,850,072
14,436,958
-

5,619,198
11,869,277
98,873,381

2,690,203
-

1,954,523
15,456,670

585,731

481,617

998,835

725,687

Toplam uzun vadeli finansal yükümlülükler

116,843,473

18,136,880

Uzun vadeli banka kredilerinin ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:

1-2 yıl içinde ödenecekler
2-3 yıl içinde ödenecekler
3-4 yıl içinde ödenecekler
4-5 yıl içinde ödenecekler

EURO
Karşılığı
57,932,656
11,668,320
11,668,320
35,092,560

ABD$
14,436,958
-

EURO
40,444,181
11,668,320
11,668,320
35,092,560

TL
15,850,072
-

14,436,958

98,873,381

15,850,072 116,361,856
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11. Ticari Borçlar

Ticari borçlar
-Cari hesap borçları
-Verilen çekler ve borç senetleri
İlişkili kuruluşlara ticari borçlar (Not 23)
-Cari hesap borçları
Borç senetleri reeskontu (-)

31.12.2014

31.12.2013

49,194,890
808,987

19,663,601
2,322,907

32,902
(68,004)

26,477
(42,484)

49,968,775

21,970,501

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle, verilen çekler ve borç senetlerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

3 aya kadar

31.12.2014
808,987

31.12.2013
2,322,907

808,987

2,322,907

12. Taahhütler ve Yükümlülükler
Kürüm Holding A.Ş.
a) 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, Hukuk müşavirliğinin yazısına göre Şirket’in 155,214 TL ve 150,000 ABD$ tutarında
aleyhte, 10,000 TL lehte açılmış alacak ve tazminat davası bulunmaktadır. Rapor tarihi itibariyle dava sonuçlanmadığından
ilişikteki mali tablolar herhangi bir düzeltmeyi içermemektedir.
b) Şirket’in ihalelere, gümrüklere ve diğer resmi kurumlara vermek için edindiği garanti ve rehin mektupları ve senetleri
bulunmaktadır. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, bu garantilerin dökümü şöyledir:

TL
EURO
USD

Teminat Mektubu
Yabancı Para
TL Karşılığı
124,073
200,000
564,140
7,000,000
16,232,300
16,920,513

c) Şirket, Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Kürüm International SH.A’nın kullanmış olduğu kredilerine
kurumsal kefalet vermiştir.
Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş.:
a) 31 Aralık 2014 itibariyle, Hukuk müşavirliğinin yazısına göre Şirket’in 170,978 TL tutarında aleyhte açılmış davası
bulunmaktadır. Rapor tarihi itibariyle davalar sonuçlanmadığından ilişikteki mali tablolar herhangi bir düzeltmeyi
içermemektedir.
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b) Şirket’in ihalelere, gümrüklere ve diğer resmi kurumlara vermek için edindiği garanti ve rehin mektupları ve senetleri
bulunmaktadır. Bu garantilerin dökümü şöyledir:
Garanti Cinsi
TL
ABD$

Teminat Tutarı
5,504,727
41,550

c) Kredilerin bazıları grup şirketi/şirketleri ve/veya Haşmet Bedii Kürüm’ün kişisel kefaletleri ile teminatlandırılmıştır.
Kürüm International SH.A
a) 31 Aralık 2014 itibariyle, Hukuk müşavirliğinin yazısına göre Şirket’in 3,420,000 LEK tutarında aleyhte açılmış tazminat
davası bulunmaktadır. Rapor tarihi itibariyle davalar sonuçlanmadığından ilişikteki mali tablolar herhangi bir düzeltmeyi
içermemektedir.
13. Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

Ödenecek vergi
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Alınan avanslar
İlişkili kuruluşlara borçlar (Not 23)
Gelecek aylara ait gelirler
İzin hakları karşılığı
Personele borçlar
Diğer

