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Sağlam adımlarla gelişimini sürdüren
Kürüm Holding, faaliyet gösterdiği sektörlerde
uluslararası tanınırlığa ve itibara sahip önemli bir
aktör konumunda bulunuyor. Bu güçlü konumunu
daha ileri bir noktaya taşımak için önemli
yatırımlara imza atan Holding, pazar payı ve
cirosunu artırmanın yanı sıra paydaşları adına
değer yaratmaya da devam ediyor.
Arnavutluk’taki enerji projeleri yatırımıyla
Kürüm Holding, daha büyük hedeflere
yol almayı sürdürüyor.
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BAŞARI IŞILTISI

Misyonu ve vizyonu ışığında belirlenen büyük
hedefler. İstikrarlı bir biçimde kurumsal gelişimine
devam eden bir kuruluş. 566 milyon euro konsolide
cirosu ve 322 milyon euro’luk toplam aktifiyle,
Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasındaki
yerini koruyan bir yapı.
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KALİTENİN ÖNCÜSÜ

Anadolu kültüründen gelen yüzyılların deneyimi.
30 yılı aşkın kurumsal birikim. Türkiye ve Güneydoğu
Avrupa’nın önde gelen demir-çelik üreticilerinden biri.
Güven ve istikrarla özdeşleşmiş bir kurumsal tarih.
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GURUR TABLOSU

Türkiye ve Balkanlar’daki modern üretim tesisleri.
İstihdam edilen toplam 1.031 uzman çalışan. Kârlı ve
verimli iş süreçlerine imza atarak faaliyette bulunduğu
ülkelerin ekonomilerine değer katan büyük bir holding.
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BÜYÜME ENERJİSİ

Enerji sektöründe önemli bir hamle. Kurumsal
gelişimde yeni bir boyut. Arnavutluk’ta
özelleştirmesi kazanılan 4 baraj. Kendi
tesislerinde kullanılmak üzere üretilen enerji.
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finansal göstergeler

Özkaynaklarından
güç alan finansal
büyüme stratejisi...
Milyon Euro

2010

2011

2012

Değişim (%)

Toplam Aktifler

257,1

266,2

321,5

21

Dönen Varlıklar

174,7

180,6

227,6

26

Duran Varlıklar

82,5

85,7

93,9

10

Kısa Vadeli Kaynaklar

87,5

97,6

123,4

26

Uzun Vadeli Kaynaklar

58,1

53,8

69,6

29

Özkaynaklar

111,5

114,8

128,5

12

Net Satışlar (Sigorta Primi Hariç)

393,5

554,9

566,4

2

Net Satışlar

397,5

560,4

566,4

1

SMM (Sigorta Primi Hariç)

359,7

523,0

531,7

2

SMM

361,1

525,7

531,7

1

VÖK

17,8

11,2

8,7

(22)

Net Kâr

15,1

9,6

7,4

(22)

EBITDA

29,5

28,0

28,8

3

Alacaklar

35,3

68,9

95,5

39

Stoklar

75,2

66,1

86,4

31

Borçlar

41,0

24,8

50,4

103
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toplam aktifler (milyon euro)

DURAN VARLIKLAR (milyon euro)

2010

257,1

2010

2011

266,2

2011

321,5

2012

özkaynaklar (milyon euro)
2010
2011
2012

Başlıca Rasyolar

82,5
85,7
93,9

2012

net satışlar (milyon euro)

111,5

397,5

2010

114,8
128,5

2011

560,4

2012

566,4

2010

2011

2012

9,2

6,2

6,1

43,4

43,1

40,0

Aktif (Yatırım Kârlılığı)-ROA (%)

5,9

3,6

2,3

Özkaynak Kârlılığı-ROE (%)

13,5

8,3

5,8

Cari Oran

2,00

1,85

1,85

Alacak Devir Hızı (gün)

32,4

44,9

61,5

Borç Devir Hızı (gün)

41,4

17,2

34,6

Stok Devir Hızı (gün)

76,0

45,9

59,3

Brüt Kâr Marjı (%)
Özkaynaklar / Toplam Aktifler (%)
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Stratejik ürün portföyü,
istikrarlı üretim
performansı...
Üretim Miktarları (Ton)

2010

2011

2012

Değişim (%)

385.739

429.777

419.042

(2)

Çubuk Demir

235.882

295.333

248.327

(16)

Kütük Üretimi

390.503

463.620

381.692

(18)

Konsolide Demir Üretimi

621.622

725.111

667.369

(8)

46.039

43.620

23.096

(47)

31.777

41.444

19.203

(54)

449.907

643.090

670.506

4

Mamul

376.363

433.301

422.725

(2)

Emtia

73.544

209.789

247.781

18

325.029

328.877

271.973

(17)

Mamul

270.229

285.620

236.013

(17)

Emtia

54.800

43.257

35.960

(17)

774.936

971.967

942.479

(3)

14.466

10.948

9.546

(13)

Oksijen & Azot

212

97

130

34

Personel Sayısı

1.096

1.038

1.031

( 0,6)

Kürüm Demir
Çubuk Demir

Kürüm InternatIonal

Kürüm Gelqere
Parça Kireç

Kürüm Gases / N&O
Oksijen & Azot

Satış Miktarları (Ton)
Kürüm Demir

Kürüm InternatIonal

Konsolide Demir Satışı
Kürüm Gelqere
Parça Kireç

Kürüm Gases
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KONSOLİDE DEMİR ÜRETİMİ (TON)
2010

KONSOLİDE DEMİR SATIŞI (TON)

621.622
725.111

2011
2012

667.369

2010
2011
2012

774.936
971.967
942.479

KÜTÜK ÜRETİMİ (TON)
2010

390.503
463.620

2011
2012

381.692
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KISACA KÜRÜM HOLDİNG

Güneydoğu
Avrupa’nın
yükselen yıldızı...
30 yılı aşkın kurumsal birikim ve deneyim
ışığında faaliyetlerine yön veren Kürüm
Holding, bugün Türkiye ve Güneydoğu
Avrupa’nın önde gelen demir-çelik üreticileri
arasında yer almanın yanı sıra farklı
sektörlerde stratejik yatırımlar gerçekleştiren
bir özel sektör kuruluşu konumundadır. Güven
ve istikrarla özdeşleşmiş bir kurumsal tarihe
sahip olan Holding’in temelleri, 1975 yılında
demir ticareti yapmak üzere kurulan Kürüm
Demir A.Ş.’ye dayanmaktadır. Bu alandaki
başarılı çalışmaların neticesinde Holding,
günümüzde Türkiye ve Balkanlar’da
demir-çelik sektörünün öncü oyuncularından
biri konumuna gelmiştir. Misyonu ve vizyonu
ışığında belirlediği stratejik büyüme ve yatırım
hedefleri doğrultusunda istikrarlı bir biçimde
kurumsal gelişimine devam eden Holding,
süreç içinde kireç ve saf oksijen üretimi,
sigortacılık ve dış ticaret gibi sektörleri de
faaliyet alanları içine katarak bölgesel
bir sanayi kuruluşu olma pozisyonunu
güçlendirmiştir.
Çeşitlenen faaliyet alanlarını ve genişleyen
iş hacmini uzun vadeli stratejik hedefler
doğrultusunda daha etkin bir biçimde
yönetmek için 2006 yılında Holding kurumsal
kimliği altında yeniden yapılanmaya giden
Kürüm; bugün, Türkiye ve Balkanlar’daki
üretim tesislerinde istihdam edilen toplam
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1031 çalışanıyla kârlı ve verimli iş süreçlerine
imza atarak Türkiye ekonomisine katma değer
sağlayan öncü bir özel sektör kuruluşu olarak
değerlendirilmektedir.
Kürüm Holding’in amiral gemisi olan Kürüm
Demir A.Ş., Gebze’de bulunan fabrikası ve
kesintisiz olarak sürdürdüğü yatırımlarıyla
bulunduğu coğrafi bölgenin en önemli sıcak
haddelenmiş, ince kalibrasyonlu, nervürlü
demir üreticileri arasında yer almaktadır.
Bunun yanı sıra, Şirket’in Gebze tesislerinde
edindiği uzmanlık ve deneyim ışığında Kütüm
Holding, Balkanlar’da önemli yatırımlara imza
atarak faaliyetlerine uluslararası bir boyut
kazandırmıştır.
Kürüm’ün Balkanlar’daki yatırım ve üretim
faaliyetlerini sürdüren Kürüm International
Sh.A ise Holding’e her geçen yıl artan
ölçekte değer katan öncü bir şirkettir. Kürüm
International Sh.A., demir-çelik üretiminin
yanında kireç ve oksijen üretimi (Kürüm
Industrial Gases Sh.A.) alanlarında da
önemli projeler yürütmektedir. Ham madde
tedariğinin stratejik önem taşıdığı bir sektörde
faaliyet yürüten Şirket, etkin lojistik altyapısı
sayesinde üretim ham maddelerinin önemli
bir kısmını Ukrayna, Rusya Federasyonu,
Balkanlar, Yakın Doğu, Akdeniz ve Orta
Doğu ülkelerinden hızlı ve sorunsuz olarak

temin etmektedir. Kürüm Internatiıonal,
büyüme hedefleri açısından 2012 yılında
önemli bir adım atmış, özelleştirme yoluyla
dört adet HES’i Arnavutluk Hükümeti’den
satın alarak devir işlemlerine başlamıştır.
Şirket, Arnavutluk’un ciddi bir enerji
darboğazıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde
gerçekleştirdiği bu yatırımla, Kürüm Holding’e
önemli oranda katma değer sağlamayı
hedeflemektedir.
Arnavutluk ile birlikte, Kürüm Holding’in
odaklandığı bir diğer yurt dışı pazar ise
Kosova’dır. Bu ülkede, iştiraki olan Kosova E
Re ile sigortacılık alanında faaliyet yürüten
Holding, Kosova’daki sigortacılık sektörünün
en önemli aktörleri arasında yer almaktadır.
1975 yılından bu yana sürekli gelişim ilkesi
çerçevesinde faaliyetlerine yön veren
Kürüm Holding, faaliyet gösterdiği sektörlerde
uluslararası tanınırlığa ve itibara sahip bir
aktör konumundadır. Bu güçlü konumunu
daha ileri bir noktaya taşımak için 2012
yılında önemli yatırımlar gerçekleştiren
Holding, önümüzdeki dönemde de paydaşları
adına değer yaratmaya devam etmeyi
hedeflemektedir.

operasyon haritası

SIRBİSTAN

İTALYA

KOSOVA

MAKEDONYA
ARNAVUTLUK

YUNANİSTAN

İTALYA
Güney
Şehirleri

kosova
Piriştine
Prizren
Ferizaj
Gjakove
Mitrovice
Peja
Gjilan

TÜRKİYE

makedonya
Gostivar
Kalkandelen
Kumanova
Manastır
Ohrid
Struga
Üsküp

yunanistan
Selanik

arnavutluk
Elbasan
Durres
Gjirokastra
Kavaje
Korce
Kruje
Lushnje
Saranda
İşkodra
Tiran
Vlore

türkiye
Adana
Adapazarı
Adıyaman
Afyon
Ankara
Antalya
Balıkesir
Bartın
Bilecik
Bolu
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorlu
Düzce
Edirne
Elazığ
Eskişehir
Gaziantep
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Kırklareli
Kocaeli
Kütahya
Malatya
Mersin
Muğla
Nevşehir
Samsun
Tekirdağ
Zonguldak
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kilometre taşları

Demir-çelikten
enerjiye uzanan bir
büyüme hikayesi…
1975

2001

Kürüm Demir A.Ş.’nin kurulmasıyla birlikte Kürüm
Grubu’nun temelleri atıldı.

Kürüm Demir, İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği “İlk 500
Sanayi Kuruluşu” sıralamasında, üretimden satış rakamları
bazında yapılan değerlendirme sonucu 495. sıraya yerleşti.

1994
Grubun kurucusu ve en büyük hissedarı Haşmet Bedii
Kürüm, Kocaeli-Gebze Sanayi Bölgesi’nde bir haddeleme
tesisini satın alarak sektöre ilk adımını attı. Böylelikle,
Grubun ana faaliyet alanı olan sıcak haddelenmiş inşaat
demiri üretimine başlandı.

