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AKSU ENERJİ VE TİCARET A.Ş.
DÜNDEN BUGÜNE AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Aksu Enerji ve Ticaret AŞ. 21 Kasım 1985 yılında 30 kurucu ortak tarafından 100 TL sermaye ile
kurulmuştur.
Şirket 3096 sayılı Yap-İşlet Devret Modeli ile 04 Eylül 1985 tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan “Türkiye Elektrik kurumu dışındaki kuruluşlara elektrik enerjisi üretim tesisi kurma
ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca 19-02-1986
tarihinde Isparta ili dahilinde Eğirdir-Çayköy mevkiinde 2X6.5=13MW(36 Milyon KWH) kurulu
gücünde Aksu-Çayköy Hidro Elektrik Santrali sözleşmesini İmzalamış ve santral 08-12-1989
tarihinde işletmeye alınmıştır. Santralin işletme süresi 49 Yıldır. Türkiye’de Yap-İşlet-Devret
modeliyle kurulan ilk şirket özelliğine sahiptir.
Şirketimizin tamamı halka açık olup; Sermaye payı %10’u geçen ortağı bulunmamaktadır.
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olup; 23-24 Aralık 1999 tarihinde yapılan
sermaye artırımı ile şirketin sermayesinin %15.52’si 81 Bin TL.-‘lık kısmı borsada halka arz
edilerek Ödenmiş Sermayesi 522 Bin TL’sına artırılmış; Hisselerimiz 04 Ocak 2000 tarihinden
itibaren Borsa İstanbul Ulusal Pazarda işlem görmeye başlamış, 20 Aralık 2000 tarihinde de 3
kat(% 300) tamamı iç kaynaklardan (Hisse senedi ihraç primi) olmak üzere sermaye artırımı
yaparak ödenmiş sermayesini 2.088.000.-TL’sına çıkarmıştır. Şirket 2006 Ocak ayında %100
Bedelli, % 200 Bedelsiz Sermaye artırımı yaparak Çıkarılmış sermayesini 8.352.000.-TL’na
yükseltmiştir. Şirketin tavan sermayesi 50.000.000.-TL’dir.
1989 Kasım Ayında üretime başlayan şirket 2014 yılında 23.284.533 KWH, Üretime başladığı
tarihten dönem sonuna kadar 821.142.517 KWH net üretim gerçekleştirmiştir.
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Şirketimiz Borsaya açılan İLK Yap-işlet-devret modelli Hidro Elektrik Santraldir.
Şirketimiz, 32 Milyon TL sermayeli Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş’ ne %25,45 oranında
iştirak sahibidir. Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Muğla’nın Fethiye ilçesinde bulunan Eşen
Nehri üzerinde 44,3 MW kurulu güce sahip Eşen II HES’i 10 Ağustos 2002 tarihinde işletmeye
alarak elektrik üretmeye başlamıştır.
Göltaş Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin 30 MW gücündeki Eşen I HES 2011 yılı içerisinde ticari
işletmeye alınarak üretime başlamıştır. İki santralin toplam kurulu gücü 104,30 MW olup toplam
yıllık üretim kapasitesi 380 GWh olarak öngörülmektedir. Her iki santral için Lisans süresi 2009
yılında 38 yıl 4 ay 25 güne uzatılmıştır.
Şirketimizin 300’ye yakın kurucu ortağı mevcut olup borsada işlem görmektedir. Dolayısıyla
model bir şirketin on binleri bulan küçük tasarrufçusu mevcuttur.
Küçük yatırımcıyı teşvik ve sermayenin tabana yayılmasında 30 yıllık şeffaf çalışmalarımız; Yapİşlet - Devret modelinin en iyi uygulandığı ve sonuç alındığı örnek bir şirket olarak
değerlendirilmelidir diye düşünüyoruz.
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1-

gENEL BİLGİLER

1.a) RAPORUN İLGİLİ OLDUĞU HESAP DÖNEMİ
Faaliyet Dönemi: 01 Ocak-31 Aralık 2014’dir.
1.b) ŞİRKETİN TİCARET ÜNVANI, TİCARET SİCİLİ NUMARASI, MERKEZ VE ŞUBELERİNE
İLİŞKİN BİLGİLERİ İLE İNTERNET SİTESİ ADRESİ
Ortaklığın Ünvanı

: AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kuruluş Tarihi

: 18.11.1985

Merkez

: Piri Mehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi
Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı Kat:2/77
ISPARTA
: Çay Köyü – EĞİRDİR

Tesis
Telefon
(Merkez)

: (0.246) 232 60 44 (pbx)

(Santral)

: (0.246) 322 37 44
: (0.246) 321 30 06

Fax

: (0.246) 232 32 31

Kayıtlı Sermaye

: 50.000.000.- (ElliMilyonTürkklirası)

Çıkarılmış Sermayesi: 8.352.000.- (SekizMilyonÜçyüzelliikiBintürklirası)
Ticaret Sicil No.

: 4365 / 5489

Vergi Hesap No.

: Kaymakkapı V.D. 038 003 2787
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1.c) ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPILARI İLE BUNLARA İLİŞKİN
HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Organizasyon Yapısı :

GENEL
KURUL

YÖNETİM
KURULU

GENEL
MÜDÜR

MALİ VE
İDARİ İŞLER
MÜDÜRÜ

İŞLETME
MÜDÜRÜ

ELEKTRİK
MÜHENDİSİ

ELEKTRİK
TEKNİSYENLERİ

MAKİNA
TEKNİSYENLERİ

MUHASEBE
SORUMLUSU

İDARİ İŞLER
SORUMLUSU

SOSYAL
HİZMETLER

GÜVENLİK
GÖREVLİLERİ
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Sermaye ve Ortaklık Yapısı:
Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanı 50.000.000 TL’dır. 8.352.000.- TL’lık kısmı ödenmiştir.
Şirketimiz paylarının tamamı halka açık olup, B Grubu payları BORSA İSTANBUL A.Ş, Ulusal
Pazarda AKSUE kodu ile işlem görmektedir.
Şirket paylarının % 15,52’si ilk kez 1999 yılı Aralık ayında halka arz edilmiştir. SPK’nın
23.7.2010 tarih ve 21/655 sayılı kararı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından
yayınlanan fiili dolaşımda bulunan pay raporuna göre 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle fiili
dolaşımda bulunan pay oranı %67,54 olup Şirket’in nihai kontrol gücüne sahip herhangi bir
taraf bulunmamaktadır.
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı
NEROX İNTERNATİONAL B.V.
GÖLTAŞ A.Ş.
ULUSAL PAZARDA İŞLEM GÖRMEYEN
ULUSAL PAZARDA İŞLEM GÖREN
TOPLAM

Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
656.992,40
7,87
553.190,40
6,62
144.000,00
1,72
6.997.817,00
83,79
8.352.000,00
100,00

1.ç) İMTİYAZLI PAYLAR VE PAYLARIN OY HAKLARI
İmtiyazlı Paylar:
Genel kurulda, Şirket yönetim kurulunun üyelerinin tamamı A Grubu hamiline yazılı hisse sahibi
ortakların belirleyeceği adaylar arasından seçilmelidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 359. maddesi
uyarınca açılacak Yönetim kurulu üyeliğine seçilecek üyenin A Grubu hamiline yazılı hisse
sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilmesi şarttır.
A Grubu hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortakların veya vekillerinin her hisse senedi için 15
oy hakkı vardır. Bundan sonra yapılabilecek sermaye artışları dolayısıyla çıkarılacak B Grubu
hisse senetlerine sahip ortakların veya vekillerinin ise her hisse senedi için 1 oy hakkı olacaktır.
Şirket kârından % 5 oranında kanuni yedek akçe, kalan kârdan Sermaye Piyasası Kurulu
tarafınca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kârın % 10’u A
Grubu hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklara dağıtılır.
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1.d) YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL SAYISI
ÜST YÖNETİMDE BULUNAN KİŞİLER VE MESLEKİ TECRÜBELERİ:
ALİ İHSAN BEYHAN
Yönetim Kurulu Başkanı
08 Kasım 1939 da Isparta’da doğdu. İlk, Orta ve Liseyi Isparta’da bitirdi.
1962 de İstanbul Teknik Üniversitesinden İnşaat Yük.Müh. olarak mezun
oldu.
Temmuz 1962- Mart 1963 O.D.T.Ü. kampüsü içme suyu inşaatında çalıştı.
01 Nisan 1963 – 31 Mart 1965 Askerlik döneminde Sivas Hava meydanı
tesisleri ve Merzifon Ana Jet üssü inşaatlarında kontrol mühendisi olarak
görev yaptı.
Nisan 1965 – Mart 1966 yılları arası Manisa Ahmetli Sağ Sahil sulama
İnşaatında Şantiye şefliği yaptı.
12 Mart 1966 yılında Isparta’da Öz İnşaat ve Tic. Koll.Şti.yi ortak olarak
kurdu.
1995 yılına kadar koll.Şti. ve 1995 yılından sonra A.Ş. olarak Öz İnşaat ve Tic.A.Ş. nin Yönetim
Kurulu Başkanı olarak Resmi ve Özel 50 den fazla inşaatı müteahhit olarak yaptı ve teslim
etti.1977 de ASTAŞ Akdeniz Soğuk Hava ve Paketleme Tesisleri A.Ş.yi kurarak 1978 yılında 6000
Tonluk soğuk hava deposu tesisinin kuruluşuna ortak oldu. Tesis halen çalışmaktadır.
1984 yılında Eğirdir Hayalkent tesislerini (64 dubleks villa + sosyal tesisler + spor tesisleri) inşa
edip pazarlama faaliyetlerini İn-Pa Limited ortağı olarak gerçekleştirdi.
Türkiye’de YAP-İŞLET-DEVRET Modelinde ilk olarak AKSU ÇAYKÖY HES’in yapımını 1985
yılında kurulan Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak
gerçekleştirdi. Kuruluşundan bu yana Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nı yapmaktadır.
Enerji konusunda Gökdere Elektrik A.Ş. ve Kovada Elektrik A.Ş.nin kuruluşlarını gerçekleştirdi
ve halen Yönetim Kurulu Üyesidir.GÖLTAŞ Enerji A.Ş.nin otoprodüktör olarak gerçekleştireceği
EŞEN I – EŞEN II H.E.Santrallerinin yapılmasında koordinatör olarak görev yapmıştır.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
İ.ATİLLA SÜLDÜR
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1936 Isparta doğumlu. İlk orta ve lise öğreniminin ardından İzmir İktisadi
ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu.
1984-1994 yılları arasında Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1980 yılından bu yana
Isparta Huzurevi Vakfı Başkanlığı ve Kuruluşundan bu yana da YÖV
Başkan Yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir.
Aynı zamanda Petrol Ticaret A.Ş. ve Oto Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanlığı yapmakta olan İ.Atilla Süldür evli ve 2 çocuk babasıdır.
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YILMAZ KASAP
Yönetim Kurulu Üyesi
01.01.1938 yılında Isparta’nın Atabey İlçesinde doğdu. İlkokulu Atabey
İlkokulunda Orta okulu Isparta Ortaokulunda, Liseyi Antalya Lisesinde
bitirdi. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun
oldu.
1960-1962 yılları arasında Ankara’da D.S.İ. Genel Müdürlüğünde Zirai
İktisat Fen Heyeti Müdürlüğünde iktisatçı olarak çalıştı.
1962-1964 yılları arasında vatani görevini Levazım Asteğmen ve Teğmen
olarak tamamladı.
1964-1973 yılları arasında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.nin
muhasebe ve Mali İşler bölümünde muhasebe şefliği görevlerinde
bulundu.
1973 yılında memleketi olan Isparta’da Göltaş Göller Bölgesi Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de
Ticaret Müdürlüğü; 1974 de aynı müessesenin muhasebe müdürlüğünü; 1975 yılından 1984
yılına kadar iktisadi ve idari bölüm başkanlığı görevini sürdürdü. 1984 yılında aynı şirketin
Genel Müdürlüğü görevine atandı ve 20 Ocak 2004 yılında emekli oldu. 1997 yılında Yeminli
Mali Müşavirlik belgesi aldı.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
H.HÜSEYİN UYSAL
Yönetim Kurulu Üyesi
15 Nisan 1946 Atabey doğumlu. İlk ve Orta öğrenimini Atabey’de, Lise
öğrenimini Isparta’da tamamladı.
Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisinden 1969 yılında mezun oldu.
Orma A.Ş.’nde Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 1998 yılında emekli
oldu.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
DR. AHMET PAŞAOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi
03.03.1952 yılında Tonya’da doğdu. İlk ve ortaokulu Tonya’da okudu.1966
yılında Trabzon Fen Lisesini kazandı.1969 yılında İstanbul Üniversitesi
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünü kazandı ve buradan 1974
yılında mezun oldu.1973-1974 yılları arasında Fransızca,1976-1977 yılları
arasında İngilizce eğitimi aldı.1977-1979 Yılları arasında COLUMBIA
UNIVERSITY, GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS’da Finansman ve
Uluslararası İşletme alanlarında Yüksek Lisans yaptı.1988-1991 yılları
arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde Uluslararası
Finansman üzerine doktora yaptı ve ‘’Döviz Kurlarındaki Dalgalanmaların İşletme Değerine
Etkisi ‘’ üzerine tez hazırladı.1974-1976 yılları arasında T.C. Merkez Bankası, Kambiyo
Şubesinde uzmanlık,1979-1983 yılları arasında Türkiye Petrolleri A.O. (TPA), Mali Grup
Başkanlığı Mali Planlama ve Kontrol Servisinde Uzman/ Şeflik,1983-1989 yılları arasında İslam
Kalkınma Bankası, Cidde/Suudi Arabistan("Post Investment Evaluation" Bölümünde , Kıdemli
Mali Analistlik,1989-1992 yılları arasında T. Emlak Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde Genel
Müdür Yardımcılığı,1992 – 2000 yılları arasında Nurol Holding A.Ş. Finansman ve Dış Ekonomik
İlişkiler Koordinatörlüğü ,2000-2009 yılları arasında Nurol Holding A.Ş. Yönetim Kurulu
Üyesi/Finansman ve Dış Ekonomik İlişkiler Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuş ve halen
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Nurol Holding A.Ş. ve İştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini ve Hacettepe
Üniversitesinde Ticari Bankacılık üzerine yarı zamanlı olarak derslere girmektedir. İngilizce,
Fransızca, Orta Düzeyde Almanca ve Romayka(Yerel Dili) dillerini bilen Ahmet Paşaoğlu, evli ve
iki çocuk babasıdır.
NURETTİN ALPAY KIMILLI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
06.02.1970 Isparta doğumlu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Isparta’da
tamamladı.
1992 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği
bölümünden mezun oldu.
Yüksek Lisansını Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Mimarlık
Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra, SDÜ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi.
SDÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünde
doktorasını bitirdi. 1993 yılından bu yana serbest mühendislik, plan, proje
ve inşaat müteahhitlik hizmetlerini sürdürmektedir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.