31.12.2014
163,380
140,145
7,620,494
1,012
920
94,291
614,331
16,543

31.12.2013
1,559,460
139,986
7,969,140
1,012
3,691
69,968
498,290
135,880

8,651,116

10,377,427

14. Kurumlar Vergisi
Kürüm Holding A.Ş. ve Kürüm Demir Sanayi Dış Tic. A.Ş.
Kürüm Holding A.Ş. ve Kürüm Demir Sanayi Dış Tic. A.Ş., Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türkiye’de,
kurumlar vergisi oranı 2014 yılı için %20’dir (2013: %20). Bu oran, kurumların ticari kazancına vergi yasaları gereğince
indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna (iştirak kazançları istisnası gibi) ve
indirimlerin (arge indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi matrahına uygulanır. Kâr dağıtılmadığı takdirde başka
bir vergi ödenmemektedir.
Şirketler üçer aylık mali kârları üzerinden %20 (2013: %20) oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci ayın
14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen
yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi,
devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup edilebilir.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik kurumlara ödenen
kâr paylarından (temettüler) stopaj yapılmaz. Bunların dışında kalan kişi ve kurumlara yapılan temettü ödemeleri %15
oranında stopaja tabidir. Kârın sermayeye ilavesi, kâr dağıtımı sayılmaz ve stopaj uygulanmaz.
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Kurumlar Vergisi Kanun’a göre beyanname üzerinde gösterilen zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem Kurumlar Vergisi
matrahından indirilebilir.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama bulunmamaktadır.
Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar
bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe
kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Kürüm International SH.A
Kürüm International SH.A, Arnavutluk’ta yürürlükte olan vergi mevzuatına tabidir. Vergi oranı %15’tir (31.12.2013: %10).
Grup’un vergi karşılığı aşağıdaki gibidir:
31.12.2014

31.12.2013

Bilanço’da
Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen vergiler (-)

1,640,518
-

1,354,926
(103,656)

Bilançodaki vergi karşılığı

1,640,518

1,251,270

(296,506)
376,889

(193,093)
394,319

Ertelenmiş vergi aktifi
Ertelenmiş vergi pasifi

01.01-31.12.2014

01.01-31.12.2013

Gelir tablosu’nda
Cari dönem kurumlar vergisi ve gelir vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi geliri

(1,640,518)
79,157

(1,354,926)
(9,663)

Gelir tablosundaki vergi karşılığı

(1,561,361)

(1,364,589)

31 Aralık 2014
(201,226)
79,157
41,686

31 Aralık 2013
(188,117)
(9,663)
(3,446)

(80,383)

(201,226)

Ertelenen vergi varlık/ (yükümlülüklerinin) hareketleri aşağıdaki gibidir:

Açılış bakiyesi
Dönem ertelenmiş vergi geliri/ (gideri)
Özkaynak ile ilişkilendirilen ertelenmiş vergi
Ertelenen vergi varlıkları/ ( yükümlülükleri), net
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Grup, vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS’ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan
geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri muhasebeleştirmektedir. Söz konusu
farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS’ye göre hazırlanan mali tablolarda
farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. Birikmiş geçici zamanlama farkları ve ertelenmiş vergi varlıkları ve
yükümlülüklerinin yürürlükteki vergi oranları kullanılarak hazırlanan dökümü aşağıdaki gibidir:
Birikmiş zamanlama farkları
31.12.2014
31.12.2013
Ertelenmiş vergi aktifi
Aktifleştirilen finansman gideri iptali
Kıdem tazminatı karşılığı
Alacaklar reeskontu
İzin hakları karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı
Aktifleştirilen finansman giderinin iptali

Ertelenmiş vergi pasifi
Faiz gideri
Borçlar reeskontu
Değerleme fonundaki değişim
Diğer

Ertelenmiş vergi aktif/ (pasifi), net

74,637
493,139
188,583
94,293
405,343
83,821

68,005
7,176,199
22,391

200,603
454,657
106,330
69,968
133,903
-

90,558
42,484
7,250,776
25,861

Ertelenmiş vergi
31.12.2014
31.12.2013
14,929
98,628
37,717
18,858
109,611
16,763

40,121
90,932
21,266
13,994
26,780
-

296,506

193,093

13,601
358,810
4,478

18,112
8,497
362,539
5,171

376,889

394,319

(80,383)

(201,226)

İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi
varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanacak oran %20’dir (31.12.2013: %20).
15. Kıdem Tazminatı Karşılığı
Not 3’te açıklandığı üzere, ilişikteki mali tablolarda, Grup kıdem tazminatı yükümlülüğünü yansıtmaktadır.
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16. Sermaye
31.12.2014
Hisse

31.12.2013
Hisse

Kürüm Holding A.Ş.
Kürüm International SH.A
Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş.