1998
Küresel ekonominin yükselen değerleri arasında yer alan
Balkanlar, Grubun genişleme stratejisinin hedef bölgesi
olarak seçildi. Alınan yatırım kararları doğrultusunda,
Arnavutluk’ta özelleştirme kapsamında bulunan
Balkanlar’ın en büyük entegre demir-çelik fabrikasının
işletmesi faal hale getirildi.

2002
Kurum’un Balkanlar’daki üretim üssü olan Arnavutluk’ta
yapılan yatırımlar sonucunda, demir-çeliğin yanı sıra oksijen
ve kireç tesisleri de faaliyete geçirildi. Bunun yanı sıra, yeni
bir yurt dışı yatırım projesi doğrultusunda Kosova Hükümeti
ile ortaklığa gidilerek Kosova E Re (Kosova E Re Insurance
Company S.A.) kuruldu. Kısa süre sonra hükümetin isteği
üzerine Şirket’in tüm hisseleri Kürüm tarafından devralındı.
Kürüm Demir, İstanbul Sanayi Odası’nın kamuoyuna ilan
ettiği “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” sıralamasında 372. sıraya
yükseldi.

2003
Kürüm’ün, Arnavutluk’taki en önemli ikinci stratejik yatırımı
olan ve bir tersaneyle bir liman kompleksini kapsayan
Kürüm Durres, satın alındı. Kürüm Demir, “İlk 500 Sanayi
Kuruluşu” sıralamasında 285. sıraya ulaştı.

2004
Kürüm Demir “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” arasında 233. sıraya
yükselmeyi başardı.
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2012

Kürüm Holding, özelleştirme yoluyla
dört adet HES’i Arnavutluk Hükümeti’nden
satın alarak devir işlemlerine başlamıştır.
2005

2009

Grup içi sinerjiden yararlanmak ve sektörel birikimi
değerlendirmek amacıyla Kürüm Yapı faaliyete geçirildi.

Kürüm Yapı devredildi. Kürüm Demir, üretimini %2
artırarak 297.445 ton düzeyine çıkardı. Kosova E Re,
sigorta sektöründeki 40. yılını kutladı. Kürüm International
kuruluşunun 10. yılında, Elbasan Çelik Üretim Tesisleri’nin
mülkiyetini Arnavutluk Özelleştirme Bakanlığı’ndan satın
aldı. Arnavutluk’un tek tersanesi olan Kürüm Durres’in
azınlık hakları satın alındı.

2006
Kurumsallaşma çalışmalarına hız verildi. Bu bağlamda,
Grubun faaliyetleri Kürüm Holding çatısı altında toplandı.
Arnavutluk’ta Kürüm International bünyesinde profil
üretimine başlandı. Kürüm Yapı’nın Diyarbakır’da kurduğu
bims blok üretimi tesisleri faaliyete geçirildi. Kürüm Demir,
“İlk 500 Sanayi Kuruluşu” arasında 208. sıraya yükseldi.

2007
Kapasite artırma çalışmaları sonucunda Kürüm Demir’in
kapasitesi 444.600 tona, Kürüm International’ın
kapasitesi de 550.000 tona yükseltildi.

2008
Kürüm Gelqere, Kürüm International bünyesinde faaliyet
göstermeye başladı. Çelik üretimini 420.000 ton/yıla
çıkarmaya yönelik yatırım çalışmalarına başlandı. Kürüm
Demir, “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” arasında 151. sıraya
yerleşti.

2010
Kürüm International bünyesinde yer alan mevcut
haddehane tamamen yenilenerek üretim kapasitesi
450.000 ton/yıla çıkarıldı. Böylece, tesisin toplam
haddeleme kapasitesi 700.000 ton/yıla ulaştı. Ayrıca,
Kürüm International’ın Arnavutluk Çelik Üretim Tesisleri’nde
üretim verimliliğini ve enerji verimliliğini artırmak için
Almanya’dan hurda işleme tesisi transfer edildi. Kürüm
Demir, üretim miktarında %30 artış gösterdi.

2011
Kürüm Demir ve Kürüm International, geçmiş yıllarla
kıyaslandığında, hem üretim miktarı ve hem de ciro
açısından önemli artışlar yakaladı. Kürüm International’ın
Elbasan tesisinde, üretim verimliliğine ve enerji tasarrufuna
önemli ölçüde katkısı olacak “Kondiratör- (Hurda işleme)”
tesisi yılsonu itibarıyla devreye alındı. Kürüm Demir, “İlk 500
Sanayi Kuruluşu” arasında 137. sıraya yükseldi.
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Vizyon, Misyon, Değerler,
Kurumsal Strateji ve Hedefler

Misyonumuz zor coğrafyalarda demir-çelik ve
diğer stratejik alanlarda öncülük yaparak
ülkelerin gelişimine katkıda bulunmak.
Vizyonumuz iş yaptığımız ülkelerde kalite ve
rekabette lider bir dünya şirketi olmak.
DEĞERLERİMİZ

Kurumsal Strateji ve Hedefler

Cesur Kontrollü ve ölçülebilir risk alırız, yenilikleri deneriz,
kararlıyız, azimliyiz, cesaretliyiz.

Vizyon doğrultusunda büyümeyi gerçekleştirmek için riski
çeşitli alanlara yayarak ve grup içi sinerjiyi artırarak bölgesel
genişlemeyi sürdürmek,

Güvenilir Adiliz, paydaşlarımızın menfaatlerini gözetiriz,
sözümüze sadığız, güvenilir ve tutarlıyız.
Yenilikçi Yeni fikirleri dinleriz, değerlendiririz, yeni
gelişmeleri izleriz, yenilikçi düşünceleri teşvik ederiz,
uygularız.
Ekip Çalışması Birlikte çalışmayı destekleriz, farklı görüşleri
değerlendiririz, ekip çıkarlarını kişisel çıkarlarımızın üstünde
tutarız.
Sürekli Gelişim Çalışanlarımızın gelişmesini, memnuniyetini
gözetiriz, çalışanlarımızın gelişmesi için uygun fırsat ve
ortamlar yaratırız, her işimizi öncekinden daha iyi yapmaya
çalışırız, iş yapma yöntemlerimizde gelişmeler sağlarız,
iyileştirme için çaba harcarız, yatırım yaparız.

Önceliği; tatmin edici büyüme, kârlılık ve katma değer
yaratan faaliyet alanları ve ürünlere vermek,
Kurumsallaşma yönünde organizasyonel ve yönetsel
yapılanmanın yanı sıra ortak düşünce ve davranış normlarını
ve kurumsal kültürü geliştirmek,
Üretim kalitesini artırmak ve müşteri taleplerini etkin
biçimde karşılayacak teknolojik yatırımlar yapmak,
Birim üretim başına düşen ham madde, enerji ve su
tüketimini azaltmak için tüm kaynakların akılcı ve verimli
kullanımını sağlamak,
Holding çatısı altındaki şirketlerin sinerjisinden ve ölçek
ekonomisinden yararlanarak kaliteli ürün ve hizmetleri daha
uygun fiyatlarla almak üzere organize olmak,
Aktif kalitesini ve kârlılığı artırmak için yüksek hizmet
anlayışını koruyarak ödeme ve satın alma kapasitesi yüksek
müşterilerle kalıcı ve uzun vadeli iş ilişkileri oluşturmak.
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organizasyon
şeması

Deniz Topkara

Kürüm Demir
Genel Müdürü
Doğan Kenet
Demir Çelik Grup
Başkanı

Koray Zeytinoğlu
Kürüm Internatıonal
Genel Md. Yrd.
Kürüm
Internatıonal Teknik
Genel Md. Yrd.

Murat Talu
Projeler ve
Tİcaret Direktörü

Hüseyin Çakır
Demir Çelik
Satın alma Müdürü
Dış Ticaret Müdürü

Selin Kürüm
İcra Kurulu Üyesi
Haşmet Kürüm
Yönetim Kurulu
Başkanı
Talat Pekelman
Yönetim Kurulu
Başkanı Danışmanı
Zeki Kaya
Arnavutluk ülke
direktörü

Aslı Esen Dokur
Bütçe ve Raporlama
Müdürü
Samim Hünakıncı
CFO, Mali İşler
Direktörü

Nejat Bocnak
Stratejik İş Geliştirme
Direktörü

Afşin Yılmaz
Hukuk Müşaviri

Ahmet Kurşun
Hukuk Müşaviri ve
İç Denetçi

Akın Aktaş
Kürüm Holding
Muhasebe Müdürü
Mustafa Koşar
Kürüm Demir
Muhasebe Müdürü
Melih Güven
Kürüm Internatıonal
Mali İşler Müdürü
Ayhan Abalı
Hazine Müdürü
Ömer Bayrakçeken
Kürüm Holding
Finansman Müdürü
Oktay Keleş
Kürüm Internatıonal
Finansman Müdürü
BİLGİ İŞLEM

Tayyar Aydın
Bilgi İşlem Şefi

Serdar Yücel
Kalite Yönetim
Temsilcisi
Turgay Buğdacıgil
İnsan Kaynakları
Müdürü
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Paydaş güveni ve
desteğiyle tescillenen
bir faaliyet dönemi…
Değerli Müşterilerimiz ve Çalışanlarımız,
Euro Bölgesi’nde yaşanan borç krizinin
İtalya, Güney Kıbrıs gibi ülkeleri kapsayarak
genişlemesi ve Çin’in de dahil olduğu yükselen
ekonomilerin büyüme performanslarının
yavaşlaması, 2012 yılında küresel ekonominin
durgun bir seyir izlemesine neden olmuştur.
Küresel piyasalarda yaşanan durgunluğun
yanı sıra cari açığı azaltmaya yönelik
olarak alınan makro-ekonomik önlemler
neticesinde Türkiye, 2012 yılında %2,9
oranında büyüme kaydetmiştir. Gelişmiş
ülkelerde uzun süreli durgunluğun yaşandığı
bir dönemde, Türkiye’nin büyüme ivmesinin
geride bıraktığımız yıl içerisinde de devam
etmesi, bunun yanı sıra Kasım 2012
tarihinde uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Fitch tarafından Türkiye’nin kredi
notunun “yatırım yapılabilir” kategoride
değerlendirilmesi, reel sektörde faaliyet
yürüten bizlere, yatırım ve büyüme planlarımızı
daha kararlı bir biçimde yürütmek için güven
aşılamıştır.
Ekonomik durgunluğun etkisiyle, küresel
demir-çelik üretimi yıl içerisinde yatay bir seyir
izlerken, Türkiye demir-çelik sektörü 2012
yılında 35,9 milyon tonluk ham çelik üretimi ile
küresel sıralamada iki sıra birden yükselerek
8’inci konuma gelmiştir. Küresel piyasalarda
yaşanan durgunluğa rağmen demir-çelik
ürünlerine yönelik iç talebin güçlü seyretmesi,
sektör aktörlerinin üretim hedeflerine ulaşması
konusunda uygun bir ortam sağlamıştır.
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30 yılı aşkın kurumsal birikim ve uzmanlık
çerçevesinde faaliyetlerini şekillendiren Kürüm
Holding, 2012 yılında da odaklandığı sektörlerde
önemli başarılara imza atarak 7,4 milyonTL net
kâr açıklamıştır. Demir-çelik sektörünün yanı
sıra kireç ve saf oksijen üretimi, sigortacılık
ve dış ticaret gibi geniş bir alanda
faaliyet yürüten Holdingimiz, yıl içerisinde
üretim-satış faaliyetlerinde optimizasyon
süreçlerini başarıyla yürütmüş, etkin
organizasyon yapısı ve deneyimli insan kaynağı
aktifiyle piyasalardaki dalgalanmalardan
etkilemeden kurumsal gelişimini sürdürmüştür.
Arnavutluk ve Kosova’da gerçekleştirdiği
doğrudan yatırımlarla Balkanlar’daki en
önemli Türk özel sektör kuruluşu konumuna
gelen Holdingimiz, kurumsal gelişim stratejisi
açısından bölgeye verdiği önemi, 2012 yılında
gerçekleştirdiği atılımlarla da göstermiştir. Bu
vesileyle, Kürüm Holding’in toplam 76,7 MW
kurulu gücündeki 4 adet HES’in özelleştirme
kapsamında Arnavutluk Hükümetinden satın
alarak devir işlemlerinin başlatılmasının kıvanç
ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak isterim.
Reel sektördeki köklü deneyimimiz sayesinde
enerji yatırımlarımızın Holdingimize
önemli oranda katma değer sağlamasını
öngörmekteyiz. Faaliyetlerinde sürekli gelişim
ilkesini benimseyen Kürüm Holding, yeni
faaliyet alanlarına yönelik yatırımların yanı
sıra mevcut tesislerindeki modernizasyon
çalışmalarına da 2012 yılında devam etmiştir.
Kürüm International bünyesinde 2011 yılında
devreye aldığımız Hurda İşleme Tesisi, 2012
yılı itibarıyla optimum kullanım seviyesinde