GÜNAY TUTAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
1938 yılında Isparta’da doğdu. İlk, Orta ve lise tahsilini Isparta’da yaptı.
1962’de İstanbul Teknik Üniversitesi Teknik Okulu Maçka Mimarlık –
Mühendislik Bölümünü bitirdi.Ekim 1962 – Ekim 1964 askerlik
döneminde Sarıkamış’ta 9.Tümen Savaş İstihkam Taburunda Tümen’e ait
inşaatlarda proje ve kontrol mühendisliği, Ocak 1965 – Mart 1966 arası
serbest mimarlık, kontrollük ve şantiye şefliği yaptı.1966 yılında Öz
İnşaat ve Tic.Koll.Şti.’ni kurarak 1995 yılına kadar Kolektif Şirket
1995’den sonra Anonim Şirket olunca aynı şirketin ortağı olarak 50’ye
yakın Resmi ve Özel sektöre müteahhit olarak iş bitirdi.1978 yılında
ASTAŞ Akdeniz Soğuk Hava ve Paketleme Tesisleri inşaatını ASTAŞ A.Ş.
ortağı olarak bitirdi.Tesis halen çalışmaktadır. 1984 yılında Eğirdir’de 64
dubleks villa + sosyal tesis + spor tesislerini ihtiva eden HAYALKENT
yazlık sitesini İn-Pa Ltd.Şti. olarak yaptı.
1985 yılında Aksu Enerji A.Ş., 1991 yılında Gökdere Elektrik A.Ş., 1993 yılında da Kovada
Elektrik A.Ş.’nin kuruluşlarında görev aldı.
Evli ve 5 çocuk babasıdır.
İKİNCİ DERECEDE İMZA YETKİLİ MÜDÜRLER
MUSTAFA TUTAR
İşletme Müdürü

28.06.1972’de Isparta’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Isparta’da
tamamladı. 1994 yılında Yıldız Üniversitesi Elektrik Mühendisliği
bölümünden mezun oldu. Askerliği denizci olarak Kocaeli de
tamamladı.1995 yılında Aksu Enerji A.Ş. Çayköy hidroelektrik
santralinde Elektrik Mühendisi olarak işe başladı. 2002 yılından buyana
da İşletme Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
Evli 2 çocuk babasıdır.
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KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

HASAN HÜSEYİN UYSAL

YILMAZ KASAP

(Üye)

(Üye)

Yönetim Kurulumuzun 15.04.2013 tarih ve 445 sayılı kararı ile atanmışlardır.
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

GÜNAY TUTAR
(Başkan)

NURETTİN ALPAY KIMILLI
(Üye)

Yönetim Kurulumuzun 15.04.2013 tarih ve 445 sayılı kararı ile atanmışlardır.
Üst Yönetimde Çalışanlar:
1.d.a)Genel Müdürlük:
Şirketimizin üst yönetiminde Genel Müdürlük kadrosu bugün itibariyle boş olup gerektiğinde
Yönetim Kurulu tarafından atama yapılacaktır.
1.d.b)Mali ve İdari İşler Müdürlüğü:
Şirketimizin Mali ve İdari İşler Müdürlüğü kadrosu bugün itibari ile boş olup gerektiğinde
Yönetim Kurulu tarafından atama yapılacaktır.
1.d.c)Teknik Müdürlük
Şirketimizin teknik Müdürlüğü 1995 yılında Aksu Enerji A.Ş. Çayköy hidroelektrik santralinde
Elektrik Mühendisi olarak işe başlayan Mustafa TUTAR tarafınfan yürütülmektedir. 2002
yılından bu yana da İşletme Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.
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1.d.d) Personel ve İşçi Hareketleri:
Şirketimizde 31.12.2014 tarihi itibari ile Merkez Büroda, 1 Muhasebe sorumlusu,1 İdari işler
Sorumlusu ve 1 Büro elemanı, Santral Binamızda 2 Elektrik Mühendisi, 7 teknisyen, 9 güvenlik
görevlisi olmak üzere toplam 21 personel görev yapmaktadır.
1.d.e)Toplu İş Sözleşme uygulamaları:
Şirketimizde toplu iş sözleşmesi yapılmamaktadır.
1.e) GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN
ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI
KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ
YÖNETİM KURULU
15 NİSAN 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere
Yönetim Kurulu’nun seçmiştir. Yönetim Kurulunun görev süreleri 2016 yılında yapılacak 2015
yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar devam edecektir. Yönetim Kurulu’ nun yetki sınırları,
Şirket Esas Mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri ve Yönetim Kurulu’nun 15.04.2013
gün ve 446 sayılı kararı ile kabul edilen imza sirküleri 30 Nisan 2013 tarih ve 8310 sayılı
Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.
Yetki sınırları;
Şirketimiz Yönetim Kurulu 15.04.2013 tarih ve 446 sayılı karar ile şirket merkezinde
toplanarak;
1-15 Nisan 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında gündemin 7.Maddesi
gereğince 3 yıllık süre için seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin görev bölümü için 15 Nisan 2013
tarihinde yapmış oldukları yönetim kurulu toplantısında aşağıda belirtilen görev bölümü
kararlaştırılmıştır.
Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Azalığa : Ali İhsan BEYHAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine
: İsmail Atilla SÜLDÜR’ün
Yılmaz KASAP, Hasan Hüseyin UYSAL ve Ahmet PAŞAOĞLU’nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak
asgari ücretin brüt tutarının net olarak ödenmesine karar verilmiştir.
Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi’ni temsil ve şirket adına imza vaz’ına selahiyetli olanların
dereceleri aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
1-ŞİRKETİ TEMSİL VE ŞİRKET ADINA BİRİNCİ DERECEDE TEMSİL İLZAMA YETKİLİ OLANLAR
1-Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
: Ali İhsan BEYHAN
2-Yönetim Kurulu Başkan Vekili
: İsmail Atilla SÜLDÜR
3-Yönetim Kurulu Üyesi
: Yılmaz KASAP
4-Yönetim Kurulu Üyesi
: Hasan Hüseyin UYSAL
5-Yönetim Kurulu Üyesi
: Ahmet PAŞAOĞLU
6-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
:Günay TUTAR
7-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
: Nurettin Alpay KIMILLI
2-İKİNCİ DERECEDE TEMSİL İLZAMA YETKİLİ OLANLAR
1-Şirketimizin santral biriminin sevk ve idaresinden sorumlu Teknik Müdürü: Mustafa TUTAR
3-ŞİRKET NAMINA TANZİM OLUNACAK BİLUMUM EVRAK, SENET, VESAİK, MUKAVELE VE
ANLAŞMA GİBİ ŞİRKETİ YÜK ALTINA SOKAN VESİKALARIN MUTEBER OLABİLMESİ İÇİN
ŞİRKET KAŞESİ VEYA ŞİRKET ÜNVANI ALTINDA;
a) Birinci Derecede İmzaya yetkili olanlardan ikisinin müştereken,
4-BİLUMUM VESAİK VE MUAMELATIN,ALEMUMUM MUHABERAT VE BANKALARA TEVDİ
EDİLECEK BİLUMUM SENETLERİN CİROLARINDA BANKALARDAN ALINACAK PARALAR İÇİN
TANZİM OLUNACAK ÇEKLERDE,ÖDEME TAHSİLAT TALİMATLARINDA VE HAVALE
EMİRLERİNDE; (GAYRİ MENKUL, ALIM-SATIM; İPOTEK İŞLEMLERİ YAPMAK, ÖDÜNÇ VERMEK
GİBİ İŞLER DIŞINDA) HER TÜRLÜ MUHABERAT VE MUAMELATTA TEMSİL VE İLZAM İÇİN,
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a) Birinci derecede imza yetkili olanlardan bir ve ikinci derecede imza yetkili olanlardan bir
olmak üzere ikisinin müştereken imza etmeleri şarttır. Oy Birliği ile Karar Verilmiştir.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETICILERE

SAGLANAN MALI HAKLAR
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2014 YILINDA (OCAK 14-ARALIK 14) ÖDENEN TOPLAM ÜCRET
VE MENFAATLER:

ADI

SOYADI

GÖREVİ

A.İHSAN
İSMAİL ATİLLA
YILMAZ
HASAN HÜSEYİN
AHMET
NURETTİN ALPAY
GÜNAY

BEYHAN
SÜLDÜR
KASAP
UYSAL
PAŞAOĞLU
KIMILLI
TUTAR

YÖN.KUR.BAŞK.
BAŞK.VEK.
ÜYE
ÜYE
ÜYE
BAĞIMSIZ ÜYE
BAĞIMSIZ ÜYE
TOPLAM

BRÜT ÜCRET G.V.+D.V KESİNTİ
YILLIK
YILLIK
21.014,96
3.311,96
15.705,20
2.475,14
15.705,20
2.475,14
15.705,20
2.475,14
15.705,20
2.475,14
15.705,20
2.475,14
15.705,20
2.475,14
116.852,14
18.162,80

NET ÜCRET
YILLIK
17.703,00
13.320,06
13.320,06
13.320,06
13.320,06
13.320,06
13.320,06
97.083,36

NOT:
1- 2014 yılında uygulanan aylık brüt asgari ücret:
Ocak – Haziran : 1.071,00TL ,Temmuz – Aralık : 1.134,01TL
2- 2014 yılında Ahmet Paşaoğlu ve Nurettin Alpay Kımıllı dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri
aylık 80,33.-TL,Yıllık 963,96 TL Asgari Geçim İndiriminden faydalanmıştır.

1- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Şirketimiz kendi faaliyet konusunda yeni yatırımlar yapabilmek adına araştırma
geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.Bu araştırma ve geliştirme faaliyetleri genellikle
yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde devam etmektedir.
2- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERLE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
4.a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler.
Yatırımlardaki Gelişmeler
Şirketimiz Lisansız Elektrik Üretimi yönetmeliği kapsamında 2014 Mart ayında Isparta
İli Gönen İlçesinde inşaatına başlamış olduğu 1Mw. Güneş Enerji Santrali’ni tamamlamış
olup 19.01.2015 tarihinde enerji satışına başlamıştır. Yine aynı yönetmelik kapsamında
Isparta ili Kayı Köyü Gözlek mevkiinde 1 Mw Güneş Enerji Santrali için MASFEN İnşaat
Enerji A.Ş ile 07.11.2014 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yatırıma başlanmıştır. Bu
yatırım için 990.000 Euro karşılığı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş den 5 ay ödemesiz
toplam 84 aylık leasing kredisi kredi kullanılmıştır.
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Teşvik Tedbirlerinden yararlanma Durumu:
Şirketimizin Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdürlüğünden 31.10.2014 tarih ve 116595 sayılı yatırım teşvik belgesi almış , Isparta
ili Kayı Köyünde yapılacak olan 1Mw.’lık lisanssız güneş enerji santralinde kullanmak
üzere KDV istisnası elde etmiştir.
4.b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim
organının bu konudaki görüşü.
İÇ DENETİM VE RİSK YONETİM SİSTEMLERİ:
İç denetim, şirkete yönelik bir hizmet olarak o şirketin faaliyetlerini incelemek ve
değerlendirmek amacıyla şirketin bünyesinde oluşturulan bağımsız bir değerlendirme
fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. İç Denetim Birimi’nin amacı; Yönetim Kurulu’nun
verdiği yetkiye dayanarak, Şirketin sürekliliğini ve kurumsallaşmasını sağlamak, hak ve
çıkarlarını korumak, iç ve dış risklere karşı öneriler geliştirmek üzere, denetim,
soruşturma ve incelemeler yapmaktır.
Yönetim Kurulumuzun bu konuda aldığı bir kararı yoktur. Bu çerçevede, İç denetime ve
risk yönetime ilişkin yönergesi, iç genelgesi bulunmamaktadır. İç Denetim ve Risk
Yönetim Sistemleri; Denetim Komitesi üyeleri, Tam Tasdik Denetimi, Bağımsız dış
Denetim aracılığı ile Genel kabul görmüş muhasebe standartları ve prensipleri
çerçevesinde yapılmaktadır.
4.c) Şirketimiz, Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş ‘nin %25,45 oranında iştirakidir.
4.ç) Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
4.d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin
açıklamalar.
2014 TAKVİM YILI MUHASEBE VE FİNANSAL TABLOLARININ DENETİMİ:
4.d.1- Tam Tasdik Denetimi için Denge Ankara Yeminli Mali Müşavirlik Anonim
Şirketiyle, 01.01.2014 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 2014 yılı içerisinde
muhasebe kayıtlarının sondaj usulü incelenmesi ile mizan kontrolü ve muhasebe
tekniklerinin gözden geçirilmesine yönelik revizyon çalışma tarihleri aşağıdaki gibidir.
Başlama Tarihi
21.04.2014
21.07.2014
20.10.2014
19.01.2015

Bitiş Tarihi
25.04.2014
25.07.2014
24.10.2014
23.01.2015

Denetim Aralığı
01.01.2014-31.03.2014
01.04.2014-30.06.2014
01.07.2014-30.09.2014
01.10.2014-31.12.2014

Denetçi Sayısı
2
2
2
3

4.d.2- Bağımsız Dış Denetim Raporu için Denge Ankara Bağımsız Denetim Yeminli Mali
Müşavirlik Anonim şirketiyle 26.03.2014 tarihinde 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
S.P.K ilgili Tebliğlerine göre; 30 Haziran 2014 Ara hesap dönemine ait, 11 Ağustos 2014
tarihli Finansal Tablolar ve Olumlu Görüş belirten Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu, 02
Mart 2015 tarihli 31 Aralık 2014 Hesap Dönemine ait Finansal Tablolar ve olumlu görüş
belirten Bağımsız Denetim Raporu hazırlanmıştır.
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4.e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek
nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler.

Şirketin taraf olduğu dava ve icra takiplerine ilişkin bilgi:
Konu ile ilgili açıklamalar için Bknz. 31 Aralık 2014 Tarihi itibariyle Finansal Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu Dipnot 15. ‘’KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE
YÜKÜMLÜLÜKLER“
4.f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri
hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.
4.g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul
kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine
getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler.
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE VE SATIŞINA İLİŞKİN FAALİYETLER:
Santralımızın yıllık üretim kapasitesi Brüt 36.000.000 kwh/yıl’dır. Santralimiz üretime
geçtiği 1989 yılından bu yana yağışlarla orantılı olarak bazı yıllar kapasitesinin altında,
bazı yıllar üstünde olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
2014 yılı üretim döneminde 23.284.533 KWH üretim gerçekleştirilmiş olup, yıllık
kapasitemizin % 64,68’idir. 2015 yılının da yağışlar ve üretimimiz açısından bereketli
geçmesini ümit ediyoruz.
2014 VE 2013 YILLARI BRÜT ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ VE KAPASİTE
KULLANIMI
2014
12 AYLIK
PROGRAM
BRÜT ÜRETİM
KAPASİTE KULLANIM ORANI
(BRÜT DÖNEM ÜRETİMİ/ BRÜT DÖNEM
PROGRAMI)

36.000.000
23.284.533
64,68 %

2013
36.000.000
34.449.540
95,69%

4.ğ) 2014 hesap yılı içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
4.h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri
çerçevesinde yapılan harcamalar.
2014 Yılı içerisinde Yapılan Bağış ve Yardımlar:
2014 yılı içerisinde yapılan herhangi bir bağışımız bulunmamaktadır.
4.ı) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.
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5.FİNANSAL DURUM
5.b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içerisindeki satışları, verimliliği,
gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin
sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük
beklentiler.
Son 3 Yıl İtibariyle NET Elektrik Enerji Üretimimiz:
AYLAR
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
TOPLAM

PROGRAM
3.500.000
3.300.000
6.200.000
8.800.000
7.600.000
650.000
0
0
0
1.100.000
1.350.000
3.500.000
36.000.000

2012 (kwh)
2.416.932
2.876.196
6.484.896
9.958.356
9.572.232
5.769.228
841.800
115.092
0
694.140
698.556
2.520.984
41.948.412

2013 (kwh)
2.799.192
4.928.808
7.643.820
9.928.548
6.487.104
803.328
0
0
19.044
756.240
358.020
665.436
34.449.540

2014 (kwh)
1.200.876
1.339.428
4.881.336
3.679.908
4.302.318
1.977.249
0
0
78.279
1.149.253
969.247
3.706.639
23.284.533

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDEKİ GELİŞMELER:
12000000
10000000
8000000
6000000
2013
4000000

2014

2000000
0
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2014 YILI ELEKTRİK ÜRETİMİ Kwh
OCAK
16%
0%
0%