Tutar
13,975,102
48,985,300
10,743,147

%
30.63
45.82
23.55

Tutar
13,423,998
48,964,337
10,319,496

%
30.63
45.82
23.55

Sermaye

73,703,549

100.00

72,707,831

100.00

Birleştirme eliminasyonu (-)
-Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş.
Toplam

(10,743,147)

(10,319,496)

62,960,402

62,388,335

Şirketlerin sermayelerinin tamamı Haşmet Bedii Kürüm’e aittir.
17. Genel Yedekler
Genel yedekler, yasal yedekler, yeniden değerleme fonu ve dağıtılmamış geçmiş yıl kârlarından oluşmaktadır.
Yasal yedekler, resmi kâr ve temettü dağıtımları esasından ayrılmakta olup, sermayenin %50’si limitini aşana kadar
dağıtılamaz ancak olağanüstü ve diğer yedek akçelerin yetmediği durumlarda zararlardan mahsup edilmek için
kullanılabilir.
Dağıtılmamış geçmiş yıl kârları, Genel Kurul kararı ile temettü olarak dağıtılabilir. Bu durumda dağıtılan temettü üzerinden
%10 oranında ikinci yasal yedek ayrılır.
Yeniden değerleme fonu, gayrimenkul değerleme uzman raporuna göre arsa, arazi ve binaların piyasa değerine
getirilmesiyle ilgilidir.
18. Satışlar

Kürüm Demir
Kürüm International
Kürüm Holding

01.01-31.12.2014
361,573,368
194,935,119
37,066

01.01-31.12.2013
399,278,876
223,522,244
242,201

556,545,553

623,043,321
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19. Satışların Maliyetleri

Direkt ilk madde malzeme
Direkt işçilik giderleri
Genel üretim giderleri
Amortisman giderleri
I. Satılan mamul maliyet
II. Hizmet maliyeti (*)
III. Ticari mal maliyeti
IV. Diğer satışların maliyeti
Satılan Malın Maliyeti (I+II+III+IV)
(*)

01.01-31.12.2014
298,295,801
1,691,641
47,483,400
8,409,176

01.01-31.12.2013
366,630,074
1,894,490
45,535,228
7,310,449

355,880,018

421,370,241

510,817

705,150

134,153,315

147,270,689

11,764,735

9,255,512

502,308,885

578,601,592

31.12.2014 tarihi itibariyle satılan hizmet maliyetinde 70,619 EURO amortisman gideri bulunmaktadır (31.12.2013: 36,157 EURO).

20. Faaliyet Giderleri
Faaliyet giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Personel giderleri
Amortisman giderleri
Araç giderleri
Haberleşme giderleri
Nakliye ve kargo giderleri
Tamir bakım giderleri
Kira giderleri
Ofis giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Sigorta giderleri
Reklam giderleri
İzin hakları karşılığı
Danışmanlık ve denetim giderleri
Seyahat giderleri
İthalat ve ihracat giderleri
Güvenlik giderleri
Bilgi işlem giderleri
Diğer

01.01-31.12.2014
3,538,350
334,711
711,714
157,264
2,052,891
23,201
230,063
494,442
273,154
64,265
184,417
20,822
35,564
151,223
885,016
512,586
44,398
399,758

01.01-31.12.2013
4,097,775
438,521
704,709
154,635
3,050,254
7,675
211,079
329,688
85,419
67,953
132,604
20,169
397,464
114,380
722,853
226,164
43,638
455,435

10,113,839

11,260,418
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21. Finansman Gelirleri/ (Giderleri), net

Kambiyo kârı/ (zararı), net
Faiz gelirleri
Reeskont faiz geliri/ (gideri), net
Faiz giderleri
Kıdem tazminatı faiz gideri
Teminat mektubu gideri
Banka komisyon ve diğer finansman giderleri