çalışmaya başlamış, kalite ve enerji verimliliği
açısından üretim faaliyetlerimize önemli oranda
değer sağlamıştır. Şirketimiz, Arnavutluk’ta
konumlanan üretim faaliyetlerinde çevresel
etkiyi minimize etme yönünde de önemli
adımlar atmıştır. Bu kapsamda, çelikhane toz
tutma tesisi yatırımının yanı sıra haddehane
tav fırını için LPG tesisi yatırımı başarıyla
devreye alınmıştır.
Uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda
odaklandığı faaliyet alanlarında istikrarlı
bir gelişim gösteren Kürüm Holding,
önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisi
ve paydaşları için katma değer yaratma
kararlılığındadır. Bunun yanı sıra, kendi
finansman imkânlarımızla Balkanlar’da hayata
geçirdiğimiz başarılı projelerle elde ettiğimiz
uluslararası itibar ve tanınırlığı daha üst bir
noktaya taşımak için var gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz.
2012 faaliyetlerimiz sırasında bizlere destek
olan iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza,
müşterilerimize ve sosyal paydaşlarımıza
teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki
dönemde de, hepimiz için gurur vesilesi olacak
başarıların artarak sürmesi dileğiyle.
Saygılarımla,

Haşmet Bedii Kürüm
Yönetim Kurulu Başkanı
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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.
Zeki Kaya (2)
Arnavutluk Ülke Direktörü
1959 doğumludur. Ankara Üniversitesi’nde
lisans, University of Nebraska - Lincoln’de
İşletme, University of Tirana’da Ekonomi
yüksek lisans ve doktora eğitimini
tamamlamıştır. Sofya, Londra, Berlin, Prag,
Budapeşte, Varşova ve Brüksel’de kısa süreli;
Trablus, Tel-Aviv, Kudüs ve Tiran’da uzun süreli
diplomatik görevlerde bulunmuştur. Zeki
Kaya, İngilizce, İtalyanca, İbranice, Arapça ve
Arnavutça bilmektedir.
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6

Doğan Kenet (3)
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.

Deniz Topkara (5)
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.

Murat Talu (4)
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.

Koray Zeytinoğlu (6)
İdari ve Ticari Genel Müdür Yardımcısı
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.

7

8

Selin Kürüm (7)
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 yılında
katılmıştır. Selin Kürüm, İngilizce ve Fransızca
bilmektedir.
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
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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
yapmış olup İngilizce bilmektedir.
Talat Pekelman (10)
Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı
1964 doğumludur. İstanbul Teknik Üniversitesi
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde lisans,
Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği
Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini
tamamlamıştır. Boğaziçi Üniversitesi’nde
araştırma görevlisi, Multi-Care Health
Corporation ve Methodist Hastanesi’nde
yönetici, Amerikan Hastanesi’nde ise Genel
Müdür olarak görev almıştır. Talat Pekelman,
İngilizce bilmektedir.
A. Afşin Yılmaz (11)
Hukuk Müşaviri
1975 doğumludur. Selçuk Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden mezun olmuştur. Türk
Büro-Sen Genel Merkezi’nde hukuk müşaviri,
İskenderun Demir Çelik A.Ş.’de avukat
olarak görev yapan A. Afşin Yılmaz, İngilizce
bilmektedir.
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Ahmet Kurşun (12)
Hukuk Müşaviri ve İç Denetçi
1980 İstanbul doğumludur. Robert Kolej’den
mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans
eğitimini tamamlamış olup halen mali hukuk
alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.
Profesyonel yaşamına 1999 yılında başlayan
Av. Ahmet Kurşun, 2000-2004 arasında
Robert Kolej’de 5 yıl, 2004-2011 yılları arasında
uluslararası bir hukuk bürosunda 7 yıl görev
almıştır. Kurşun, ileri seviyede İngilizce
bilmektedir.
Turgay Buğdacıgil (13)
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 bulunmuş olan
Turgay Buğdacıgil İngilizce bilmektedir.
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2012’DE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİLERİ

Küresel riskler
karşısında etkin üretim
optimizasyon süreçleri…
Dünya ekonomisi

Türkiye ekonomisi

Euro Bölgesi’nde yer alan İspanya, İtalya,
Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerin peşi
sıra yaşadıkları kamu borç krizinin yanı sıra
Çin, Hindistan gibi yükselen ekonomilerdeki
ekonomik yavaşlama nedeniyle bir önceki
yıl %3,8 oranında gerçekleşen küresel
ekonomik büyüme oranı, 2012 yılında
%3,2’ye gerilemiştir. Mali genişlemeye dayalı
politikalar neticesinde ABD ekonomisi, 2012
yılında kısmi bir iyileşme yaşayarak %2,3
oranında büyüme kaydetmiştir.

2011 yılında yakalanan yüksek büyüme
oranının ardından ekonomiyi soğutmaya
yönelik alınan önlemler neticesinde, Türkiye
ekonomisinin büyüme rakamı 2012 yılında
%2,9’a gerilemiştir. Bununla birlikte,
uygulamaya koyulan makro-ekonomik
önlemler neticesinde cari açık oranının yanı
sıra istihdam alanında önemli ilerlemeler
sağlanmıştır. Yıl içerisinde Türkiye ekonomisi
açısından önem taşıyan bir diğer gelişme
ise, Kasım 2012-tarihinde uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından
Türkiye’nin kredi notunun “yatırım
yapılabilir”kategorisine yükseltilmesidir. Bu
not artışının etkisiyle, Türkiye piyasalarıma
yabancı sermaye girişi önemli ölçüde
artmış, İMKB dünyanın en çok kazandıran
borsalarından biri haline gelmiştir. Dinamik
ekonomik yapısının yanı sıra gençlerin
ağırlıkta olduğu nüfus yapısı ve giderek
daha önemli hale gelen jeopolitik konumuyla
Türkiye’nin önümüzdeki dönemde dünyanın
önde gelen ekonomilerinden biri haline
gelmesi öngörülmektedir.

“Arap Baharı” olarak adlandırılan Ortadoğu
ve Kuzey Afrika bölgelerindeki siyasal
değişim sürecinin yanı sıra Uzak Doğu’da
yaşanan politik gerilimler, 2012 yılında başta
hammadde fiyatları olmak üzere, dünya
ekonomisini olumsuz yönde etkilemeye
devam etmiştir. Euro Bölgesi’nde
Almanya öncülüğünde hayata geçirilen
kurtarma paketleri sayesinde mali disiplini
bozulan ekonomilerin borçlarının yeniden
yapılandırılması ve gelişmekte olan ülkelerde
devam eden büyüme ivmesinin etksisiyle,
küresel ekonominin 2013 yılında bir miktar
toparlanarak %3,7 oranında büyümesi
öngörülmektedir.
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Küresel ekonomik
durgunluğun bir
sonucu olarak,
2012 yılında da
demir-çelik ürünlerine
yönelik talep, yatay
bir seyir izlemiştir.
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DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

Durgunluğa rağmen
küresel ölçekte
artan üretim...
Küresel piyasalarda devam eden durgunluğa
rağmen Türkiye, 2012 yılında 35,9 milyon
tonluk ham çelik üretimi ile dünya çelik
üretimi sıralamasında iki sıra birden
yükselerek 8’inci konuma gelmiştir. Bir
önceki yıla kıyasla üretim artışı %17’den
%5,2’ye gerilemesine rağmen, Türk
demir-çelik sektörü, küresel ölçekte en büyük
10 çelik üreticisi arasında üretimini en hızlı
arttıran ülke konumuna gelmiştir. Bir başka
deyişle sektör, %1,2 seviyesinde gerçekleşen
dünya ortalamasının 4,5 misli daha yüksek
bir seviyede üretim artışı yakalamıştır.
Avrupa Birliği’nde yaşanan talep daralması,
Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki siyasal
karşılıklar ve Uzak Doğu’daki yavaşlama gibi
konjonktürel etkiler, özellikle 2012 yılının ikinci
yarısından itibaren Türk çelik sektörünün
ihracat performansını olumsuz yönde

etkilemiştir. Sektörün özellikle yassı ürünlerde
sahip olduğu yüksek kapasiteye rağmen, yıl
içerisinde üretim önemli oranda gerilemiştir.
İhracat odaklı üretim yapan Türk demir-çelik
sektörü, Mısır hükümetinin 200 gün süreyle
Türk menşeli uzun mamullere uygulamaya
başladığı %6,8 oranındaki
anti-dumping vergisi ve Dubai’nin uzun
mamullere uyguladığı %5 oranındaki
“teşvikin” kaldırmasıyla da yıl boyunca
olumsuz yönde etkilenmiştir.

2013 Beklentileri
Deneyimli insan kaynağı aktifi ve
kurumsallaşmış aktörleriyle ihracat odaklı
faaliyet yürüten Türk demir-çelik sektörü’nün,
önümüzdeki dönemde de 2012 yılına benzer
bir performans sergilemesi beklemektedir.
2013 yılında sektörü olumsuz yönde
etkilemesi beklenen başlıca gelişmeler
şunlardır:
• Euro Bölgesi’ndeki durgunluğun
derinleşmesi ihtimali,
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• Mısır’ın 200 gün süreyle uygulamaya
koyduğu anti-dumping vergisini
kaldırmakta sorun çıkaracağı beklentisi,
• Dubai’nin kaldırdığı %5 teşvik
uygulamasının etkilerinin devam etmesi,
• Kuzey Afrika ülkelerinin (Fas ve Cezayir)
Türk menşeli uzun mamullerin ithalatına
karşı almaya çalıştığı önlemler.
Uluslararası piyasalardaki bu olumsuz
beklentilere rağmen, hayata geçirilmesi
planlanan kentsel dönüşüm ve altyapı
projelerinin etkisiyle, 2013 yılında da
Türkiye’de iç tüketimin canlılığını koruması
ve demir-çelik ürünlerine yönelik talebin
süreklilik arz etmesi beklenmektedir.
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2012 Yılı Faaliyetleri

Türkiye’den
Balkanlar’a yükselen
bir üretim devi…

Vizyon ve misyonundan güç alarak uzun vadeli
stratejik hedeflerini belirleyen
Kürüm Holding, 2012 yılında da Türkiye
ve Balkanlar’daki pazar payını ve satış
hacmini artırmaya devam etmiş ve faaliyet
alanlarındaki öncü konumunu geleceğe
taşıyacak önemli atılımlar gerçekleştirmiştir.
Üretim-satış alanındaki etkin optimizasyon
süreçlerinin yanı sıra esnek planlama
süreçleri ve son teknolojik gelişmelere
göre yapılandırılmış üretim altyapısı gibi
önemli rekabet üstünlüklerine sahip olan
Holding, faaliyet gösterdiği Arnavutluk,
Kosova, Sırbistan ve Makedonya’nın yanı
sıra, ulaştırma ve lojistik faaliyetlerini İtalya,
Yunanistan ve Karadağ bölgesine genişletme
yönündeki çalışmalarına yıl boyunca başarıyla
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devam etmiştir. Holding’in amiral gemisi
konumunda olan Kürüm Demir, proaktif
bir yaklaşım benimseyerek yurt içinde ve
yurt dışındaki tedarikçileriyle güçlü ilişkileri
vasıtasıyla üretim faaliyetlerini kesintisiz
bir biçimde sürdürmüştür. Şirket, pazardaki
hakim konumunu, 2012 yılı içerisinde
gerçekleştirdiği 419 bin tonluk üretim, %4’lük
satış artışı ile sürdürülebilir kılmıştır.
Küresel ekonomiye yeni entegre olmakta olan
Arnavutluk’u yurt dışı faaliyetleri için odak
pazar olarak konumlandıran Kürüm Holding,
2012 yılında da bu ülkedeki yatırımlarına
devam etmiştir. Holding’in bu ülkedeki
faaliyetlerini yürüten Kürüm International,
2012 yılında özelleştirme yoluyla dört adet

HES’i Arnavutluk Hükümeti’den satın alarak
faaliyet alanını genişletmiştir. Demir-çelik
ürünleri alanındaki satışlarının %41’ini
Arnavutluk pazarına, %59’unu ise Sırbistan,
Kosova, Makedonya gibi çevre ülkelere
gerçekleştiren Kürüm International, sahip
olduğu pazar avantajını etkin pazarlama
politikaları ile desteklemiştir

Kosova

Arnavutluk
KOCAELİ

kürüm oksijen
Üretimini çelikhane
ihtiyaçlarına yönelik olarak
gerçekleştiren Kürüm Oksijen,
2012 yılında da çelikhanenin tüm
talebini karşılayarak Holding
bünyesindeki işlevsel görevini
eksiksiz bir biçimde yerine
getirmiştir.
KÜRÜM INTERNATIONAL ELBASAN
Mülkiyeti Arnavutluk
Özelleştirme Bakanlığı’ndan
satın alındığı 2009 yılında bu
yana, Kürüm INTERNATIONAL
tarafından işletilen Elbasan
Tesisleri, Güneydoğu Avrupa’nın
sektörde öncü ekonomik
aktörlerinden biri konumuna
gelmiştir. Şirket’in çubuk demir
üretimi 2012 yılında 248 bin ton,
kütük üretimi ise 382 bin ton
olarak gerçekleşmiştir.
Kürüm INTERNATIONAL bünyesinde
faaliyet gösteren kireç
tesisi Arnavutluk’ta modern
teknolojinin uygulandığı tek
sönmüş (hidrate) kireç üretim
merkezi olarak faaliyetlerini
2012 yılında da istikrarlı bir
biçimde sürdürmüştür.