5%

ŞUBAT

6%

MART

4%

21%

5%

NİSAN
MAYIS

9%
0%

HAZİRAN
18%

16%

TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM

ELEKTRİK ENERJİSİ SATIŞLARI VE SATIŞ HASILATI
Üretilen enerjinin tamamı TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.’ye
satılmıştır. 19.02.1986 tarihli sözleşmeye ek olarak 01.01.1997 tarihinden geçerli
olmak üzere 19.12.1996 tarihinde yapmış olduğumuz ek protokole göre, ürettiğimiz
enerji; TEDAŞ ortalama satış fiyatının % 65’i (KOF Dahil) olarak değiştirilmiştir.
23.05.2000 tarih ve 4568 sayılı kanunun 5/c maddesiyle ve 01.01.2004 tarihinden
geçerli olarak Kamu Ortaklığı Fonu ( KOF) yürürlükten kaldırılmış, Bakanlık ve Tetaş
tarafından Bildirilen Tarife yazılarında KOF’ndan bahsedilmemiştir. Dolasıyla Temmuz
2001 tarihinden Şubat 2005 tarihine kadar Faturalar KOF düşülmeden kesilmiş ve Tetaş
tarafından itirazsız ödenmiştir. Ancak Tetaş ile KOF hakkında İhtilafa düşülmüştür..
ETKB Enerji işleri Genel Müdürlüğü’nün 27.09.2002 tarih ve 4192sayılı yazısı ile Enerji
satış tarifesi, TETAŞ tarafından tespit edilmektedir Ancak kurum türlü gerekçelerle
fiyatımızı belirlememektedir.
2003 Nisan ayından bu güne kadar kesilen faturalarımız da TETAŞ Genel Müdürlüğü
Enerji Alış Daire Başkanlığı’nın 09 Nisan 2003 tarih ve 2378 sayılı tarife yazısında
bildirdiği Mart 2003 fiyatı olan 0,07388419 TL’dan düzenlenmektedir.2014 yılı net
satış hasılatı 1.546.446 TL dır.
a- Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ) ve Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı (ETKB) aleyhine Danıştay 13.Hukuk Dairesi 2008/3873 Esas sayılı
dosyada görülen; Fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla 23.057,01 TL şirket
zararının tahsiline ilişkin dava.
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b- TETAŞ Genel Müdürlüğü – Enerji Alış Daire Başkanlığı’nın 15.08.2008 tarih 12004086 sayılı, 21.08.2008 tarih 4293-11094 sayılı ETKB yazılarının iptali ile
sözleşmemize göre 01.01.2008 ve 01.07.2008 tarihlerinde yapılan fiyat
değişikliklerinin İmtiyaz Sözleşmesi uyarınca satış tarifelerine yansıtılması
gerektiği ve tarife miktarları hakkında görüş bildirilmesine karar verilmesi
talebiyle Danıştay 13.Hukuk Dairesinin 2008/12359 Esas Sayılı dosyasıyla açılan
dava.
c- TETAŞ ve ETKB aleyhine Danıştay 13.Hukuk Dairesinde açılan 2007/3852 Esas
sayılı dosyanın reddi yönünde verilmiş olan kararına karşılık açılan 2008/1989
nolu temyiz dava dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde 28 Şubat 2013
tarihinde bozma kararı verilmiştir. Bu dava dosyası Danıştay’ca yetkili idare
mahkemesine gönderilecek ve davalar orada görülecektir.
d- TETAŞ ve ETKB aleyhine Danıştay 13.Hukuk Dairesinde açılan 2007/5255 Esas
sayılı dosyanın reddi yönünde verilmiş olan kararına karşılık açılan 2008/1990
nolu temyiz dava dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde 28 Şubat 2013
tarihinde bozma kararı verilmiştir. Bu dava dosyası Danıştay’ca yetkili idare
mahkemesine gönderilecek ve davalar orada görülecektir.
e- TETAŞ ve ETKB aleyhine Danıştay 13.Hukuk Dairesinde açılan 2007/1699 Esas
sayılı dosyanın reddi yönünde verilmiş olan kararına karşılık açılan 2009/563
nolu temyiz dava dosyası üzerinde yapılan inceleme neticesinde 28 Şubat 2013
tarihinde bozma kararı verilmiştir. Bu dava dosyası Danıştay’ca yetkili idare
mahkemesine gönderilecek ve davalar orada görülecektir.
Yukarıdaki görülmekte olan davaların TEMYİZ sonucuna kadar faturalarımızdaki fiyat
itirazımız ve KOF dahil fiyatlandırmamıza aynen devam edilecektir.
2010 yılında Enerji Bakanı Sayın Taner YILDIZ ile Görüşülerek Şirketin Fiyat Tarifesi
konusundaki şikayetleri ve Yapılan zamların yansıtılması konusu dile getirilerek
konuyla ilgili kendisine bir dosya sunulmuştur. Bakanlıkla Tarife konusunda Bakanın
talimatı çerçevesinde görüşmeler sürdürülmüş bir sonuca ulaşılamamıştır. EPDK 01
Ekim 2011 tarihinde geçerli olmak üzere Elektrik satış tarifelerini yeniden belirlemiş
konu ile ilgili ETKB’na yazı yazılmış yazıya cevaben 31 Ekim 2011 tarihinde bakanlık
yetkilileri ile görüşme yapılmış ancak netice alınamamıştır. 16 Şubat 2012 tarihinde
Bakanlığa tekrar yazı ile müracaat ederek güncel fiyatın belirlenmesi için somut
önerilerde bulunulmuş ve mağduriyetin giderilmesi talep edilmiştir. Bu yazımıza
karşılık Bakanlığın 26.04.2012 tarihli yazısında; bu konu ile ilgili açılmış olan davanın
kesinleşmiş kararının alınmasından önce yapılacak bir işlemin bulunmadığı
bildirilmiştir. 29.05.2012 ve 24.10.2012 tarihlerinde aynı taleple yazılan yazılarımıza da
Bakanlığın 16.11.2012 tarihli cevabı aynı doğrultuda olmuştur.
5.c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup
olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmesi.
Şirketimizin sermayesinin karşılıksız olmadığı ve herhangi bir vadesi geçmiş borcunun
bulunmadığı Periyodik olarak yapılan denetleme çalışmaları sonucunda hazırlanan
raporlarda açıkça görülmektedir.
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5.ç) Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler.
Şirketimizin finansal yapısını iyileştirmek amacıyla çeşitli girişimler ve çalışmalar
yapılmakta olup, kesinleşen bir durum söz konusu olduğu zaman Şirketimizin resmi
internet sitesinden (www.aksuenerji.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan
(KAP) bilgilendirme yapılacaktır.
5.d) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa
gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri.
Dönem Kâr/Zarar: ( TL.-)
Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerine göre düzenlenen Finansal Tablolara göre net
Dönem Zararımız (1.118.380) TL ‘dır.
Kâr Dağıtım Politikası:
Son İki yıla ait (Brüt / Net) Temettü oranları (%):
YILLAR
2013 ( GENEL KURULCA ONAYLANAN)
2014 ( GENEL KURULA TEKLİF EDİLECEK)

A GRUBU (İMTİYAZLI)
Brüt / Net
-

B GRUBU ( ADİ )
Brüt / Net
-

2014 Yılı Sermaye : 8.352.000 TL
2014 YILI KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ:
Sermaye Piyasası Kurulu Kâr Payı Tebliği, 23.01.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve
01.02.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kurulun 27.01.2014 tarih ve 2/39 sayılı Kararıyla da daha
önce yürürlükte bulunan “Kâr Dağıtım Tablosu Hazırlama Kılavuzu” yürürlükten kaldırılarak, Kâr Payı
Tebliğinin 13. maddesi uyarınca hazırlanan “Kâr Payı Rehberi” yürürlüğe konmuştur . Kâr Dağıtım
Tablosu Hazırlama Kılavuzunda belirtilen temettü tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda mevcut net
dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabilecektir. Bir başka deyişle,
dağıtılacak temettü tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının
dağıtılabilir tutarıdır” kararı uyarınca, Şirketin yasal kayıtlarında Dönem kârı oluşmamış olmasından
ve Geçmiş Yıl zararı mevcut olduğundan net dağıtılabilir kâr oluşmamıştır. Şu kadar ki; Enerji
Bakanlığına geçmiş yıllar için enerji satış fiyatının oluşturulması yönünde yapılan müracaatımızın
genel kurul toplantısından önce sonuçlandırılması halinde oluşacak geçmiş yıllar gelirlerimizden kar
tevzi yapılmasına karar verilmiştir.

Çıkarılmış menkul kıymetlerimiz:
İtfa edilmesi gereken çıkarılmış menkul kıymet yoktur.
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Hisse Senedimizin, BORSA İSTANBUL (BİST) Yılın Son İşlem Günü tablosu:
AKSU ENERJİ
NORMAL
Tarih
31.12.2014
Kapanış
6,23
En Yüksek
6,25
En Düşük
6,19
Ağırl.Ort.
6,22
Miktar (adet)
2.978
Hacim (TL)
18.525
Sermaye (TL)
8.352.000
Piyasa Değeri (TL)
52.032.960
Dolar Kuru
2,32690
XU100
85.721
Son gün için birleşik seans verileridir.
Dolar kapanışı Merkez Bankası Döviz Alış Kurudur.

DÜZELTİLMİŞ
6,23
6,25
6,19
6,22
2.978
-

DOLAR
2,68
2,69
2,66
2,67
7.961
3.589.325
22.361.494
36.839

Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektör içerisindeki yeri:
Şirketimizin ürettiği elektrik enerjisi ülke üretimi içerisinde mukayese edilmeyecek
kadar az olmasına rağmen bir model oluşturması bakımından
dikkatle
değerlendirilmesi gerekir.
%25,45 oranlı iştirakimiz Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin Yatırımları
tamamlandığında sektör içerisindeki yeri bakımından bir değerlendirme yapılabilir.
Ancak Çayköy HES Yatırımımız, küçük tasarrufların birleştirilmesi ile ülke genelinde
büyük yatırımların yapılabileceğini göstermiştir. Ayrıca şirketimiz yenilenebilir enerji
yatırımları kapsamında öncülük yaparak ülkemizdeki kabulü yapılıp üretime geçen
sayılı Güneş Enerji Santrallerinden birini kurup devreye almış ve enerji satışına
başlamıştır. Yine aynı kapsamda 1 adet Güneş Enerji Santralinin de inşaatına
başlamıştır.
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II - FAALİYETLERİMİZ :
Şirketimiz 1985 yılında gündeme gelen Yap-İşlet-Devret modeliyle Türkiye’de ilk
kurulan ve üretime geçen ÇAYKÖY H.E.S.’i gerçekleştirmiştir. Şirketimiz Isparta ilindeki
1 Mw.’lık Güneş Enerji Santralini devreye alan ve enerji satışına başlayan ilk şirkettir.
2014 yılı içerisinde şirketimizin yapmış olduğu çalışmalar ana başlıklar olarak
şöyledir:
C- 2014 YILI İÇERİSİNDEKİ SANTRAL REVİZYON ÇALIŞMALARI:















Ünite I generatör köprüsü ile üst lavuz yatak yağ kabı komple söküldü, daha önceki
yıllarda meydana gelen çatlaklıklar, kabın demonte şekilde ters çevrilerek çatlak
meydana gelen kısımlarda temizlik ve daha sonra kaynak yapılarak sağlamlaştırıldı
ve generatör köprüsü yeniden monte edildi.
Ünite I ve II Türbin klavuz yatağı ve kabı söküldü. Türbin salmastra lastiği yenisi ile
değiştirildi.
Ünite I ve II nin sargı temizliği yapıldı. Sargılara vernik atıldı.
Ünite I ve II alt ve üst klavuz yatak lokmaları demonte edildi. Ayarları yapılarak
tekrar monte edildi.
Ünite I ve II’nin tüm kontak ve klemensleri kontrol edildi. Gevşek olanlar sıkıldı.
Arızalı ve kullanılmayacak durumda olan kontaklar yenisi ile değiştirildi.
Kapalı şalt sahası genel temizliği yapıldı. Kesicilerin yağları kontrol edildi. Eksik
olanlar tamamlandı.
Cebri boru genleşme contaları salmastraları yenilendi. Cebri boru kayar mesnetlerin
silindirlerinin çıkanları yerlerine koyuldu.
Havuz ve kanalda temizlik çalışması yapılmıştır, kanalda yer yer meydana gelen
çatlaklar ve kırılmalar betonlanarak tamir edildi.
Santral ve havuz bölgelerinde iş güvenliği açısından eksik görülen önemler giderildi,
kişisel koruyucu donanımlar temin edilerek tüm personele verildi.
Tüm personelimize iş güvenliği eğitimleri verildi.
Tüm personelimiz sağlık taramasından geçirildi.
İki personelimize ilk yardım eğitimi aldırıldı.
İş güvenliği için santral ve havuz bölgesinde uyarı levhaları konuldu.

D- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER
2015 YILINA GİRERKEN ŞİRKETİMİZİN GENEL DURUMU:
 Şirketimizin No. II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği" dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası
Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları
SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş,
01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Finansal tablolarda da görüleceği gibi
2015 yılına 3 Milyon 776 Bin 442.-TL. Dönen, 38 Milyon 318 Bin 674.-TL. Duran
varlıklar olmak üzere 42 Milyon 095 Bin 116.-TL. toplam aktifle girmiştir. Toplam
Aktifimizin 2013 yılına göre % 0,21 oranında attığı görülmektedir.
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 Gelir Tablosuna bakıldığında Yurt içi net satışlar tutarının 2013 yılına göre % 32,15
oranında azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni 2014 yılında üretimin % 32,40
oranında azalmasından kaynaklanmaktadır. Yıl içerisinde Enerji satış fiyatı geçen
yılda olduğu gibi değişmemiştir. 2014 yılı hisse başına kayıp 0,1339 KR olmuştur.
 Özkaynak Değişim Tablosu tetkik edildiğinde 2014 yılı devir 01 Ocak 2014 özkaynak
bakiye toplamı 34.062.873.-TL’sıdır. 2014 yılı net dönem zararı 1.118.380.- TL
olarak gerçekleşmiş ve Öz kaynak toplamımız %3,28 oranında azalarak 32.860.232TL olmuştur.
 Nakit Akım tablosuna bakıldığında dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
mevcudu 3.311.871 TL ‘dır.
Özet Bilanço (TL)
Dönen varlıklar
Duran varlıklar
Toplam varlıklar

31.12.2014
3.776.442
38.318.674
42.095.116

31.12.2013
4.670.125
36.538.007
41.208.132

Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar
Toplam kaynaklar

854.360
8.380.524
32.860.232
42.095.116

619.003
6.526.256
34.062.873
41.208.132

Özet Gelir Tablosu (TL)
Net satışlar
Brüt kar /Zarar
Faaliyet karı / Zararı
Vergi Öncesi Kar / Zarar
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir /(Gideri)
Net dönem karı / Zararı
MALİ ORANLAR
1-LİKİDİTE ORANLARI
Cari Oranlar ( Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli
Yükümlülükler)
Asit Test Oranı (Dönen Varlıklar- Stoklar / Kısa Vadeli
Yükümlülükler)
Nakit Oranı
( Nakt.ve nkt benzrl. / Kısa Vadeli
Yükümlülükler)
2-FAALİYET ORANLARI
Dönen Varlıkların Devir Hızı Oranı (Net Satışlar / Ortalama
Dönen Varlıklar)
Öz Sermaye Devir Hızı ( Net Satışlar / Öz Kaynaklar )
Hazır Değerler Devir hızı (Net Satışlar / Nakt.ve nkt
benzrl)
3-MALİ BÜNYE ORANLARI
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler ( Kısa ve uzun Vadeli
Yüküml. / toplam aktif)
Öz Kaynaklar/Toplam Aktifler

31.12.2014
1.546.446
280.867
26.128
(1.190.870)
72.490
(1.118.380)
2014

2013

4,42

7,76

4,42

7,76

3,87

7,37

0,41

0,30

0,04

0,04

0,47

0,32

0,22

0,17

0,78

0,83
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4-KARLILIK ORANLAR
Brüt Satış karı/Net Satışlar
Faaliyet Karı/Net Satışlar
Net kar/Net Satışlar
Hisse senetleri nazari değer oranı( Öz Kaynak / Pay Adedi
Sayısı)
Fiyat / Kazanç (F/K)(borsa kapanış fiyatı/adi hisse senedi
brüt kar payı)
PD/DD(Hissenin Fiyatının/Defter Değerinin Kaç Katı)
(Kapanış fiyatı x Pay adedi/özsermaye)
Temettü verimi Oranı ((Adi Hisse nakit net temettü/piyasa
değeri)*100)

0,18
0,016
(0,72)

0,62
0,33
(1,54)

3,93

4,08

-

-

2,67

1,34

0,00

0,00

Not: Hisse Senetlerinin Piyasa Değerleri :
- 31.12.2013 tarihi itibari ile

6,62TL

- 31.12.2014 tarihi itibari ile

6,23 TL

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Karşılığı:
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 481.293-TL’dır. Gerekli karşılık
ayrılmıştır.(Bknz.DipNot:8)
Personel ve İşçiye sağlanan hak ve menfaatler:
Şirket Personel ücretleri 2014 yılı ilk 6 (altı) ay ortalama % 6 oranında, ikinci 6 ay
ortalama
% 12 oranında ücret artışı sağlanmıştır. 2013 yılı 12 aylık Ortalama Ücret Artışı % 8
olmuştur.
G-BİLGİLENDİRME POLİTİKAMIZ:
“Bilgilendirme Politikası” Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28/04/2009 tarih 361 sayılı
kararı ile onaylanarak uygulamaya konulmuştur.
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Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2014
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 03.01.2014 tarih ve 28871
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan tebliğ çerçevesinde şirketimiz tarafından
hazırlanan uyum beyanı;
1 - PAY SAHİPLERİ
1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.1.1

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan “Pay Sahipleri ile
İlişkiler Birimi”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının
korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynar. Bu doğrultuda şirketimiz
bünyesinde Pay Sahipleri ve İlişkiler Birimi oluşturulmuştur.

Birim Personeli: Mehmet ÇETİNLİ
Mimar Sinan Caddesi Miralay İşhanı Kat:2/77 ISPARTA
Telefon: 0246-232 60 44 email: mcetinli@aksuenerji.com.tr
Birim Personeli: Esin AKKAYA
Mimar Sinan Caddesi Miralay İşhanı Kat:2/77 ISPARTA
Telefon: 0246-232 60 44 email: eakkaya@aksuenerji.com.tr
1.1.2