01.01-31.12.2014
(11,479,415)
921,311
(52,523)
(15,326,592)
(41,957)
(44,168)
(345,405)

01.01-31.12.2013
(2,463,532)
631,412
(37,585)
(14,463,809)
(47,253)
(119,206)
(477,578)

(26,368,749)

(16,977,551)

22. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi
Finansal Araçlarla İlgili Ek Bilgiler
(a) Sermaye risk yönetimi
Grup’un sermaye yapısı ve sermaye maliyeti ile birlikte her bir özsermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim
tarafından değerlendirilir.
Grup’un sermaye yönetiminin birincil amacı, hisse değerlerini maksimize etmek ve sağlıklı sermaye yapısının devamlılığını
sağlamaktır. Grup, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetmekte ve düzeltmeler yapmaktadır.
Grup, üst yönetimin değerlendirmelerine dayanarak, yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle
birlikte; temettü politikası ve bedelsiz hisse senedi şeklinde temettü dağıtılması ya da yeni hisse ihracı yoluyla sermaye
yapısını dengede tutmayı amaçlamaktadır.
Grup, finansal kaynaklarını net finansal borç/kullanılan sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net finansal borcun
kullanılan sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net finansal borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin (bilançoda gösterildiği gibi
net finansal borçları ve ticari akreditif borçlarından) düşülmesiyle hesaplanır. Kullanılan sermaye, bilançoda gösterildiği
gibi özsermaye ile net finansal borcun toplanmasıyla hesaplanır.
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle net finansal borç/ kullanılan sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

Toplam finansal borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri
Net finansal borç
Toplam özsermaye
Kullanılan sermaye
Net Finansal Borç/Kullanılan Sermaye Oranı

31.12.2014
240,511,646
(3,739,322)
236,772,324
184,763,192
421,535,516

31.12.2013
237,364,818
(12,204,060)
225,160,758
164,628,608
389,789,366

56.17%

57.76%
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(b) Finansal araçlar ve kategorileri