KOSoVA E RE
Kosova E Re, Kosova’nın
ve bölgenin en köklü
sigortacılık şirketidir.

KÜRÜM DEMİR
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde
üretim faaliyetini yürüten
Şirket, 2012 yılsonu itibarıyla,
satışlarda %4 artış
sağlayarak 378 milyon euro
düzeyinde gelir elde etmiştir.
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Piyasa odaklı
üretim süreçleri…
faaliyette bulunduğu ülke
türkiye
faaliyet alanı
sıcak haddelenmiş inşaat demiri üretimi,
çelik ürünleri ithalatı ve ihracatı
çalışan sayısı ve profili

212
%83 mavi yaka
%17 beyaz yaka

kapasite
(bin ton/yıl)
türkiye pazarında ton/metre açısından
işlenmesi zor ürünler olan 8 mm’lik
ince ürünlerin üretimine ağırlık veren
kürüm demir, sektör içinde kendisine niş
bir piyasa yaratmıştır.

444

2012 yılı üretimi
(bin ton)
Etkin pazarlama stratejisi
doğrultusunda kürüm demir, ürünlerini
Türkiye’nin dört bir yanına hızlı ve
sorunsuz bir biçimde ulaştırmaktadır.

419

2012 yılı satışı
bin ton
mamul
emtia

670
%63
%37

2012 yılı ciro

378 milyon euro
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Kürüm Holding’in kurucu şirketi olan Kürüm
Demir, faaliyete geçtiği 1975 yılından bu yana
Türkiye demir-çelik sektörünün gelişimine
önemli katkılar sağlamıştır. Merkezi
ve haddeleme tesisi, İstanbul’a 50 km
uzaklıktaki Gebze, Kocaeli’nde bulunan Şirket,
yıllık 444.600 ton üretim kapasitesiyle yurt
içi ve uluslararası piyasalardan gelen talepleri
eksiksiz bir biçimde karşılamaktadır. Küresel
piyasalarda yaşanan durgunluğun etkisiyle
fiyat bazlı rekabetin önemli oranda arttığı
sektörde Şirket, 2012 yılsonu itibarıyla 419
bin ton üretim gerçekleştirmiş, etkin dağıtım
ağı sayesinde de 670 bin ton satış rakamına
ulaşmıştır.
Sektörde giderek artan rekabet koşulları
karşısında hem toptancıya hem de son
tüketiciye doğrudan satış politikası
çerçevesinde ulaşan Kürüm Demir, hizmet
kalitesini artırmak ve hızlandırmak amacıyla
tesislerini müşteri profiline uygun coğrafi
lokasyonlarda konumlandırmıştır. Bu strateji
çerçevesinde, Şirket, Trakya bölgesine
İkitelli-Küçükçekmece’de bulunan deposu
aracılığıyla, Anadolu bölgesine ise fabrika
sahasından sevkiyat gerçekleştirmektedir.

Kürüm Demir, iş süreçlerini, sahip olduğu
ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO
14001: 2004 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi,
G Belgesi ve TSE 708 Ürün Uygunluk Belgesi
standartlarına tam bir uyum ve bağlılıkla
yönetmektedir. Şirket bünyesinde Aralık 2011
tarihinde yapılan denetimler sonucunda bu
sistemlerin uygunluğu sertifikalandırılarak
tescillenmiştir.
Kürüm Demir’in önem verdiği bir diğer alan ise
süreklilik arz eden verimlilik ve kalite odaklı
teknolojik yatırımlardır. Bu kapsamda makine
parkı yapılan yeni yatırımlar ile sürekli güncel
tutulmaktadır.
Kürüm Demir, beton çelik çubuk
üretiminde kapasitesinin %80’ini zor
ebat olarak nitelendirilen ürünler alanında
gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, 8 mm–16
mm arasında düz ve nervürlü inşaat demiri,
firkete ve 12 m çubuk üretimi yapılmaktadır.
Özellikle, Türkiye pazarında ton/metre
açısından işlenmesi zor ürünler olan 8 mm’lik
ince ürünlerin üretimine ağırlık veren Kürüm
Demir, bu konumuyla sektör içinde kendisine
niş bir piyasa yaratmıştır.
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2011 yılında satışlarının yaklaşık olarak
%87’sini iç piyasaya, %13’ünü ise ihracata
yönelik olarak gerçekleştiren Kürüm Demir’in
2012 yılı satışlarında bu dağılım, %91-%9
oranlarında gerçekleşmiştir.
Etkin pazarlama ağı sayesinde ürün
portföyünü Türkiye’nin her köşesine hızlı bir
biçimde ulaştıran Kürüm Demir, iş ortakları ve
müşteriyle kurduğu kalıcı ilişkiler sayesinde
ürün arzını kesintisiz olarak sürdürmektedir.
Kendi lojistik dağıtım ağına sahip olan Şirket,
müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda
faaliyet yürütmeyi ilke edinmiştir.

Kürüm Demir’e sektörel rekabet üstünlüğü
sağlayan başlıca özellikleri şunlardır:
•  Piyasada aranan ve her an satılabilir
nitelikte olan ince kesit ürünlere yoğunlaşmış
olması,
•  Müşteri odaklı, kaliteli ve sürekli hizmet
anlayışıyla ürün kalitesinin yanı sıra müşteri
talep ve beklentilerine kısa sürede karşılık
verme yetkinliği,

•  Uzun yıllara dayanan, kalıcı müşteri ilişkileri,
•  Geniş dağıtım ağı ve lojistik imkânları,
•  Deneyimli satış ekibi,
•  Rekabetçi fiyatları.
2011 yılında satışlarının yaklaşık olarak
%87’sini iç piyasaya, %13’ünü ise ihracata
yönelik olarak gerçekleştiren Kürüm Demir’in
2012 yılı satışlarında bu dağılım, %91-%9
oranlarında gerçekleşmiştir.

Demir Çelik Grup
Başkanı
Doğan Kenet

Kürüm Demir
Genel Müdürü
Deniz Topkara

Satış Müdürü
Fehmi Şengün
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Üretim Müdürü
Seçkin Arslan

Muhasebe Müdürü
Mustafa Koşar

Finansman Müdürü
Ömer Bayrakçeken
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KÜRÜM INTERNATIONAL

Arnavutluk’un
öncü sanayi kuruluşu…
faaliyette bulunduğu ülke
arnavutluk
faaliyet alanı
sıcak haddelenmiş inşaat
demiri üretimi,
kireç (parça-hidrate) üretimi
çalışan sayısı ve profili

656
%85 mavi yaka
%15 beyaz yaka

kapasite
(bin ton) demir
(bin ton) kütük

700
510

2012 yılı üretimi
(bin ton) kütük
(bin ton) demir

382
248

2012 yılı satışı
bin ton
mamul
emtia

272
%87
%13

2012 yılı ciro

212 milyon euro
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Arnavutluk’taki Kürüm
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. Halihazırda ülkede
demir-çelik ürünleri, kireç ve sanayi oksijeni
üretimi gerçekleştiren Holding, 2012 yılında
özelleştirme yoluyla dört adet HES’i Arnavutluk
Hükümeti’den satın alarak faaliyet alanına
enerji sektörünü de eklemiştir. Kürüm Holding,
Arnavutluk’ta çeşitlenen faaliyet alanları
ve artan iş hacmi sayesinde, önümüzdeki
dönemde Güneydoğu Avrupa piyasasının
öncü reel sektör aktörlerinden biri konumuna
gelmeyi hedeflemektedir.
Kürüm International, yüksek teknolojiyle
donatılmış 219.410 m²’lik üretim tesisleriyle
bugün Arnavutluk’un yegane demir-çelik
üreticisi olmanın 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, 2012
yılsonu itibarıyla demir üretiminin yaklaşık
%51’ini Arnavutluk’a, %49’unu 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
artırmaya 2012 yılında da devam etmiştir.
Kürüm International, hem satış faaliyeti
yürüttüğü hem de ham madde olarak
kullanılmak üzere hurda temin ettiği Sırbistan
pazarındaki yükselişine 2012 yılında da devam
etmiştir.
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Kürüm International’ın 2009 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
700.000 ton sıcak haddelenmiş inşaat demiri
ve 510.000 ton sıvı çelik üretimi kapasitesiyle
Arnavutluk’un uzun mamul ihtiyacının
tamamını tek başına karşılayabilecek konumda
bulunmaktadır.

14 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 yılı içinde 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.

2010 yılında, Kürüm International Arnavutluk
çelik üretim tesisi bünyesinde yer alan mevcut
haddehane tamamen yenilenmiş ve 450.000 m
ton ihracat kalitesinde üretim kapasitesine
ulaşmıştır. Haddehane tav fırınında yakıt
olarak kullanılan Fuel-Oil yerine LPG kullanımı
maksatlı LPG tesisi ise 2012 yılı içinde devreye
alınarak gerek enerji tasarrufu gerekse emisyon
değerlerinin çevre regülasyonlarına uyun hale
gelmesi sağlanmıştır.
2010 yılında, Kürüm International Arnavutluk
çelik üretim tesisi bünyesinde yer alan Kürüm
International Elbasan Çelik Üretim Tesisi’nde
kapasite artırımı çalışmaları kapsamında
başlatılan sürekli döküm makinesinin
iyileştirilmesi projesi, 2012 yılında başarıyla
tamamlanarak devreye alınmıştır. Bu yatırımla
birlikte, üretim tesisleri 150 mm kare kütük
üretiminin yanı sıra 130 mm kare kütük üretimi
özelliklerine sahip olmuştur.

Doğan Kenet
Demir-Çelik Grup
Başkanı
Kürüm InternatIonal
Genel Müdürü

Teknik Genel Md. Yrd.

Deniz Düztepe
Kalite Güvence ve
Üretim Plan.Md.
Orhan Aral
Güvenlik Müdürü

Sevkiyat Şefi
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Bünyamin Diricanlı
Çelikhane Md.

Metin Karahan
Haddehane Md

Oksijen Fab.

Hurda Hazırlama Şefi

İşletme Şefi

Kireç Fab.

İşletme Şefi

Cihan Sözen
Makina Bakım Şefi

Su Tesisleri

İş Makinaları Şefi

İmalat ve
İnşaat İşleri

Harun Sarıca
Makina Bakım Şefi

Toz Tutma

Semih Gaydan
Elektrik Bakım Şefi

Elton Bejkolli
Elektrik Bakım Şefi

Ürün yelpazesini zenginleştirmek ve daha da
kaliteli hale getirmek için önemli yatırımlar
gerçekleştiren Kürüm International, pazardaki
rekabet üstünlüğünü 2012 yılında da
korumuştur. Şirket, önümüzdeki dönemde bu
alanlardaki rekabet üstünlüklerini üretim ve
satış süreçlerine etkin bir biçimde yansıtarak
finansal kârlılığını sürdürmeyi hedeflemektedir.
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 yurt içi piyasadan
temin edilmekle birlikte, Karadağ, Makedonya,
Sırbistan ve Kosova’dan da ham madde alımı
gerçekleştirilmektedir. 2012 yılında üç aylık
duruş ile toplam 248.327 ton inaşaat demiri,,
381.692 ton kütük üretilmiştir.