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar
güncel olarak şirketimizin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.2.1 Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım
yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak
kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik
ortamda Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Dönem içinde pay
sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar
arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Özel denetim isteme hakkı
bilgi alma hakkının bir parçasıdır. Bu çerçevede, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli
olduğu takdirde, bilgi alma ve inceleme hakkının daha önce kullanılmış olması koşuluyla, belirli
olayların incelenmesi için özel denetim istemeyi, gündemde yer almasa dahi, her pay sahibinin bireysel
olarak genel kuruldan talep edebileceği yönünde bir hüküm esas sözleşmeye konulabilir. Dönem
içerisinde pay sahiplerinin şirketten özel denetim istekleri olmamıştır. Özel denetim şirket
işlemlerindeki yolsuzluk iddialarının araştırılması için etkin bir yöntem olduğundan, şirket yönetimi
özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır. Ana sözleşmemizde Özel Denetçi
atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde Özel Denetçi tayini talebi
olmamıştır.
1.3 Genel Kurul
1.3.1 Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Genel kurul toplantı ilanı
en fazla sayıda pay sahibine ulaşacak şekilde ortaklığın kurumsal internet sitesinde ve KAP aracılığı
ile genel kurul tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmektedir. Şirketin internet sitesinde, genel kurul
toplantı ilanı ile birlikte aşağıda yer alan bilgilere de yer verilmektedir.
a) Şirketimizin 8.352.000-TL olan sermayesi; 144.000-TL A Grubu (İmtiyazlı), 8.208.000-TL B Grubu
olmak üzere toplam sermayesine tekamül eden 8.352.000 adet paydan oluşmaktadır.
b) Ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek dönemde
gerçekleşmesini planladığı ortalık faaliyetini büyük ölçüde etkileyecek durum bulunmamaktadır.
c) Genel Kurul toplantı gündeminde şu ana kadar şirketimize ulaşan yönetim kurulu azli ve değişikliği
bulunmamaktadır. Şirketimizde yönetim kurulu seçimi 2016 yılında yapılacak 2015 genel kurulunda
olacaktır.
ç) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun ve şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olmadığı,pay sahiplerine duyurulmuştur;
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d) Şirketimizin bu yılki yapılacak genel kurulunda yapılması planlanan esas sözleşme değişikliği
bulunmamaktadır.
1.3.2 Şirketimizde Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş
olmasına dikkat edilerek gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir.
Gündemde “diğer“, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir ve Genel kurul
toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.
1.3.3 Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında
eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak
şekilde gerçekleştirilmesi, ilke olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla genel kurul toplantıları şirket
merkezinin bulunduğu şehir olan Isparta’da yapılmaktadır. Ayrıca TTK ilgili maddesi gereğince MKK
nezdinde Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik ortamdan da genel kurulumuz pay
sahiplerinin hizmetine sunulmuş ve en yüksek sayıda katılım sağlanması amaçlanmıştır.
1.3.4 Toplantı başkanı TTK, kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında
hazırlıklarını gene kurul toplantısından önce yapmaktadır.
1.3.5 Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve
anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı azami gayret ve özen göstermektedir.
Genel kurul toplantılarında gündemde yazılı olan maddeler hakkında her Pay sahibine eşit şartlar
altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilir. Gündem ile ilgili olmayan konularda tüm
gündem maddeleri görüşüldükten sonra, Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve
soru sorma imkânı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan
ve ticari sır kapsamına girmeyen, mevzuat gereği kamuya açıklanması fırsat eşitsizliğine yol
açmayacak her türlü sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını
sağlamaya çalışmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek
kadar kapsamlı olması halinde, sorulan sorular en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler
Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanmaktadır.
1.3.6 Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst düzey
yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhhi yakınlarının, şirket veya bağlı
ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi
için TTK’nın 393.ve 395. Maddeleri ile SPK’nın ilgili Maddeleri gereğince Genel Kuruldan onay alınarak
söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilir.
1.3.7 (1.3.6) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde şirket bilgilerine ulaşma imkânı
olan kimseler, kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel
kurulda bilgi verilmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirir.
1.3.8 Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulunu temsilen Yönetim Kurulu üyeleri,
ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer gerekli
bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır
bulunmaktadır.
1.3.9 Şirketimizin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni
hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz
öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte bir işlemi olmamıştır.
1.3.10 Genel kurul toplantılarında dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve
yararlanıcıları hakkında ortaklara bilgi verilmekte ve görüşleri alınmaktadır. Şirketin bağış ve
yardımları yıllara göre değişiklik göstermekte ve üretim tesisimizin bulunduğu bölgede ihtiyaçlara
bağlı yardımlar yapılmaktadır.
1.3.11 Genel kurul toplantılarımızı söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri ve medya dahil olmak
üzere kamuya açık şekilde TTK , SPK ve şirket Esas sözleşmesine aykırı olmayacak şekilde
yapılmaktadır.
1.4 Oy Hakkı
1.4.1 Şirket genel kurul toplantılarında oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan
kaçınılmaktadır. Bu bağlamda şirketin oydan yoksun hisse senedi de bulunmamaktadır. Pay sahipleri
genel kurul toplantılarında serbestçe oylarını kullanmaktadır. Genel Kurul toplantılarına iştirak
edemeyecek pay sahipleri için elektronik ortamda katılımlarını sağlamak için genel kurul sırasında
toplantıyı takip edebilecekleri, oy kullanabilecekleri , görüş bildirebilecekleri sistem olan e-genel kurul
şirketimiz tarafından fiziki genel kurul sırasında eş zamanlı olarak pay sahipleri kullanımına
sunulmaktadır.
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1.4.2 Şirket ana sözleşmesi gereği imtiyazlı oy bulunmaktadır. A Grubu hisse sahiplerine 1 Adet
Hissesine 15 oy hakkı tanınmıştır. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A Grubu hamiline yazılı
hisse sahibi ortakların belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üyeliğine seçilecek
üyenin A Grubu hamiline yazılı hisse sahipleri çoğunluğunca da tasvip edilmesi şarttır.
1.5 Azlık Hakları
1.5.1 Azlık haklarının kullandırılmasına azami özen gösterilir.
1.5.2 Azlık haklarının kapsamı Esas Sözleşmemizde düzenlenmemiştir.
1.6 Kâr Payı Hakkı
1.6.1 Şirketimizde kâr dağıtım hakkı Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun
belirlediği şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda 29 Mayıs 2007 tarihinde yapılan Olağan
Genel Kurulda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.
1.6.2 Kâr Payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri, Ana
sözleşme hükümleri uyarınca Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu Kâr
Dağıtım teklifleri;
1- “Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri
olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda
tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net)
kâr,varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi
olunur.
Birinci Tertip Yedek Akçe:
a- T.Ticaret Kanununun 519. Maddesi uyarınca % 5’ı kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci temettü:
b- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
c- Kalan Kârın % 10 A Grubu hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklara,
%3’ü idare meclisi üyelerine,% 2 side memur ve müstahdem ve işçilere dağıtılmak üzere ayrılır.
İkinci Temettü:
d- Safi Kârdan a,b,c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi Heyet
kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak
ayırmaya yetkilidir.
Kanuni Yedek Akçe:
e- Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan
ödenmiş sermayenin % 5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk
Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca kanuni yedek akçeye eklenir.
f- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen
birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına,ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci
temettü dağıtılmadıkça yönetim kurulu üyeleri ile,memur,müstahdem ve işçilere kârdan pay
dağıtılmasına karar verilemez.”
içerikli Şirketimiz ana sözleşmesinin ,SAFİ KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI başlıklı 24.maddesine uygun
olması,
2- Paydaşlarımızın düzenli kâr payı elde etmelerini teminen, 2007 ve izleyen yıllarda, Sermaye Piyasası
Kurulu’nun mevcut düzenlemeleriyle çelişmemek kaydı ile şirketin misyon ve vizyonunda belirlenen
hedeflere ulaşabilmek amacıyla özellikle 2010 yılına kadar öngörülen yatırım harcamaları ve diğer fon
ihtiyaçları dikkate alınarak şirketimiz her yıl dağıtılabilir kârın en az %30’unun nakit ve/veya bedelsiz
pay şeklinde dağıtılması,
1.6.3 Şirket yönetim kurulumuz kar dağıtılmaması teklifi vermesi durumunda nedenleri ile birlikte
dağıtılmayan karın nasıl kullanıldığına dair genel kurula bilgi verir.
1.6.4 Şirketimiz kar dağıtım politikasında pay sahipleri ile ortaklık menfaatleri arasınad dengeli bir
politika izlemektedir.
1.7. Payların Devri
1.7.1 Şirket Esas Sözleşmesinde payların devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır. Şirket hisse
senetlerinin tamamı Hamiline yazılıdır.
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2. KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK
2.1 Kurumsal İnternet Sitesi
2.1.1 AKSU ENERJİ 'nin kurumsal internet sitesi “www.aksuenerji.com.tr”dir. AKSU ENERJİ,
kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında internet sitesini etkin olarak kullanır.
Kamuya açıklanmış olan bilgilere internet üzerinden erişim imkânı sağlanır, internet sitesi buna
uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. AKSU ENERJİ 'nin internet sitesinde Sermaye Piyasası
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması istenen bilgiler bulundurulur, sürekli olarak güncellenir ve
internet sitesinin geliştirilmesine ve yayımlanan bilgilerin değiştirilmesini önleyecek güvenlik
önlemlerine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir. Şirketin internet sitesinde yer alan
açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum
açıklamalarının yerine ge çmez. Şirketimiz resmi yayın organı olan sitemizde kuruluştan bu yana tüm
bilgiler mevcut olup pay sahiplerinin kolay ulaşabilecekleri şekilde dizayn edilmiştir. Ayrıca Türk
Ticaret Kanunu’nun 1524 üncü
maddesi uyarınca yatırımcılarımızın hizmetine açılmış BİLGİ
TOPLUMU HİZMETLERİ linkine şirketimiz resmi internet sitesi üzerinden ulaşım sağlanabilmektedir.
2.1.2 Şirket ortaklık yapısı internet sitemizde yayınlanmakta ve 6 ayda bir güncellenmektedir.
2.1.3 Şirketimize ait öze durum açıklamaları ve dip notlar hariç finansa tablo bildirimlerimiz Kamu
Aydınlatma Platformunda Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da açıklanmaktadır.
2.1.4 Şirketimiz resmi internet sitesindeki bilgiler talep gelmesi durumunda İngilizce olarak da
hazırlanabilmektedir.
2.2 Faaliyet Raporu
2.2.1 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl genel kurul toplantısından önce detaylı faaliyet
raporu hazırlanarak ilgili menfaat sahiplerinin bilgisine hem basılı yayın olarak hem de şirketin
internet sitesinde ilanen sunmaktadır. Söz konusu raporların şirket faaliyetleri hakkında detay bilgiler
içermesine ve söz konusu bilgilerin şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına
özen gösterilmektedir.
2.2.2 İlgili mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek
olarak yıllık faaliyet raporumuzda;
a) Şirketimizin hazırladığı faaliyet raporlarında yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında
yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,
b) Yönetim Kurulu komitelerinin; komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek
şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulumuzun değerlendirmesine,
c) Yönetim kurulumuzun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu üyelerimizin söz konusu
toplantılara katılım durumuna,
ç) Şirketimizin kuruluşundan bu yana Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak önemli nitelikte bir
yaptırım ve ceza işlemi oluşup oluşmadığına, şirketimizce gelecekte bu tür işlemlerin olması
durumunda (önemlilik seviyesi çerçevesinde), kamuoyuna bilgilendirme yapılacağına,
d) Şirketimizin Mali Tablolarına ilişkin hazırladığı açıklayıcı dipnotlarında Şirket aleyhine açılan
önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgilere,
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında
çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında
bilgiye,
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgilere,
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimleri ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket
faaliyetlerine ilişkin kurumsal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgilere,
detaylı şekilde yer verilmektedir.
3.MENFAAT SAHİPLERİ
3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
3.1.1 Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle
düzenlenen haklarını, hakkaniyet çerçevesinde eksiksiz olarak kullandırmayı esas olarak kabul
etmiştir. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle ile korunmadığı
durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarlarının iyi niyet kuralları ve hakkaniyet çerçevesinde ve de
şirket imkânları ölçüsünde korunması ilke olarak kabul edilmiştir.
3.1.2 Şirketimiz faaliyetleri içerisinde, menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan
haklarının ihlali ile sonuçlanacak bir işlemin bulunması durumunda oluşturulmuş bir mekanizma
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bulunmamaktadır. Şirketimiz hakkaniyet çerçevesinde tüm menfaat sahiplerinin yasal ve sözleşmeden
doğan haklarını, eksiksiz olarak kullandırmayı esas olarak benimsemektedir. Şirketimizin
çalışanlarına yönelik tazminat politikası bulunmamaktadır.
3.1.3 Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak tüm menfaat sahiplerinin haklarının korunması ve şirket
politikaları ve prosedürleri ile ilgili olarak bilgilendirilmesi, esas olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla,
gerek paydaşların, gerek çalışanların, gerek tedarikçi ve müşterilerin gerekse de kamunun etkin bir
şekilde bilgilendirilmesi, şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirilmektedir.
3.1.4 Şirketimizin iç iletişim kanalları, her türlü menfaat sahibinin ulaşımına açık olarak
oluşturulmuş ve iletişim bilgileri aynı zamanda şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir. Söz konusu
menfaat sahiplerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite ile iletişime
geçmesini zorlaştırıcı herhangi bir şirket uygulaması bulunmamaktadır. Söz konusu komitelere tüm
menfaat sahipleri diledikleri iletişim yöntemi ile ulaşabilmektedir.
3.1.5 Şirketimiz menfaat sahipleri arasında oluşabilecek çıkar çatışmaları ile ilgili olarak, her bir
menfaat sahibinin her bir hakkının bağımsız olarak korunması hedef olarak kabul etmiştir
3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
3.2.1 Şirketimiz çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla departman bazında
temsilin sağlandığı, her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı
yönetim toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde
bulunulmaktadır. Alınan kararlar, bölümler tarafından uygulanmaktadır. Çalışanların katılımı ile ilgili
olarak esas sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu katılım , gelecek olan talep
doğrultusunda iyi niyet çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
3.2.2 Şirketimiz her ay düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı
yönetim toplantıları yapmakta ve bu toplantılarda ilgili konular hakkında görüş alış verişinde
bulunulmaktadır. Söz konusu toplantılarda çalışanların, müşteri beklentilerinin ve tedarikçilerin
görüşlerinin, talep ve beklentilerinin yönetime iletilmesi sağlanmaktadır.
3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
3.3.1 Şirket işe alım politikası oluşturarak doğru işe doğru insan tercihi ile çalışanların kariyer
hedefleri ile birlikte kişisel yeterliliklerini de dikkate alarak, aynı durumdaki personele fırsat eşitliği
sağlamaktadır. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği
öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet
planlaması ve olası senaryolar önceden yapılarak planlamalara gidilmektedir.
3.3.2 Personel alımı ile ilgili kıstaslar belirlenerek personel alımlarında bu ölçütlere uyulması
sağlanmıştır.
3.3.3 Çalışanların bilgi ve becerileri ile kişisel gelişimlerini artırmaya yönelik eğitim planları
yapılmakta ve uygulanmaktadır. Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılması, şirketimizce
kabul edilerek uygulanmaktadır.
3.3.4 Şirketin finansal durumu ile ilgili olarak hazırlanan raporlar şirketin internet sitesinde, yıllık
faaliyet raporlarında ilan edilmektedir. Tüm menfaat sahiplerinin bu metinlere kolayca ve maliyetsiz
ulaşabilmesi mümkün hale getirilmiştir. Çalışanlarla dönemsel olarak Ücret, Kariyer, Eğitim ve Sağlık
gibi konularda bilgilendirme yapılmaktadır.
3.3.5 Çalışanlarla ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler e-mail yoluyla,
ilan panolarında ilan edilmek suretiyle bildirilmektedir.
3.3.6 Şirket çalışanlarının görev tanımları yazılı kurallara bağlanarak çalışanlara duyurulmuştur.
Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde performans ve verimlilik esas
alınmaktadır. Şirketimizin, çalışanlarına yönelik olarak hisse senedi edindirme planları
bulunmamaktadır.
3.3.7 Şirket, çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi
fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için her türlü önlemi almış olup
uygulamaktadır. Şirketimiz kuruluşundan bu yana bu şekilde bir olay ile karşılaşılmamıştır.
3.3.8 Şirketimiz, kanunların hak tanıdığı her türlü dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi
hakkını etkin bir biçimde tanımaktadır.
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3.3.9 Çalışanları için güvenli çalışma ortamı ve koşulları , şirketimiz tarafından sağlanmakta ve birim
müdürleri tarafından sürekli olarak kontrolü sağlanmaktadır. Herhangi bir aksi durumda derhal
duruma müdahale edilip koşullar birim müdürleri tarafından uygun hale getirilmektedir.
3.4 Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler
3.4.1 Şirketimizin üretim alanında ürün çeşitliliği söz konusu değildir. Üretimimiz elektrik üzerine
olup, müşterimiz de Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş.(TETAŞ) dir.
3.4.2 Müşterimizin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin her türlü talep dikkate alınmaktadır.
3.4.3 Şirketimizin üretim alanı elektriktir. Bu sebepten dolayı herhangi bir kalite standart belgemiz
yoktur.
3.4.4 Şirketimiz her türlü işleminde ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin
gizliliğine özen göstermektedir. Bu amaçla çalışanlar arasında yetki ve görevler tanımlanmış, yetkisiz
personelin bu bilgilere erişimi engellenmiştir.
3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
3.5.1 Şirket Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış gerek çalışanlara ve
gerek kamuya açıklanmış etik kurallarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Bununla birlikte
çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş ve çalışma hayatında kabul görmüş prensipler
doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı
hareket etmeleri sağlanmaktadır.
3.5.2 Şirketimiz çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara etkin bir
şekilde uymaktadır. Şirketimiz, ayrıca üretim tesislerinin bulunduğu bölgede bulunan belediyelere,
kamu kurumlarına, dernek ve vakıflara sosyal amaçlı yardım sağlamaktadır. Şirketimiz İrtikap ve
rüşvet de dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele için iç kontrol sistemini oluşturmuş
ve etkin bir şekilde uygulamaktadır. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip her türlü insan haklarını
tanımakta, destek olmakta ve saygı göstermektedir.
4. YÖNETİM KURULU
4.1 Yönetim Kurulunun İşlevi
4.1.1 Yönetim kurulumuz, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en
uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli
çıkarlarını gözeterek, ilkelerde belirtilen anlayışla şirketimizi idare ve temsil etmektedir.
4.1.2 Şirketimiz Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini bir önceki yıl tanımlamakta, bu
amaçlara ulaşılabilmesi için gerekli insan ve finansal kaynağını belirlemektedir. Dönemsel olarak söz
konusu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı kontrol edilmektedir.
4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
4.2.1 Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde
yürütme ilkesini benimsemiş ve uygulamaktadır.
4.2.2 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımı bulunmamakla beraber, oluşturulan
komiteler hakkında faaliyet raporlarında ve şirketin internet sitesinde detaylı bir şekilde açıklama
yapılmaktadır.
4.2.3 Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri tarafından etkili bir iç kontrol sitemi oluşturulmuş ve
uygulanmaktadır. Çok yönlü iletişimle bildirilen problemlerin çözüm yolları aranmakta ve politikalar
oluşturulmaktadır
4.2.4 Yönetim Kurulu risk yönetim mekanizmasının oluşturulması ile iç kontrol mekanizmasının
dönemsel olarak denetlenmesini ve sürekli iyileştirilmesi faaliyetini benimsemektedir. Söz konusu iç
kontrollerin sonuçları hakkında faaliyet raporlarında bilgi verilmesi, şirket yönetimimizce tercih
edilmemektedir. Bu sebeple yıllık faaliyet raporlarında açıklanmamaktadır.
4.2.5 Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl Genel Kurul toplantısını müteakip şirket temsil ve
idaresi ile ilgili olarak yazılı imza sirküleri düzenlenmektedir. Söz konusu imza sirkülerinde hiç
kimseye tek başına şirketi temsil etme yetkisi verilmemektedir. Önemli nitelikteki iş ve işlemler farklı
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imza gurupları tarafından en az 2 imza sahibinin imzası ile yapılabilmektedir. Şirketimizde hiç
kimsenin tek başına sınırsız karar verme yetkisi bulunmamaktadır.
4.2.6 Şirketimizin genel müdürlük kadrosu için bir atama yapılmamıştır.
4.2.7 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Bu
komiteye bağlı olarak Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi de oluşturulmuştur. Olası anlaşmazlıkların
giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında şirketimiz Yönetim Kurulu, öncü rol oynamayı
benimsemiştir.
4.2.8 Yönetim Kurulu üyeleri görevleri esnasında şirket adına almış oldukları kararlardan ötürü
meydana gelen
zararlardan ötürü genel kurula açıklama yapmak zorundadır.Genel Kurul
toplantılarında
bu yönde genel soruların muhatabı olarak ilk sırada yönetim kurulu üyeleri
bulunmaktadır.
4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı
4.3.1 Şirket ana sözleşmemize göre; Yönetim Kurulumuz en az 5 en çok 6 üyeden oluşmaktadır. Hali
hazırda görev yapan Yönetim Kurulu; Bağımsız Üyeler dahil 7 kişiden oluşmaktadır. Şirketimizin
Yönetim Kurulu üye sayısı verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar
almalarına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân
sağlayacak sayıda belirlenmiştir.
4.3.2 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında icrada görevli olan üyeler bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının icrada görevli olmayan üyelerden oluşması kabul edilmiştir ve
halen Şirketimizde bu yapı uygulanmaktadır.
4.3.3 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 2 si Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
almaktadır.
4.3.4 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin 2 si Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev
yapmaktadır. Toplam 7 kişilik üye içerisinde söz konusu ilkenin uygulanması için en az 2 üyenin
bağımsız üye olarak görev alması gerekmektedir. Bu doğrultuda şirketimiz bünyesinde 2 Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyesi görev almaktadır.
4.3.5 Şirket ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden seçilmeleri mümkün olmakla
beraber görev süreleri 3 yıldır.
4.3.6 Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunan kişiler aşağıda belirtmiş olduğumuz
nitelikleri tam ve eksiksiz taşımaktadır;
a) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi
olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede
etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi
ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmamaktadır. Üyeler şirket
sermaye veya oy haklarının ayrıca imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip
değildir. Üyeler şirketle önemli nitelikte ticari ilişki içerisinde değillerdir.
b) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi,
kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan
anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde,
hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve
sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev
almamışlardır.
c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bulundukları konum itibari ile üstlenecekleri görevleri yerine
getirebilecek mesleki eğitim , bilgi ve tecrübeye sahiplerdir.
ç) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz kamu kurum ve kuruluşlarında tam veya yarı zamanlı görev
almamaktadırlar.
d) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz Türkiye’de yerleşmiş olarak yaşamaktadırlar.
e) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz şirket faaliyetlerine önemli katkıda bulunabilecek, çıkar
çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, ve karar alırken özgür davranabilecek kapasite ve tebcrüye
sahiplerdir. Bu nedenle bu zamana kadar menfaat sahiplerinden bu yönde herhangi bir şikayet
şirketimize ulaşmamıştır.
f) Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz
gerekli olan durumlarda şirket işlerine gerekli vakit
ayırabilmektedirler.
g) Yönetim Kurulu üyelerimizden hiç biri şirket yönetim kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla
görev almamıştır.
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ğ) Yönetim Kurulu üyelerimiz yalnızca şirketimiz yönetim kurulunda görev almaktadır.
h) Yönetim kurulumuz tamamen gerçek kişilerden oluşmaktadır.
4.3.7. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından görev yapmak üzere bir Aday Gösterme Komitesi
ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.
Aday Gösterme Komitesi, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütleri taşıyıp
taşımaması hususunu dikkate alıp değerlendirerek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora
bağlayarak ilgili tarihte Yönetim Kurulu onayına sunmuştur.
-Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, aday gösterildiği esnada bağımsız olduklarına ilişkin
beyanlarını yukarıda zikredilen ilgili komiteye vermişlerdir.
-Şirketimiz kesinleşmiş bağımsız üye listesini, Genel Kurul toplantı ilanından 60 gün önce kurula
göndermiş , kuruldan olumsuz bir sonuç çıkmaması sonucu genel kurul ilanı ile kamuya açıklamış ve
aynı anda şirketin internet sitesinde de ilan etmiştir. Söz konusu bağımsız üyelerin özgeçmişleri de
ayrıca internet sitesinde menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur
4.3.8 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı
takdirde değişikliğin kendisi tarafından , kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletmesi
ve bağımsızlığını kaybeden Yönetim Kurulu üyesinin ilke olarak istifa etmesi gerekliliği hakkındaki
hükümlerle ilgili olarak mevzuatın belirlediği şartlara uygun olacak şekilde hareket edip, mevzuata
uygun olarak işlem gerçekleştireceklerdir. Bu konuda söz konusu üyelerin bilgilendirilmesi
sağlanmıştır.
4.3.9 Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri arasında kadın üye bulunmamaktadır. Şirketimiz yönetim
kurulunun seçim tarihinde yapılan genel kurulda hiçbir kadın aday yönetim kurulu üyeliği için
şirketimize başvuru yapmamıştır.
4.3.10. Denertim komitesi üyelerimizden biri en az 5 yıllık denetim tecrübesine sahiptir.
4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.4.1 Yönetim Kurulu görevlerini etkin bir şekilde yerine getirebileceği sıklıkla toplanır. Şirket Yönetim
Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgeler toplantı öncesinde üyelerin
incelenmesine sunularak üyelerin toplantıya hazırlanmaları sağlanmaktadır. Şirket Ana Sözleşmemize
göre; Yönetim kurulu toplantıları, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken
mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra
edilebilir. Bu hâllerde Kanunda ve Şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı ile karar nisaplarına
ilişkin hükümler aynen uygulanır. Bu hususta İlgili mevzuat hükümleri uygulanır.
4.4.2 Yönetim Kurulu başkanı , yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan bilgi ve belgeleri
toplantı zamanından önce tüm yönetim kurulu üyelerinin arasında ayrım gözetmeksizin incelemesine
sunar.
4.4.3 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri her zaman başkan ile görüşerek gündeme madde konmasını
isteyebilmektedirler. Toplantıya katılamayan üyeler görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna
bildirebilmekte ve toplantıya katılan üyelerin bilgisine sunulmaktadır.
4.4.4 Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyeleri arasında oy hakkı imtiyazı tanımlanmamıştır.
Şirket ana sözleşmesine göre her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
4.4.5 Şirket ana sözleşmesinin 17.Maddesinde Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili düzenlemeler
yapılmıştır.
4.4.6 Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular hakkında tüm üyeler
serbestçe görüşlerini açıklayabilmekte ve gündem maddeleri her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim
Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde çaba gösterilmektedir.
Her bir Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy
gerekçesini, karar zaptına geçirebilmektedir.
4.4.7 Şirket Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı, başka şirketlerde Yönetim Kurulu üyesi ya da
yöneticidirler. Söz konusu üyelerin başka şirketlerde de görev almasını düzenleyen kurallar henüz
oluşturulmamıştır. Genel kurullarda söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin başka şirketlerde de görev
alabilmelerini teminen gündeme madde konulmakta, genel kurulun bilgilendirilmesi sağlanmakta ve
onayı alınmaktadır.
4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
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4.5.1 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetim Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi
oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi
oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu görevleri de yerine getirmesi benimsenmiştir.
4.5.2 Oluşturulan Denetim Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesinin hangi üyelerden oluşacağı,
Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmıştır. Komitelerin çalışma esasları Yönetim
Kurulu tarafından belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
4.5.3 Denetim Komitesi toplamda 2 üyeden oluşturulmuş olup, 2 üyeliğe de Bağımsız Üyeler
seçilmiştir. Dolayısıyla başkan da Bağımsız Üye olmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi toplamda 2
kişiden teşkil ettirilmiş olup, söz konusu komitenin başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi
seçilmiştir.
4.5.4 İcra Başkanı /genel müdür ya da diğer icracı üyeler komitelerde görev almamışlardır.
4.5.5 Şirketimiz Yönetim Kurulunun yapılanması gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı 2 kişiden
ibaret olup, oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız
üyelerden oluşması gerektiğinden bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almaması
ilkesi yerine getirilmiştir.
4.5.6 Söz konusu esaslar dâhilin de tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmek için gerekli
gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet ederek görüşlerini alabilmektedirler. Ayrıca komite faaliyetleri
için gerekli finansal kaynak da Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır.
4.5.7 Söz konusu esaslar dâhilin de tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmeleri için gerekli
gördükleri danışmanlık hizmetlerini bedeli şirket tarafından karşılanmak şartıyla temin
edebilmektedirler.
4.5.8 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Komiteler tüm çalışmalarını yazılı hale
getirerek kaydını tutmaktadır. Bu konuda yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarlar. Komiteler
faaliyetleri ile ilgili olarak yönetim kuruluna düzenli olarak raporlama yaparlar.
4.5.9 Denetimden Sorumlu Komite
Şirketimizde bünyesinde oluşturulan denetimden sorumlu komite; şirketimizin muhasebe sistemi,
finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim
sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,
bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız
denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde
gerçekleştirilir. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak
hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.
Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin
incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim
konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak
yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite,
kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile
gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve
bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna
yazılı olarak bildirir. Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere
toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.
Şirketimizde denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve
konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
4.5.10 Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi yazılı hale
getirilen çalışma esaslarına uyarak çalışmaları hakkında dönemsel olarak yönetim kuruluna
raporlama yapmaktadır.Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Kurumsal Yönetim
Komitesi, Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözeterek söz konusu birimin kendisine
tanınan görevleri yerine getirebilmesi için gerekli imkân ve olanakların oluşturulmasını sağlamaktadır.