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar

31.12.2014

31.12.2013

3,739,322
182,047,761

12,204,060
150,199,244

240,511,646
49,968,775

237,364,818
21,970,501

(c) Piyasa riski
Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki (d maddesine bakınız), faiz oranındaki (e maddesine bakınız) ve fiyat riski (f
maddesine bakınız) değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır.
Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir.
(d) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Grup, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin EURO’ya çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle kur
riski taşımaktadır. Grup’un döviz cinsinden varlık ve yükümlülükleri esas olarak yabancı para cinsinden mevduat, ticari
alacak, ticari borç ve banka kredilerden oluşmaktadır.
(e) Faiz oranı riski yönetimi
Grup’un finansal yükümlülükleri, Grup’u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Yönetim bu değişimleri doğal hedge fonlar
kullanarak, varlıklar ve yükümlülükler üzerindeki faiz oranı riskini dengeler. Bazı faiz oranı riskleri piyasa faiz oranından
kaynaklanmaktadır, bundan dolayı Grup ulusal ve uluslararası faiz oranı dalgalanmalarına maruz kalmaktadır. Grup’un
maruz kaldığı piyasa faiz oranı riskleri esas olarak borç yükümlülüklerinden kaynaklanmaktadır.
Grup’un finansal yükümlülükleri sabit ve değişken oranlı borçlanmalardır.
(f) Fiyat riski
Grup, fiyatlarda meydana gelebilecek düşüşler itibariyle fiyat riskine maruz kalmaktadır. Fiyat riski döviz, faiz ve piyasa
riskinin birleşiminden oluşmaktadır. Ancak fiyatlardaki düşüşler nedeniyle oluşabilecek zararlar müşterilere yansıtılmaya
çalışılmaktadır. Dolayısıyla, fiyat riski yönetim tarafından piyasa bilgilerini kullanarak ve uygun değerleme metotları
kullanılarak yakından takip edilir.
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(g) Kredi risk yönetimi
Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır.
Grup yönetimi bu riskleri, her bir müşteri için ayrı ayrı yaptığı ve dönem dönem gözden geçirdiği kredibilite çalışması ile
minimize etmektedir. Grup’un tahsilat riski, esas müşterilerden doğmaktadır. Grup, müşterilerinden doğabilecek bu riski,
müşteriler için belirlenen kredi limitleri ve gerektiğinde alınan teminatlar ile yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı
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.
(h) Likidite risk yönetimi
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının
kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.
Grup, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla
yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç
gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli
kılınması suretiyle yönetilmektedir.
Grup, finansal araçların kayıtlı değerlerinin makul değerlerini yansıttığını düşünmektedir.
(i) Finansal enstrümanların makul değeri
Makul değer, zorla satış veya tasfiye dışında istekli taraflar arasında cari muameleler sonucunda, eğer bir piyasa fiyatı
mevcutsa o fiyattan işlem gören finansal enstrümandır. Ancak, tahmin edilebilen makul değer Grup tarafından piyasa
bilgileri yorumlanarak bulunabilir. Sonuç olarak, bu tahminler Grup’un bulunduğu piyasa değimlerinin tutarını tam olarak
göstermeyebilir.
Rayiç değerleri tahmin edilebilir finansal enstrümanların, değerlerinin tahmini için aşağıdaki yöntem ve varsayımlar
kullanılmıştır:
i) Finansal varlıklar: Finansal enstrümanların makul değeri birleştirilmiş mali tablolarda maliyet değeri üzerinden
alınmıştır, bunlar nakit ve nakit benzerleri artı tahakkuk etmiş faiz ve kısa vadeli yapıya sahip ve önemsiz kredi
kayıplarından oluşan diğer finansal varlıklardır. Ticari alacakların taşıdığı değer ile bunlardan elde edilen gelirlerin karşılığı
ve tahsil edilemeyenler makul değere göre tahmin edilir. Yabancı para cinsinden parasal kalemler bilanço değerinin rayiç
değerlerine yakın olması sebebi ile dönem sonu kurları kullanılarak çevrilmektedir.
ii) Finansal yükümlülükler: Ticari borçlar ve diğer nakit yükümlülükler kısa vadelerine göre taşıdıkları değere göre
değerlendirilir. Banka yükümlülüklerin krediler içindeki temel değeri amortisman değeri ve değişim değeri üzerinden
değerlendirilir. Banka yükümlülüklerin taşıdığı değer, faiz oranlarının ödünç verenler tarafından banka kredilerini piyasa
referans değerini yansıtacak şekilde güncelleştirilir. Gerçekleşmemiş maliyetle ilgili olan ticari borçların taşıdığı değer,
gerçek değeri olduğu tahmin edilir. Yabancı para cinsinden olan finansal borçların bilanço tarihinde geçerli olan piyasa
döviz oranlarına göre değerlendirilmektedir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, Grup’un bilançosunda finansal türev araçları
bulunmamaktadır.
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23. İlişkili Kuruluşlarla İşlemler

Ticari Alacaklar (Not 5)
Kürüm Industrial Gases Sh.A
Kürüm Steel Georgia Ltd.
Kosova Ere

Kısa Dönem-Ticari Olmayan Alacaklar (Not 7)
E-Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Haşmet Bedii Kürüm

Ticari Borçlar (Not 11)
E-Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.

Diğer Borçlar (Not 13)
Sicred Pensions Sha.

31.12.2014

31.12.2013

2,150,629
25,000

2,154,435
11,309
-

2,175,629

2,165,744

2,869
28,258

3,529
277,093

31,127

280,622

31.12.2014

31.12.2013

32,902

26,477

32,902

26,477

31.12.2014

31.12.2013

1,012

1,012

1,012

1,012

2,910,983
960,893
1,822,807
5,694,683

2,837
11,628,247
106,633
51,700
67,998
91,381
11,948,796
17,643,479

Toplam Dönen Varlıklar

DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
İştirakler
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Aktifi