Kürüm International kütük dahil toplam
ürün satışlarının %41’ini 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.
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 %70’ini
karşılamaktadır. Yıllık 72.000 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 yılında devreye alınmış
ve Avrupa Müktesebatı kriterlerine uygun
emisyon oranları sağlanmıştır. Üretimde
AB standartlarının üzerinde bir kalite
düzeyine ulaşan Kürüm kireç ürünlerinin,
elektrometalürji sanayisinde kullanımı, 2012
yılında da artmaya devam etmiştir.

Koray Zeytinoğlu
İdari ve Ticari
Genel Md. Yrd.

Oktay Keleş
Finans Md.

Bilgi İşlem Şefi

Melih Güven
Mali İşler Md.

Yusuf Kürüm
Ambarlar Şefi

Yücel Aksu
Satınalma Md.

Gjergji Mucaj
İnsan Kaynakları Md.

Maranglen Mema
Satış Şefi

Işık Köroğlu
Mamul Ambar Şefi

Gümrükleme
Eriola Sera
Hukuk Müşaviri
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KÜRÜM OKSİJEN
(KÜRÜM INDUSTRIAL GASES SH.A.)

Kürüm International
üretim süreçlerinin
önemli halkası…
faaliyette bulunduğu ülke
arnavutluk
faaliyet alanı
oksijen ve azot üretimi (sıvı, gaz)
çalışan sayısı ve profili

31
%94 mavi yaka
%6 beyaz yaka
kapasite

6.400 (nm /h)
3

2012 yılı satışı
bin euro

30

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
ihtiyaçlarına 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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KOSOVA E RE

Kürüm markasının
sigorta sektöründeki
temsilcisi…
faaliyette bulunduğu ülke
kosova
faaliyet alanı
sigortacılık
çalışan sayısı ve profili

62
%82 lise mezunu
%18 üniversite mezunu
prim üretimi
(milyon euro)

5,3

Nejat Bocnak
Stratejik İş Geliştirme
Direktörü
Muhamet Gjurgjealo
Kosova Sigorta Genel
Müdürü
Ahmet Mithat Milli
Kosova Sigorta
Genel Müdür Yrd.
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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 100’ü aşkın
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, 2011 yılında elde ettiği
%15’lik pazar payını 2012’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, 2012
yılında 5,3 milyon euro düzeyinde prim üretimi
gerçekleştirmiştir.

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.
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
30.000 motorlu taşıt sigortası yapmaktadır.
Kosova sigorta sektöründeki pazar payını %20
seviyesine çıkarmayı hedefleyen Kosova E Re,
uluslararası sigorta sektöründeki yenilikleri
yakından takip ederek önümüzdeki dönemde
acente ağını güçlendirmeyi ve ürün portföyünü
genişletmeyi hedeflemektedir.
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2012 YILI YATIRIMLARI VE GELECEĞE BAKIŞ

Geçmişten geleceğe
istikrarlı gelişim
çizgisi…
Sürekli gelişim ilkesi çerçevesinde faaliyet
yürüten Kürüm Holding, 2012 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 International’ın
yıl içerisinde gerçekleştirdiği başlıca yatırımlar
şunlardır:
• 2011 yılı sonunda devreye alınan hurda
işleme tesisi optimum kullanım seviyesine
2012 yılı içinde ulaşmıştır. Bunun yanı sıra,
hurda sahasına taşınan 2 adet makas, 2012
yılı içinde aktif olarak üretime başlamış
ve bunun sonucunda 2012 yılı içinde çelik
üretimininde istenilen temizlikte ve kalite
karışımında hurda kullanılarak metalik
verimlilikte ciddi artış sağlanmış, buna bağlı
olarak enerji tasarrufunda da önemli oranda
kazanç elde edilmiştir.
• Sürekli döküm makinesi ile ilgili iyileştirme
ve ebat değişikliği yatırımı 2012 yılı başında
tamamlanmış ve devreye alınmıştır.
Böylece olası çelikhane kapasite artışlarını
karşılayabilecek seviyeye gelinmiştir.
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• Çevreye duyarlı yatırımlar kapsamında
çelikhane toz tutma tesisi iyileştirme
yatırımı hayata geçirilmiş, emiş fanı, tabii
soğutma sistemi ve yeni toz tutma kabinleri
2012 yılı başında devreye alınmıştır.
• Haddehane tav fırınında yakıt olarak
kullanılan Fuel-Oil yerine LPG kullanımı
maksatlı LPG tesisi 2012 yılı içinde devreye
alınmış ve bunun sonucunda gerek enerji
tasarrufu gerekse emisyon değerlerinin
çevre regülasyonlarına uyum süreci
tamamlanmıştır.
• 2012 yılı içinde çelikhane üretimi yapılan
yarı mamul kütükler, haddehaneye
soğutulmadan, sıcak olarak sevk edilmeye
başlanılmış ve bu sayede haddehane enerji
giderlerinde ciddi iyileştirme sağlanmıştır.
Bunun yanı sıra daha az yakıt kullanımı ve
daha az emisyon salınımı marifetiyle çevreye
duyarlı bir katkı da sağlanmıştır.
• Elektrik ark ocağında hurda ergitme
prosesinin en önemli girdisi olan ve iyi cüruf
yapımı (slag foaming prosesi) için gerekli
toz karbonun üretimi için antrasit kurutma
ve öğütme tesisi 2012 yılı içinde hayata
geçirilmiştir. Böylece metalik verimlilikte
önemli avantaj sağlanmıştır.
• 2012 yılı içinde ark ocağı trafosu için
devreye alınan seri reaktör yatırımı ile enerji
regülasyonu ve buna bağlı enerji tasarrufu
sağlanmıştır.

• Ark ocağında 500 mm olan elektrot çapı
550 mm ye çıkarılmış ve bunun için elektrot
tutucu yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bunun
sonucunda daha yüksek akım çekilmesi
sağlanarak döküm alma süresi azalmış
ve elektrot tüketiminde ciddi tasarruf
kaydedilmiştir.
• Daha önce polip marifetiyle sepetlere
konulan kireç, fabrikanın kendi imkanları ile
geliştirdiği kireç besleme sistemi ile optimize
edilmiş ve homojen kireç dağılımı ile hem
enerji tasarrufu sağlanmış hem de çevre için
duyarlı iş ortamı sağlanmıştır.
• Üretim sırasında çıkan cürufun sıcak halde
şoklanması, küçük tanecikler elde edilmesi
ve cüruf içine kaçan çelik parçacıklarının daha
sonra manyetik tamburlar marifetiyle tekrar
üretime kazandırılması için curuf şok havuzu
yatırımı yapılmıştır.
• Elektrik Ark Ocağı panellerinde kabara
kullanılmaya başlanmış, bu suretle panel
duvarlarına yapışan cüruf marifetiyle doğal
izolasyon elde edilmiş ve buna bağlı olarak
da enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Kürüm Holding, 2012 yılında faaliyet alanlarını
çeşitlendirme yolunda da önemli bir atılım
gerçekleştirmiştir. Özelleştirme yoluyla dört
adet HES’i Arnavutluk Hükümeti’nden satın
alan Holding, gelecek planlarında önemli
yer tutacak stratejik bir adım atmıştır.
Sürdürülebilirlik yaklaşımı ışığında finansal ve
operasyonal iş süreçlerini şekillendiren Kürüm
Holding, yatırım ve büyüme planlarını çevresel
etki gözeterek oluşturmaktadır: Holding’in
yurt içi ve yurt dışındaki tüm tesislerinde
uluslararası çevre standartlarına uygun
koşullarda üretim yapılmakta ve yeni yatırım
kararları çevresel ve toplumsal hassasiyetler
dikkate alınarak verilmektedir.

Kürüm Holding’in 2013 yılı beklenti ve hedefleri
şu başlıklardan oluşmaktadır.
• Özelleştime kapsamına alınan dört adet
HES’in devir işlemlerinin tamamlanarak
faaliyete geçirilmesi,
• 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.

Kürüm Holding,
faaliyet alanlarını
çeşitlendirmeye yönelik
yatırımların yanı
sıra modernizasyon
ve kapasite artırım
çalışmalarına da
ağırlık vermiştir.
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KURUMSAL YÖNETİM

Köklü ve profesyonel
kurumsal yönetim
anlayışı…
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
etrafından 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.
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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 2012 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.

Kürüm Holding Organizasyon Yapısı

Kariyer gelişimi ve
hedefler için
eğitim imkânları...
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 bu yana 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
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.

İnsan Kaynakları ve Eğitim	
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 yükseltmesi 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.
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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RİSK YÖNETİMİ

Risk ve fırsatlara
odaklanan risk
yönetimi politikaları...
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.

46 kürüm holding 2012 faaliyet raporu

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 politikaların ayrılmaz bir
parçasıdır.
b) Dinamiktir.
c) Şirket’in günlük iş kültürünün temel
kaynağıdır.

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,
köklü kurumsal
yönetim anlayışının
yanı sıra etkin
iç denetim
mekanizmaları
aracılığıyla
iş süreçlerindeki
riskleri minimize
etmektedir.
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Kürüm Holding, üretim ve satış süreçlerini
başarılı bir biçimde optimize ederek finansal
kârlılığını ve operasyonel verimliliğini 2012
yılında da korumuştur.
Misyon ve vizyonundan güç alarak
faaliyetlerine yön veren Kürüm Holding, 2012
faaliyet döneminde de başarılı bir finansal
performans göstermenin yanı sıra operasyonel
kabiliyetini güçlendirecek önemli yatırımlar
gerçekleştirmiştir.
Yıl içerisinde gerçekleştirilen finansman
uygulamaları, aşağıdaki ilkeler temel alınarak
belirlenmiştir:
•  Güçlü mali yapı ve sürdürülebilir, optimum
özkaynak/yabancı kaynak dengesini
sağlamak,
•  “Dinamik Risk Yönetim Sistemi” ile
Holding’in özkaynaklarını/varlıklarını ve
finansal kurumlardan sağladığı “ödünç
fonları” her türlü riske karşı korumak ve
optimum verimlilikte değerlendirmek,
•  Güçlü mali yapı, geniş ve yüksek hizmet
çeşidi ve kalitesiyle kredibiliteye sahip,
rekabetçi fiyat sunabilen yurt içi ve yurt
dışında faaliyet gösteren finansal kurumlarla
çalışmak,
•  Stratejik iş ortağı olarak gördüğü finans
kurumlarıyla uzun vadeli karşılıklı kurumsal
çıkarlara ve güvene dayalı iş ilişkileri
çerçevesinde her türlü finansal hizmeti
içeren paket çalışmalar yapmak,
•  Finans kurumlarıyla imza karşılığı çalışmak ve
tüm taahhütlerinin sonuna kadar arkasında
durmak.
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Küresel finansal krizin dünya piyasalarında
yarattığı belirsizliklerin ve dalgalanmaların
halen devam ettiği 2012 yılında Kürüm
Holding, üretim ve satış süreçlerini başarılı bir
biçimde optimize ederek ve etkin risk yönetim
politikaları geliştirerek finansal kârlılığını ve
operasyonel verimliliğini korumuştur.

Holding’in 2012 yılı cirosu, 566,3 milyon euro
olarak gerçekleşmiştir.

Bu uygulamalar çerçevesinde Holding’in
öncelikli olarak gündemine aldığı konular şu
başlıklar altında özetlenmiştir:

Brüt kârlılık oranı ise %6, düzeyindedir.

Limit artışları: Yurt içi ve yurt dışında faaliyet
gösteren, ortaklık ve mali yapısı sağlam,
kredibilitesi ve hizmet kalitesi yüksek
bankalarla uzun vadeli kurumsal çıkarlara dayalı
açık, net ve paylaşımcı bir temel üzerine inşa
edilen ilişkiler daha da geliştirilmiş, böylece
Grup kredi limitleri artırılmış, kredi vadeleri
uzatılmıştır.
Güncel ekonomik gelişmeleri dikkate alarak
risk yönetimi ve finansman stratejisinin
operasyonel aşamalarını oluşturan ve öncelik
sırasına göre uygulama planlarını yapmış
olan Kürüm Holding, 2012 yılında da istikrarlı
büyümesini devam ettirmiş, konsolide
satışlarını, faaliyet kârını, net dönem kârını ve
aktif büyüklüğünü önemli ölçüde artırmıştır.