4.5.11 Aday Gösterme Komitesi
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a) Yönetim Kurulumuzun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamıştır.
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu komitelere tanımlanan yapılması zorunlu görevlerin
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir. Kurumsal Yönetim
Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin yapmak zorunda olduğu bütün maddelerle ilgili çalışmalarını
eksiksiz olarak yerine getirdiğinden ayrı bir komite kurulmasına gerek duyulmamıştır. Henüz
zorunluluk getirilmeyen maddelerle ilgili olarak bir faaliyette bulunulmayacaktır.
b) Komite; Yönetim kurulunun verimliliği ve yapısı hakkında düzenli değerlendirmeler yaparak bu
konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna rapor olarak sunmakta,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer
planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirleyerek bunların gözetimini
yapmaktadır.
4.5.12 Riskin Erken Saptanması Komitesi;
a) Yönetim Kurulumuz yapılanması gereği ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasını
tercih etmemiş, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu komitelere tanımlanan yapılması zorunlu
görevlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir. Kurumsal
Yönetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulunca uygulanması zorunlu olan maddeleri yerine getirmekte
olup, yapılacak genel kurul toplantısında seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerimiz içerisinden Riskin
Erken Saptanması Komitesini oluşturacaktır.
4.5.13 Ücret Komitesi;
a) Yönetim Kurulumuz yapılanması gereği ayrı bir Ücret Komitesi oluşturulmasını tercih etmemiş,
Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bu komitelere tanımlanan yapılması zorunlu görevlerin,
Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir. Söz konusu komite,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini,
şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemektedir.
b) Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde
ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, kriterlere
ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek
ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar ilkelerinden Sermaye Piyasası Kurulunca
uygulanması zorunlu olan maddeleri yerine getirecek, henüz zorunluluk getirilmeyen maddelerle ilgili
olarak bir faaliyette bulunmayacaktır.
4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
4.6.1 Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans
hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans
hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık
faaliyet raporunda açıklanması ilke olarak benimsenmiştir. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem
de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini
yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bu değerlendirmeler dikkate
alınarak ödüllendirilir veya azledilir.
4.6.2 Yönetim Kurulu üyelerinin ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları
yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak
pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır. Söz konusu politikanın şirketin internet
sitesinde ilan edilmiştir.
4.6.3 Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin
performansına dayalı ödeme planları kullanılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin
ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına gayret gösterilmiştir. Genel kurul
tarafından bağımsız üyelere aylık ücret ödenmesi kararlaştırılmıştır.
4.6.4 Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine veya İdari Sorumluluğu bulunan Yöneticilerine borçkredi kullandırması, lehine teminat veya kefalet vermesi şeklinde bir uygulaması bulunmamaktadır.
Söz konusu işlemlerin yapılmaması ilke olarak yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir.
4.6.5 Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine verilen ücretler ve sağlanan tüm menfaatler yıllık faaliyet
raporlarında yer almaktadır. Kişi bazında açıklama yapılmamakla beraber asgari Yönetim Kuruluidari sorumluluğu bulunan yönetici ayrımına yer verilmektedir.
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Sayın Ortaklarımız,
2014 yılı faaliyetlerimizi, Dünya’da ve Türkiye’de cereyan eden 2014 yılının önemli
ekonomik ve siyasal olaylarını sizlerin bilgisine sunduk. 2014 yılında da şirketimiz
faaliyetlerini ve neticelerini tatminkâr bulacağınızı ümit etmekteyiz.