Toplam Duran Varlıklar

TOPLAM VARLIKLAR

Kürüm
Holding

DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar

VARLIKLAR

31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE

181,701,533

14,804,567

144
14,537,418
61,880
205,125

166,896,966

391,524
142,423,742
6,569,345
17,512,355

Kürüm
Demir

341,864,635

180,067,853

58,562
151,937,181
25,873,080
2,199,030
-

161,796,782

436,815
79,569,512
61,981,966
19,808,489

Kürüm
International

541,209,647

206,821,216

2,981
11,686,809
166,581,232
25,986,660
2,267,028
296,506

334,388,431

3,739,322
222,954,147
68,551,311
39,143,651

Toplam

(53,396,078)

(10,743,147)

(10,743,147)
-

(42,652,931)

(40,909,367)
(1,743,564)

Eliminasyon

487,813,569

196,078,069

2,981
943,662
166,581,232
25,986,660
2,267,028
296,506

291,735,500

3,739,322
182,044,780
68,551,311
37,400,087

Rapor
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13,975,102
(13,872)
3,906,578
(375,537)
17,492,271

17,643,479

Özkaynaklar Toplamı

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE
ÖZKAYNAKLAR

33,362

Toplam Uzun Vadeli
Yükümlülükler

Özkaynaklar
Sermaye
Sermaye Avansı
Çevirim Farkları
Genel Yedekler
Net Dönem Kârı

33,354
8

117,846

42,188
75,658

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Pasifi

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Kurumlar Vergisi
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

Kürüm
Holding

31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE YÜKÜMLÜLÜKLER

181,701,533

49,803,547

10,743,147
12,865,274
56,977
24,378,820
1,759,329

38,921,558

38,084,892
459,785
376,881

92,976,428

72,569,479
10,905,950
121,268
9,379,731

Kürüm
Demir

341,864,635

128,210,521

48,985,300
(27,712)
62,278,921
16,974,012

80,166,875

78,758,581
1,408,294
-

133,487,239

51,098,694
79,930,077
1,519,250
939,218

Kürüm
International

541,209,647

195,506,339

73,703,549
12,865,274
15,393
90,564,319
18,357,804

119,121,795

116,843,473
1,901,433
376,889

226,581,513

123,668,173
90,878,215
1,640,518
10,394,607

Toplam

(53,396,078)

(10,743,147)

9,687
(9,687)

(10,743,147)

-

-

(42,652,931)

(40,909,440)
(1,743,491)

Eliminasyon

487,813,569

184,763,192

62,960,402
12,865,274
25,080
90,564,319
18,348,117

119,121,795

116,843,473
1,901,433
376,889

183,928,582

123,668,173
49,968,775
1,640,518
8,651,116

Rapor
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(245,199)
(374,442)
160,753
(458,888)

FAALİYET KÂRI

Diğer Gelirler/(Giderler), net
Finansman Gelirleri/(Giderleri), net

VERGİ ÖNCESİ KÂR

(375,537)
(375,537)

VERGİ SONRASI KÂR

NET DÖNEM KÂRI

83,351

(346,302)

Faaliyet Giderleri

Vergi
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)

101,103

Kürüm
Holding
1,084,875
(983,772)

BRÜT KÂR

Net Satışlar
Satışların Maliyeti

GELİR TABLOSU

31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE

1,759,329

1,759,329

(121,268)
(4,194)

1,884,791

989,899
(18,009,957)

18,904,849

(4,404,661)

23,309,510

Kürüm
Demir
367,923,148
(344,613,638)

16,974,012

16,974,012

(1,519,250)
-

18,493,262

1,539,941
(8,026,481)

24,979,802

(5,689,229)

30,669,031

Kürüm
International
194,935,119
(164,266,088)

18,357,804

18,357,804

(1,640,518)
79,157

19,919,165

2,155,398
(25,875,685)

43,639,452

(10,440,192)

54,079,644

Toplam
563,943,142
(509,863,498)

(9,687)

(9,687)

-

(9,687)

(293,064)

283,377

326,353

(42,976)

Eliminasyon
(7,397,589)
7,354,613

18,348,117

18,348,117

(1,640,518)
79,157

19,909,478

2,155,398
(26,168,749)

43,922,829

(10,113,839)

54,036,668

Rapor
556,545,553
(502,508,885)
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