Brüt satış kârının 34,7 milyon euro, faaliyet
kârının ise 23,7 milyon euro olarak gerçekleştiği
2012 yılında vergi sonrası kâr7,4 milyon euro
düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kürüm Holding’in 2012 yılında özkaynakları
128,5 milyon euro, aktif büyüklüğü ise 321,5
milyon euro olarak gerçekleşmiştir.
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31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE
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KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARİYLE
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
Kürüm Şirketler Grubu
Ortaklar ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
İstanbul
1. Kürüm Şirketler Grubu’nun (“Grup”), 31 Aralık 2012 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 2012 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
İstanbul, 29 Nisan 2013
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KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU

31.12.2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ
BİLANÇOLARI
(Para Birimi - EURO)

VARLIKLAR

Not

31.12.2012

31.12.2011

4
5
6
7

6,097,986
95,459,083
86,369,620
39,702,698

17,501,494
68,907,153
66,125,548
28,016,256

227,629,387

180,550,451

194
8,715,516
84,809,979
115,872
2,522
236,222

3,465
64,682
85,125,798
295,095
2,091
181,621

Toplam Duran Varlıklar

93,880,305

85,672,752

TOPLAM VARLIKLAR

321,509,692

266,223,203

DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar,net
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Toplam Dönen Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
İştirakler
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Aktifi

5
8
9
7
14

Ekli notlar birleştirilmiş mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU

31.12.2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE BİRLEŞTİRİLMİŞ
BİLANÇOLARI
(Para Birimi - EURO)

YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Kazanılmamış Primler Karşılığı
Hasar ve Hasar Anlaşmaları Karşılığı
Kurumlar Vergisi
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

Not

31.12.2012

31.12.2011

10
11

65,812,885
50,385,004
1,258,170
5,896,563

61,654,249
24,807,003
2,563,000
1,835,000
1,750,472
5,037,422

123,352,622

97,647,146

67,961,158
1,206,709
470,943

52,605,512
1,175,457
5,967

69,638,810

53,786,936

41,837,386
79,269,963
7,410,911

37,353,287
67,884,460
9,551,374

128,518,260

114,789,121

321,509,692

266,223,203

14
13

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

10
15
14

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Sermaye
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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31.12.2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
BİRLEŞTİRİLMİŞ GELİR TABLOLARI
(Para Birimi - EURO)

GELİR TABLOSU

Not 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011

Net Satışlar
Alınan primler
Satışların Maliyeti
Hasar Ödemeleri
Reasüranse Devredilen Primler
Kazanılmamış Primler Karşılığındaki Net Değişim

18
18
19

566,379,749
(531,668,748)
-

554,919,169
5,518,000
(523,037,851)
(1,371,000)
(191,000)
(1,056,000)

34,711,001

34,781,318

(11,009,496)

(12,283,067)

23,701,505

22,498,251

(1,391,607)
(13,609,301)

(2,438,518)
(8,862,439)

8,700,597

11,197,294

(1,258,170)
42,318

(1,741,878)
(5,592)

7,484,745

9,449,824

Çevrim Farkı Kârı / (Zararı)

(73,834)

101,550

NET DÖNEM KârI

7,410,911

9,551,374

28,781,256

27,964,854

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

VERGİ SONRASI Kâr

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

3

Ekli notlar birleştirilmiş mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU

31.12.2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
BİRLEŞTİRİLMİŞ ÖZSERMAYE HAREKET TABLOLARI
(Para Birimi - EURO)

Sermaye

Genel Yedekler

Net Dönem Karı

Toplam Özkaynak

Bakiye, 31.12.2010

40,481,362

55,961,837

15,069,161

111,512,360

Çevirim farkları (Not 2)
Genel yedeklere transfer
Net dönem karı

(3,128,075)
-

(3,146,538)
15,069,161
-

(15,069,161)
9,551,374

(6,274,613)
9,551,374

Bakiye, 31.12.2011

37,353,287

67,884,460

9,551,374

114,789,121

(3,000,000)

(492,000)

-

(3,492,000)

546,859
6,937,240
-

3,130,587
720,103
5,865,371
(452,692)
(6,937,240)
9,551,374
-

(9,551,374)
7,410,911

3,130,587
1,266,962
5,865,371
(452,692)
7,410,911

41,837,386

79,269,963

7,410,911

128,518,260

New Kosova Insurance Company'nin
birleştirilmiş mali tablolardan çıkış etkisi
Kürüm Durres Shipping SH.A
birleştirilmiş mali tablolardan çıkış etkisi
Çevirim farkları (Not 2)
Yeniden değerleme (Not 9)
Yeniden değerleme ertelenmiş vergi etkisi (Not 14)
Kürüm International SHA sermaye artışı
Genel yedeklere transfer
Net dönem karı
Bakiye, 31.12.2012

Ekli notlar birleştirilmiş mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
5

Bağımsız Denetçi Raporu

KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU

31.12.2012 VE 2011 TARİHLERİNDE SONA EREN YILLARA AİT
BİRLEŞTİRİLMİŞ NAKİT AKIM TABLOSU
(Para Birimi - EURO)

01.01-31.12.2012

01.01-31.12.2011

8,700,597

11,197,294

5,079,751
(66,646)
31,252
65,654
45,093
55,821
(73,834)
(385,002)

5,466,603
(983,769)
39,580
24,961
12,328
(508,000)
101,550
993,855

13,452,686

16,344,402

İşletme faaliyetlere ilişkin değişim:
Ticari alacaklar
Stoklar
Diğer aktifler
Ticari borçlar
Diğer boçlar
Kazanılmamış primler karşılığı (New Kosova Insurance Company)
New Kosova Insurance Company’nin birleştirilmiş mali tablolardan çıkış etkisi (Karşılıklar)
Ödenen vergi

(26,710,989)
(20,244,072)
(11,686,873)
25,639,418
793,487
(4,398,000)
(1,750,472)

(33,647,553)
9,072,156
5,671,377
(16,180,088)
(6,079,301)
1,056,000
(2,592,804)

Faaliyetlerden sağlanan nakit çıkışları

(24,904,815)

(26,355,811)

4,406,297
15,492,988
1,266,962
(361,413)

32,664,905
(5,355,525)
(6,274,613)
-

Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit girişleri

20,804,834

21,034,767

YATIRIMLARA İLİŞKİN NAKİT AKIMI
İştirakler (çevrim farkları dahil), net
Maddi duran varlık alımları (çevrim farkları dahil), net
Maddi olmayan varlık alımları (çevrim farkları dahil), net
New Kosova Insurance Company ve Kürüm Durres Shipping SH.A’nın birleştirilmiş mali tablolardan çıkış etkisi
Satılan çıkarılan maddi duran varlıklardan elde edilen nakit

(8,650,834)
(4,150,100)
153,129
5,257,143
87,135

3,600
(9,713,320)
(103,433)
2,062,533

Yatırımlardan kaynaklanan nakit çıkışları

(7,303,527)

(7,750,620)

Nakit ve benzeri varlıklardaki net değişim

(11,403,508)

(13,071,664)

Dönem başı nakit değerler

17,501,494

30,573,158

DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU

6,097,986

17,501,494

FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIMI
Vergi öncesi kâr
Faaliyetlerden sağlanan nakit girişi ve dönem kârı ayarlamaları:
Amortisman ve itfa payları
Satılan sabit kıymetlere ait amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı karğılığı
İzin hakları karşılığı
Şüpheli ticari alacak karşılığı
Alacak ve borç reeskontu, net
Hasar ve hasar anlaşmaları karşılığı (New Kosova Insurance Company)
Çevrim farkları artış/ azalışlar (net)
Kredilerin gerçekleşmemiş kur farkı (geliri)/ gideri
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyet kârı

FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMI
Kısa vadeli finansal yükümlülükler
Uzun vadeli finansal yükümlülükler
Çevirim farkları
New Kosova Insurance Company ve Kürüm Durres Shipping SH.A’nın birleştirilmiş mali tablolardan çıkış etkisi

Ekli notlar birleştirilmiş mali tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU

31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİRLEŞTİRİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Aksi Belirtilmedikçe Kullanılan 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
-Kürüm-Durres Shipping SH.A (01.07.2012 itibariyle birleştirilmiş mali tablolara dahil edilmemiştir).
-New Kosova Insurance Company (01.01.2012 itibariyle birleştirilmiş mali tablolara dahil edilmemiştir).
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 2012 tarihi itibariyle 11 personeli bulunmaktadır (31 Aralık 2011: 15).
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 2012 tarihi itibariyle 212 personeli bulunmaktadır. (31 Aralık 2011: 204).
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 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİRLEŞTİRİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Aksi Belirtilmedikçe Kullanılan Para Birimi - EURO)

Şirket’in kayıtlı merkez adresi: Blv. “Deshmoret e Kombit”, Twin Towers, Kat: 10 No:2, Tiran, Arnavutluk’tur.
Şirket’in 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle 656 personeli vardır (31 Aralık 2011: 665).
Kürüm-Durres Shipping SH.A
Kürüm-Durres, Kürüm Grup’un Arnavutluk’taki ikinci yatırımıdır. Arnavutluk ve Akdeniz bölgesinin gemi yapım ve onarım işlerini
karşılamak için kurulmuş bir şirkettir. Kürüm-Durres Shipping SH.A adıyla Kürüm Grup’una, Durres’i dahil ederek kendisine bölgede
önemli imkanlar sağlamıştır.
01.07.2012 itibariyle birleştirilmiş mali tablolara dahil edilmemiştir.
New Kosova Insurance Company
New Kosova Insurance Company (New Kosova) 25 Nisan 2002 tarihinde kurulmuştur. Kosova Cumhuriyeti Merkez Bankası (eski adı
Kosova Merkez Bankası) tarafından verilen lisans ile Kosova’da genel sigortacılık hizmeti vermektedir.
01.01.2012 itibariyle birleştirilmiş mali tablolara dahil edilmemiştir.
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.
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31 Aralık 2012 ve 2011 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 2012 ve 2011 bilanço tarihlerindeki kapanış döviz alım kurları üzerinden çevrilmiştir.

•

Kürüm Demir ve Kürüm Holding’in gelir ve giderleri 31 Aralık 2012 ve 2011 gelir tablosu tarihlerindeki kapanış alım kurları
üzerinden çevrilmiştir. Kürüm International SH.A’nın gelir ve giderleri ise 2012 yılı ortalama kur olan (1 LEK: 138.65 EURO) ve 2011
yılı ortalama kur olan (1 LEK: 140.31 EURO) üzerinden çevrilmiştir.

•

Özsermaye kalemleri (sermaye dahil) 31 Aralık 2012 tarihindeki kapanış alım kurları üzerinden çevrilmiştir.

