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  Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) 
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2 SEBAHATTİN LEVENT DEMİRER  YÖNETİM KURULU ÜYESİ  ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.  04.09.2014 15:00:21  
   
      
Ortaklığın Adresi : ANKARA ASFALTI 12.KM 40100 KIRŞEHİR 
Telefon ve Faks Numarası : 0386 234 80 80 (TEL) 0386 324 83 49 (FAKS) 
E-posta adresi : info@cemas.com.tr 
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks 
Numarası : 0386 234 80 80 (TEL) 0386 324 83 49 (FAKS) 

Orjinal Açıklamanın Tarihi : 15.07.2014 
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır 

Özet Bilgi : İlişkili Taraf Alacak Tahsilatları ve Grup İçi 
Sadeleştirmeler Hk. 

 
  AÇIKLAMA: 
Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının grup şirketlerinden olan alacaklarının tahsilinin belirli bir takvime bağlanması konusunda 
gerekli çalışmaların başlatılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar 15.07.2014 tarihli özel durum 
açıklamamız ile kamuoyu ile paylaşılmıştı. 31.08.2014 tarihi itibarıyla Şirketimizin ilişkili taraflardan ticari olmayan 
konsolide alacakları toplamı 160.309.036 TL'dir.  
Kamuya açıklanan finansal tablo dipnotlarında belirtildiği üzere ilişkili taraf alacak ve borçları ABD Doları olarak takip 
edilmekte ve her üç ayda bir piyasada oluşan oranlar dikkate alınarak revize edilen bir orandan bu alacaklara faiz 
işletilmektedir.  
Yönetim Kurulumuz bugün yaptığı toplantıda:  
1) Söz konusu alacakların ABD Doları kurundan takip edilmesi ve piyasa koşullarına uygun bir şekilde nemalandırılması 
uygulamasına devam edilmesine, 
2) Şirketimizin konsolide mali tablolarında görülen ilişkili taraflardan olan ticari olmayan konsolide alacaklarından bağlı 
ortaklığımız Özışık İnşaat ve Enerji A.Ş.'nin Işıklar Yatırım Holding A.Ş.'den olan 80.413.078 TL alacağının, Işıklar Holding 
A.Ş.'den olan 50.354.438 TL alacağının, Işıklar Pazarlama A.Ş.'den olan 9.904.266 TL alacağının; bağlı ortaklığımız Niğde 
Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin Işıklar Holding A.Ş.'den olan 329.170 TL alacağının; Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş.'den olan 



3.923.418 TL, Işıklar Pazarlama A.Ş.'den olan 7.263.952 TL olan alacağının toplamı olan 152.188.325 TL alacaktan 
01.09.2017 tarihi itibarıyla bakiye alacak tutarının 24 eşit takside bölünmek suretiyle o tarihten itibaren (ilk taksit ödemesi 
01.10.2017 tarihinden başlamak üzere) aylık olarak tahsil edilmesine, bu nedenle karar tarihinden sonra söz konusu 
alacakların uzun vadeli alacak olarak takip edilmesine, 
3) İki numaralı bentte sayılan alacaklar dışında kalan ilişkili taraflardan olan ticari olmayan konsolide alacakların kısa vadeli 
alacaklarda takip edilmesine bakiye tutarların 3 aylık aralıklarla yapılacak tahsilatlarla azaltılmasına,  
4) Bu alacaklardan karşılıklı mahsuplaşma yolu ile tasfiyesi mümkün olanların bir sonraki finansal tabloların açıklanmasına 
kadar süreçte tasfiye edilmesine, 
5) 15.07.2014 tarihli özel duruma açıklamasında yukarıda yer verilen hususların yanı sıra Işıklar Holding A.Ş.'nin bir 
süredir uyguladığı grup içinde benzer faaliyet konularına sahip şirketleri birleştirmek suretiyle ölçek ekonomilerinden 
yararlanmaya, etkinliği, verimliliği ve tasarrufu artırmaya yönelik stratejisi çerçevesinde, Işıklar Grubunda grup içi 
sadeleştirme çalışmaları yapıldığı ve yapılmaya da devam edileceği ifade edilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında yapılacak 
grup içerisinde birleşme, devralma, tasfiye, varlık devri veya satışı vb. işlemlerin doğal bir sonucu olarak da yukarıda 
belirtilen ilişkili taraf alacaklarında değişiklikler olabilecektir. Anılan türden bir değişiklik olması durumunda açıklanacak ilk 
finansal tablo dipnotlarında durumun açıklanmasına, 
 
Karar verilmiştir. 
 
 
Saygılarımızla, 
 
ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 
 
 
   
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan 
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları 
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
 