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

TL
LEK
ABD$

31.12.2012

31.12.2011

2.3517
139.58
1.3192

2.4438
138.93
1.2938

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
Cari dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden
sınıflandırılır.
31 Aralık 2011 finansal tablolarının hazırlanması sırasında, tedarikçilere verilen avanslar “stoklar” notunda sınıflanmışken, 31 Aralık
2012 itibariyle diğer dönen varlıklar notunda sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte, 31 Aralık 2011 finansal tablolarının hazırlanması
sırasında, verilen depozito ve garantiler “kısa vadeli diğer varlıklar” notunda sınıflanmışken, 31 Aralık 2012 itibariyle ticari alacaklar
notunda sınıflandırılmıştır.
Yeni ve revize edilmiş uluslararası finansal raporlama standartları
Grup Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“UMSK”) ve Uluslararası Finansal Raporlama Yorumları Komitesi (“UFRYK”)
tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan revize edilmiş standatlar ve yorumlardan finansal tabloları
üzerinde etkisi olan değişiklik ve yorumları uygulamıştır.
a) 1 Ocak 2012 tarihinde başlayan yıllık dönemler için geçerli olan değişiklik ve yorumlar:
-

UFRS 7 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar”
UFRS 1 (Değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”
UMS 12 (Değişiklik), “Gelir Vergileri”

Yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının Grup’un raporlanan sonuçları veya finansal durumu üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.
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b) 31 Aralık 2012 tarihinde henüz yürürlüğe girmemiş standart, değişiklik ve yorumlar:
-

UMS 1 (Değişiklik), “Finansal Tabloların Sunumu - Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu Unsurlarının Sunumu”
UFRS 1 (Değişiklik), “UFRS’nin İlk Defa Uygulanması”
UMS 19 (Değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”
UMS 27 (Değişiklik), “Bireysel Finansal Tablolar”
UMS 28 (Değişiklik), “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”
UFRS 7 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Açıklamalar - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi”
UFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar”
UFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”
UFRS 12, “Diğer İşletmelerdeki Yatırımların Açıklamaları”
UFRS 13, “Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümü”
UFRYK 20, “Yerüstü Maden İşletmelerinde Üretim Aşamasındaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri”
Uygulama Rehberi (UFRS 10, UFRS 11 ve UFRS 12 değişiklik)
UFRS’lerin geliştirilmesi projesi kapsamında, 5 tane standarda değişiklik getirilmiştir, UFRS 1, UMS 1, UMS 16, UMS 32 ve UMS 34
UMS 32 (Değişiklik), “Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi”
UFRS 10 (Değişiklik), “Konsolide Finansal Tablolar”
UFRS 9 Finansal Araçlar - “Sınıflandırma ve Açıklama”

Yukarıdaki standart ve yorumların uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup’un finansal tabloları üzerinde önemli bir etki
yaratmayacağı beklenmektedir.
3. Mali Tabloların Birleştirilmesi Esası ve Kullanılan Belli Başlı Muhasebe Prensipleri
3.1. Birleştirme ilkeleri:
31.12.2012 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.
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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.
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 ekspertiz
(bilirkişi) raporu ile yeniden değerlenmiştir. Değerlenmiş tutar ile kayıtlı tutar arasındaki değerleme farkı (ekspertiz 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
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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.
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.
(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.
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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.
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.
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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.
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/dönem sonu yabancı para kurları aşağıdaki gibidir:

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

31.12.2012

31.12.2011

1.7826
1.3192
2.3517
139.58

1.8889
1.2938
2.4438
138.93

15

Bağımsız Denetçi Raporu

KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU

31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE
BİRLEŞTİRİLMİŞ MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Aksi Belirtilmedikçe Kullanılan Para Birimi - EURO)

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.
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
- Vadeli mevduat
Diğer hazır değerler
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31.12.2012

31.12.2011

119,354

181,587

5,458,239
520,252
141

4,167,779
13,152,128
-

6,097,986

17,501,494
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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 (-)

86,364,725
6,570,246

59,145,337
1,113,452

2,358,408
453,640
(125,946)
(161,990)

5,943,956
2,825,608
(8,709)
(112,491)

95,459,083

68,907,153

194

3,465

194

3,465

Uzun Vadeli Ticari Alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

31 Aralık 2011 finansal tablolarının hazırlanması sırasında, verilen depozito ve garantiler “kısa vadeli diğer varlıklar” notunda sınıflanmışken, 31 Aralık 2012
itibariyle ticari alacaklar notunda sınıflandırılmıştır.

(*)

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle, vadeli çek ve alacak senetlerin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

3 aya kadar
3 ile 6 ay arası
6 ay ve üzeri

31.12.2012

31.12.2011

6,322,150
180,060
68,036

1,113,452
-

6,570,246

1,113,452

112,491
45,093
4,406

150,181
(45,791)
24,961
(16,860)

161,990

112,491

Şüpheli alacak karşılığının hareketi aşağıdaki gibidir:
1 Ocak itibariyle bakiye
Dönem içinde iptal edilen karşılıklar ve yapılan tahsilatlar (-)
Dönem içindeki karşılıktaki artış
Çevrim farkları
Dönem sonu itibariyle bakiye
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6. Stoklar
İlk madde ve malzeme ve hammaddeler
Yapılmakta olan mamuller ve yarı mamuller
Mamuller
Ticari mallar
Diğer stoklar

27,656,658
2,154,641
22,292,964
33,486,869
778,488

26,590,639
2,767,069
17,983,218
16,897,021
1,887,601

86,369,620

66,125,548

Diğer Dönen Varlıklar

31.12.2012

31.12.2011

Peşin ödenen giderler
İlişkili kuruluşlardan ve ortaklardan alacaklar (Not 23)
Gelir tahakkukları
Tedarikçilere verilen avanslar (**)
KDV alacakları (*)
Peşin ödenmiş vergiler
Personel avansları
İş avansları
Ertelenmiş elde edilme maliyetleri
Diğer dönen varlıklar

152,766
801,706
8,904,174
27,976,342
1,406,592
3,581
457,537

320,768
49,130
340,932
4,643,290
20,017,700
2,102,565
31,495
42,625
368,000
99,751

39,702,698

28,016,256

7. Diğer Varlıklar

31.12.2012 itibariyle Grup’un, KDV Alacakları, Kürüm International SH.A’dan kaynaklanmaktadır.
31 Aralık 2011 finansal tablolarının hazırlanması sırasında, tedarikçilere verilen avanslar “stoklar” notunda sınıflanmışken, 31 Aralık 2012 itibariyle kısa
vadeli diğer varlıklar notunda sınıflandırılmıştır.

(*)

(**)

Diğer Duran Varlıklar
Peşin ödenen giderler

2,522

2,091

2,522

2,091

8. İştirakler
31.12.2012
Sicred Pensions Sha (Tiran-Arnavutluk) (*)
Illirya Resources
Durres Kürüm Shipping (Arnavutluk)
E-Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Kürüm Steel Georgia (**)

27,990
5,731
7,793,490
19,135
869,170

% 31.12.2011
25
40
100
90
100

8,715,516
(*)

Kürüm Grup, Tiran’da (Arnavutluk) kurulan Sicred Pensions Sha’ya iştirak ederek emeklilik fonu yönetimi için ortak olmuştur.
Kürüm Steel Georgia demir çelik tesisi yatırımı gerçekleştirmek üzere kurulmuştur.

(**)
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40,510
5,758
18,414
64,682

%
25
40
90
-

Net Defter Değeri

Binalar
Özel maliyetler
Makine ve teçhizatlar
Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar

Birikmiş Amortisman

Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar
Verilen avanslar

Maliyet

9. Maddi Duran Varlıklar

(5,054,582)

(33,148,855)

85,125,798

(263,480)
(10,355)
(4,224,598)
(187,871)
(368,278)

3,842,622

118,274,653

(2,353,582)
(6,612)
(26,855,564)
(2,336,666)
(1,596,431)

110,444
6,591
461,270
152,182
560,919
2,469,657
81,559

Girişler

25,159,627
82,230
74,404,121
3,212,045
2,177,802
13,212,064
26,764

31.12.2011

66,646

42,852
23,794

(87,135)

(33)

189,436
113,994
(288,231)
(15,232)

957

6,833,303
(25,498)
8,406,250
(61,637)
125,840
- (15,364,436)
-

Çıkışlar

2,677,251

699,310
1,694,278
110,248
173,415

(7,934,394)

(4,471,745)
(3,051,538)
(150,841)
(260,270)
-

Birleştirilmiş
Mali
Tablolardan
Transfer Çıkış Etkisi

(118,034)

(118,034)

5,983,405

6,744,786
(668,630)
(92,158)
(593)
-

Yeniden
Değerleme

120,720,293

34,789,290
92,041
79,730,526
3,120,154
2,621,908
257,002
109,372

31.12.2012

(332,707)

84,809,979

(35,910,314)

(48,003)
(1,776,319)
(259)
(17,226)
(347,196) (29,619,086)
(19,857) (2,679,525)
82,608
(1,818,158)

640,185

412,875
3,220
204,551
(31,595)
109,775
(59,690)
1,049

Çevrim
Farkı

KÜRÜM ŞİRKETLER GRUBU
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Net Defter Değeri

Binalar
Özel maliyetler
Makine ve teçhizatlar
Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar

Birikmiş Amortisman

Binalar
Özel maliyetler
Makine, tesis ve cihazlar
Taşıtlar
Mobilya ve demirbaşlar
Yapılmakta olan yatırımlar
Verilen avanslar

Maliyet

(5,388,268)

(30,633,615)

81,879,510

(390,529)
(6,315)
(4,262,104)
(448,877)
(280,443)

12,819,659

112,513,125

(2,195,871)
(354)
(24,606,077)
(2,440,552)
(1,390,761)

753,091
35,907
359,256
358,918
134,099
11,157,841
20,547

Girişler

26,201,178
55,245
69,147,059
3,998,393
2,150,889
10,889,455
70,906

31.12.2010

983,769

2,099
598,893
377,807
4,970

(2,062,533)

(13,599)
(1,621,479)
(413,752)
(13,703)
-

Çıkışlar

-

-

-

343,940
8,904,258
(395,925)
18,238
(8,817,274)
(53,237)

Transfer

1,889,259

230,719
57
1,413,724
174,956
69,803

(4,995,598)

(2,124,983)
(8,922)
(2,384,973)
(335,589)
(111,721)
(17,958)
(11,452)

Çevrim Farkı

85,125,798

(33,148,855)

(2,353,582)
(6,612)
(26,855,564)
(2,336,666)
(1,596,431)

118,274,653

25,159,627
82,230
74,404,121
3,212,045
2,177,802
13,212,064
26,764

31.12.2011
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Maddi duran varlıklar 97,481,208 EURO tutarında sigorta ettirilmiştir.
31 Aralık 2012 ve 2011 tarihlerinde sona eren yıllara ait Grup’un amortisman (maddi duran varlıklara ilişkin) ve itfa giderinin (maddi
olmayan varlıklara ilişkin) dağılımı aşağıdaki gibidir:
01.01-31.12.2012

01.01-31.12.2011

4,637,549
133,579
308,623

4,832,081
179,463
455,059

5,079,751

5,466,603

31.12.2012

31.12.2011

Kısa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli anapara taksitleri ve faizleri
Finansal kiralama borçları, net
Faiz tahakkuku

38,924,213
23,869,871
91,329
2,927,472

41,505,355
17,973,864
273,790
1,901,240

Toplam kısa vadeli finansal borçlar

65,812,885

61,654,249

Uzun vadeli finansal borçlar
Finansal kiralama borçları, net

67,928,286
32,872

52,481,302
124,210

67,961,158

52,605,512

133,774,043

114,259,761

Satışların maliyeti
Satış pazarlama dağıtım giderleri
Genel yönetim giderleri

10. Finansal Yükümlülükler

Toplam uzun vadeli finansal borçlar
Toplam finansal borçlar

Ortalama Faiz Oranı
(31.12.2012)
TL
ABD$
EURO

% 10 - %13.7
%4.5 - % 6.5
% 3 - %8

Banka kredilerine karşı Kürüm Demir ortakları (şahsi kefaleti) kefil olmuşlardır. Ayrıca Grup’un sahibi olduğu çelikhane, haddehane,
hurda işleme ve kireç fabrikasındaki makine ve ekipmanlar üzerinde de uzun vadeli yatırım kredileri için bankalar lehine verilen ticari
rehin mevcuttur.
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Kısa ve uzun vadeli finansal borçlara ilişkin özet bilgiler aşağıdaki gibidir:

Kısa Vade:
TL Banka Kredileri
ABD$ banka kredileri
EURO banka kredileri
Finansal kiralama borçları, net
-EURO
Faiz tahakkuku

31.12.2012
Döviz Tutarı

EURO Tutarı

31.12.2011
Döviz Tutarı

EURO Tutarı

6,000,000
14,806,254
-

2,551,346
11,225,957
49,016,781

16,066,735
-

12,421,153
47,058,066

-

91,329
2,927,472

-

273,790
1,901,240

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

65,812,885

61,654,249

29,145,000
17,252,012
-

12,393,162
13,081,424
42,453,701

9,700,000
12,558,265
-

3,969,228
9,715,360
38,796,714

-

32,871

-

124,210

Toplam uzun vadeli finansal yükümlülükler

67,961,158

52,605,512

Uzun vadeli banka kredilerinin ödeme tablosu aşağıdaki gibidir:

1-2 yıl içinde ödenecekler
2-3 yıl içinde ödenecekler
3-4 yıl içinde ödenecekler
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ABD$

EURO

TL

EURO Karşılığı

14,561,808
2,690,204
-

39,761,669
2,351,980
340,052

29,145,000
-

63,195,570
4,392,665
340,052

17,252,012

42,453,701

29,145,000

67,928,287
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11. Ticari Borçlar

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

31.12.2012

31.12.2011

27,609,534
7,486,551
13,518,676

14,774,902
2,496,919
7,272,400

1,618,960
242,536
(91,253)

50,083
242,536
(29,837)

50,385,004

24,807,003

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihleri itibariyle, verilen çekler ve borç senetlerinin vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
3 aya kadar

13,518,676

7,272,400

13,518,676

7,272,400

12. Taahhütler ve Yükümlülükler
Kürüm Holding A.Ş.
a) 31.12.2012 tarihi itibariyle, Hukuk müşavirliğinin yazısına göre Şirket’in 100,000 TL ve 150,000 ABD$ tutarında aleyhte, 10,000
TL ve 55,817 EURO 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. 31.12.2012 tarihi itibariyle, bu garantilerin dökümü şöyledir:
Teminat Mektubu
Yabancı Para
TL Karşılığı
TL
ABD $
EURO

3,900
208,400

17,600
6,952
490,094
514,646

c) Şirket, Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi ve Kürüm International SH.A’nın kullanmış olduğu kredilerine kurumsal
kefalet vermiştir.
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Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş.:
a) 31.12.2012 itibariyle, Hukuk müşavirliğinin yazısına göre Şirket’in 44,959 TL tutarında aleyhte, 76,166 TL lehte açılmış alacak
ve tazminat davası bulunmaktadır. Rapor tarihi itibariyle davalar 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. Bu garantilerin dökümü şöyledir:
Garanti Cinsi

Teminat Tutarı

TL
ABD$

17,630,116
41,550

c) Krediler Kürüm Holding A.Ş. ve Haşmet Bedii Kürüm’ün kişisel kefaletleri ile teminatlandırılmıştır.
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
KDV borçları
Diğer

31.12.2012

31.12.2011

359,094
120,178
4,661,022
1,017
2,088
65,654
378,605
116,889
192,016

823,550
171,725
1,927,589
1,355,136
4,821
314,714
439,887

5,896,563

5,037,422

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 2012 yılı için %20’dir (2011: %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.
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Şirketler üçer aylık mali kârları üzerinden %20 (2011: %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.
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 %10’dur.
Grup’un vergi karşılığı aşağıdaki gibidir:
31.12.2012

31.12.2011

1,258,170
(1,406,592)

1,750,472
(2,102,565)

Bilançodaki vergi karşılığı

(148,422)

(352,093)

Ertelenmiş vergi aktifi
Ertelenmiş vergi pasifi

(236,222)
470,943

(181,621)
5,967

01.01-31.12.2012

01.01-31.12.2011

(1,258,170)
35,438

(1,741,878)
(5,592)

(1,222,732)

(1,747,470)

Bilanço’da
Cari dönem kurumlar vergisi karşılığı
Peşin ödenen vergiler (-) (Not 7)

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

Ertelenmiş vergi aktifi
Aktifleştirilen finansman gideri iptali
Kıdem tazminatı karşılığı
Alacaklar reeskontu
İzin hakları karşılığı
Şüpheli alacak karşılığı

Ertelenmiş vergi pasifi
Borçlar reeskontu
Değerleme fonundaki değişim

Ertelenmiş vergi

31.12.2012

31.12.2011

31.12.2012

31.12.2011

246,041
581,489
125,946
65,654
161,990

188,237
598,666
8,709
112,491

49,208
116,297
25,189
13,131
32,397

37,647
119,734
1,742
22,498

236,222

181,621

18,250
452,693

5,967
-

470,943

5,967

(234,721)

175,654

91,254
9,053,835

29,837
-

İleriki dönemlerde gerçekleşecek geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varlıkları ve
yükümlülükleri için uygulanacak oran %20’dir (31.12.2011: %20).
15. Kıdem Tazminatı Karşılığı
Not 3’te açıklandığı üzere, ilişikteki mali tablolarda, Grup kıdem tazminatı yükümlülüğünü yansıtmaktadır.
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16. Sermaye
31.12.2012
Hisse
Tutar

%

31.12.2011
Hisse
Tutar

%

Kürüm Holding A.Ş.
Kürüm International SH.A
New Kosova Insurance Company
Kürüm Demir Sanayi Dış Ticaret A.Ş.
Kürüm Durres Shipping SH.A.

16,762,160
25,075,226
12,885,657
-

30.63
45.82
23.55
-

16,130,441
18,222,846
3,000,000
12,400,029
7,499,775

28.17
31.83
5.24
21.66
0.26

Sermaye

54,723,043

100.00

57,253,091

100.00

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

(12,885,657)
41,837,386

(12,400,029)
(7,499,775)
37,353,287

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 maddi duran varlıkların piyasa değerine getirilmesiyle ilgilidir.
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18. Satışlar

Kürüm Demir
Kürüm International
Kürüm Durres
Kürüm Holding

01.01-31.12.2012

01.01-31.12.2011

354,527,885
211,759,401
92,463

298,252,996
256,363,840
275,258
27,075

566,379,749

554,919,169

-

5,518,000

566,379,749

560,437,169

312,415,281
1,652,323
49,039,257
4,628,034

320,978,207
1,638,131
54,075,040
4,802,560

367,734,895

381,493,938

396,831

400,477

161,962,806

139,668,483

1,574,216

1,474,953

531,668,748

523,037,851

New Kosova Insurance (Brüt alınan primler)

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)
(*)

31.12.2012 tarihi itibariyle satılan hizmet maliyetinde 9,515 EURO amortisman gideri bulunmaktadır (31.12.2011: 29,521).
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20. Faaliyet Giderleri
Faaliyet giderlerinin dağılımı aşağıdaki gibidir:

Personel giderleri
Amortisman giderleri
Araç giderleri
Haberleşme giderleri
Nakliye, ithalat ve ihracat 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
İhracat ve ithalat giderleri
Güvenlik giderleri
CBAK ve IAK giderleri
Bilgi işlem giderleri
Diğer

01.01-31.12.2012

01.01-31.12.2011

3,030,989
442,202
776,190
197,142
3,451,787
84,439
214,247
295,227
162,110
97,188
164,127
65,654
294,916
206,362
944,399
264,340
32,565
285,612

3,273,761
634,522
711,297
249,693
3,141,279
32,186
404,638
313,670
488,876
76,988
235,599
109,561
76,785
1,080,303
233,869
984,000
14,958
221,082

11,009,496

12,283,067

01.01-31.12.2012

01.01-31.12.2011

(1,071,896)
461,964
(56,648)
(12,502,274)
(76,334)
(364,113)

(3,489,785)
801,041
(6,925)
(5,522,497)
(20,686)
(623,587)

(13,609,301)

(8,862,439)

21. Finansman Gelirleri / (Giderleri), net

Kambiyo kârı / (zararı), net
Faiz gelirleri
Reeskont faiz geliri / (gideri), net
Faiz giderleri
Teminat mektubu gideri
Banka komisyon vediğer finansman giderleri
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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 2012 ve 2011 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

31.12.2012

31.12.2011

133,774,043
(6,097,986)
127,676,057
128,518,260
256,194,317

114,259,761
(17,501,494)
96,758,267
114,789,121
211,547,388

49.84%

45.74%

31.12.2012

31.12.2011

6,097,986
95,459,276

17,501,494
68,910,618

133,774,043
50,385,005

114,259,761
24,807,003

(b) Finansal araçlar ve kategorileri

Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
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(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.
(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.
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(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. 30 Haziran
2012 tarihi itibariyle, Grup’un bilançosunda finansal türev araçları bulunmamaktadır.
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23. İlişkili Kuruluşlarla İşlemler

Ticari Alacaklar (Not 5):
Kürüm Industrıal Gases Sh.A
Kürüm Tarım Ormancılık A.Ş.
Kürüm Steel Georgia Ltd.
New Kosova Insurance Company

Kısa Dönem-Ticari Olmayan Alacaklar (Not 7):
Sicred Pensions Sha.
E-Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti.
Kürüm Steel Georgio Ltd.
Haşmet Bedii Kürüm

Ticari Borçlar (Not 11)
Kürüm Trade Import
E-Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.
Kürüm Durres SH.A.

Diğer Borçlar (Not 13)
Kürüm Industrial Gases Sh.A- Elbasan
Sicred Pensions Sha.
Haşmet Bedii Kürüm

31.12.2012

31.12.2011

2,325,760
10,854
11,794
10,000

5,931,082
12,874
-

2,358,408

5,943,956

5,601
160,507
635,598

17,350
4,079
27,701

801,706

49,130

15,593
28,074
1,575,293

15,593
34,490
-

1,618,960

50,083

1,017
-

254
1,354,882

1,017

1,355,136

33

123,659
84,024
1,230,051

1,437,734

21,567,448
280,407
76,852
4,360

21,929,067

23,366,801

Toplam Dönen Varlıklar

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

Toplam Duran Varlıklar

TOPLAM VARLIKLAR

Kürüm
Holding

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

31 ARALIK 2012 İTİBARİYLE VARLIKLAR

34 kürüm holding 2012 faaliyet raporu

137,380,974

20,762,721

194
20,489,123
39,020
2,522
231,862

116,618,253

5,600,506
63,560,389
35,387,379
12,069,979

Kürüm
Demir

187,508,824

64,074,171

33,722
64,040,449
-

123,434,653

373,821
42,502,594
50,982,241
29,575,997

Kürüm
International

348,256,599

106,765,959

194
21,601,170
84,809,979
115,872
2,522
236,222

241,490,640

6,097,986
106,147,007
86,369,620
42,876,027

Toplam

(26,746,907)

(12,885,654)

(12,885,654)
-

(13,861,253)

(10,687,924)
(3,173,329)

Eliminasyon

321,509,692

93,880,305

194
8,715,516
84,809,979
115,872
2,522
236,222

227,629,387

6,097,986
95,459,083
86,369,620
39,702,698
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19,844,698

23,366,801

Özkaynaklar Toplamı

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE
ÖZKAYNAKLAR

16,762,160
3,081,089
1,449

14,035

Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler

Özkaynaklar
Sermaye
Genel Yedekler
Net Dönem Kârı

14,035
-

3,508,068

Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Pasifi

285,059
3,223,009

Kürüm
Holding

Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
Kurumlar Vergisi
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
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137,380,974

42,596,114

12,885,657
28,193,152
1,517,305

44,665,477

43,627,080
567,454
470,943

50,119,383

20,804,705
23,471,485
544,557
5,298,636

Kürüm
Demir

187,508,824

78,963,102

25,075,226
47,937,701
5,950,175

24,959,298

24,334,078
625,220
-

83,586,424

45,008,180
37,316,384
713,613
548,247

Kürüm
International

348,256,599

141,403,914

54,723,043
79,211,942
7,468,929

69,638,810

67,961,158
1,206,709
470,943

137,213,875

65,812,885
61,072,928
1,258,170
9,069,892

Toplam

(26,746,907)

(12,885,654)

(12,885,657)
58,021
(58,018)

-

-

(13,861,253)

(10,687,924)
(3,173,329)

Eliminasyon

321,509,692

128,518,260

41,837,386
79,269,963
7,410,911

69,638,810

67,961,158
1,206,709
470,943

123,352,622

65,812,885
50,385,004
1,258,170
5,896,563
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1,449

VERGİ SONRASI Kâr

NET DÖNEM KârI

1,449

-

(731)

Vergi
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)

Çevrim Farkları

2,180

VERGİ ÖNCESİ Kâr

40,881
238,289

(276,990)

FAALİYET KârI

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

(398,404)

121,414

946,951
(825,537)

Kürüm
Holding

Faaliyet Giderleri

BRÜT Kâr

Net Satışlar
Satışların Maliyeti

31 ARALIK 2012 İTİBARİYLE GELİR TABLOSU

1,517,305

-

1,517,305

(544,557)
36,169

2,025,693

(11,124)
(6,693,196)

8,730,013

(5,589,354)

14,319,367

378,372,327
(364,052,960)

Kürüm
Demir

5,950,175

(44,698)

5,994,873

(713,613)
-

6,708,486

(1,406,811)
(7,090,065)

15,205,362

(5,099,591)

20,304,953

211,759,401
(191,454,448)

Kürüm
International

7,468,929

(44,698)

7,513,627

(1,258,170)
35,438

8,736,359

(1,377,054)
(13,544,972)

23,658,385

(11,087,349)

34,745,734

591,078,679
(556,332,945)

Toplam

(58,018)

(29,136)

(28,882)

6,880

(35,762)

(14,553)
(64,329)

43,120

77,853

(34,733)

(24,698,930)
24,664,197

Eliminasyon

7,410,911

(73,834)

7,484,745

(1,258,170)
42,318

8,700,597

(1,391,607)
(13,609,301)

23,701,505

(11,009,496)

34,711,001

566,379,749
(531,668,748)
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