Neticelerin alınmasında katkıları olan, T.C. ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI,
SERMAYE PİYASASI KURULU, MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş, ENERJİ PİYASASI
DÜZENLEME KURUMU, TETAŞ (TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.),
ISPARTA VALİLİĞİ, AKSU KAYMAKAMLIĞI, ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, DEVLET SU
İŞLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ve KÖY HİZMETLERİ İL MÜDÜRLÜĞÜ ile diğer kurum ve
kuruluşlara, ŞİRKETİMİZ ÇALIŞANLARINA huzurlarınızda teşekkür ederiz.
İDARE MECLİSİ

Ali İhsan BEYHAN
Başkan-Murahhas Aza

Ahmet PAŞAOĞLU
Üye

İ.Atilla SÜLDÜR
Başkan Vekili

Yılmaz KASAP
Üye

Nurettin Alpay KIMILLI
Bağımsız Üye

H.Hüseyin UYSAL
Üye

Günay TUTAR
Bağımsız Üye
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AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Yeniden
Düzenlenmiş

Dipnot
Referansları

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

Cari Dönem

Geçmiş Dönem

31 Aralık
2014

31 Aralık
2013

3.776.442

4.670.125

VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri

3

3.311.870

4.358.226

Finansal Yatırımlar

4

-

42.975

6

290.841

52.993

7

32.274

95.905

Peşin Ödenmiş Giderler

9

19.351

10.066

Diğer Dönen Varlıklar

10

122.106

109.960

38.318.674

36.538.007

7

1.527

75

14
12

21.481.173

22.947.450

Maddi Duran Varlıklar

6.763.268

3.112.619

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

13

10.072.706

10.477.863

42.095.116

41.208.132

Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar.
Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlar

TOPLAM VARLIKLAR

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARIYLA BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Yeniden
Düzenlenmiş

Dipnot
Referansları

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
31 Aralık
2014

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Geçmiş Dönem
31 Aralık
2013

854.360

619.003

796.236

498.563

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Ticari Borçlar
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında
Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa
Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun
Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
Net Dönem Karı/Zararı
TOPLAM KAYNAKLAR

5
6,27

2.664

-

6

10.738

27.868

8

30.093

22.825

421

27.797
25.310

8

5.693

16.639

11

8.515

-

5

8.380.524
4.213.745

6.526.256
2.308.525

8

481.293

438.689

25

3.685.486

3.779.042

17
17
17

32.860.232
8.352.000
12.968.497
194.955

34.062.873
8.352.000
12.968.497
194.955

17

(96.839)

(12.578)

17
17

1.570.456
10.989.543
(1.118.380)

1.570.456
13.191.012
(2.201.469)

42.095.116

41.208.132

7,27
7

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Yeniden
Düzenlenmiş
Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

Cari Dönem
1 Ocak - 31 Aralık

Geçmiş Dönem
1 Ocak - 31 Aralık

2014

2013

1.546.446
(1.265.579)

2.282.315
(1.226.863)

Brüt Kar(Zarar)

280.867

1.055.452

BRÜT KAR/ZARAR

280.867

1.055.452
(364.933)

Dipnot
Referansları

Hasılat
Satışların Maliyeti (-)

18
18

Genel Yönetim Giderleri (-)

19

(448.252)

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

21

205.862

62.876

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)

22

(12.349)

(2.659)

26.128

750.736

(1.466.277)

(3.854.552)

(1.440.149)

(3.103.816)

563.286
(314.007)

365.271
(329)

(1.190.870)

(2.738.874)

72.490
72.490

537.405
537.405

FAALİYETLER DÖNEM ZARARI

(1.118.380)

(2.201.469)

DÖNEM KARI/ZARARI

(1.118.380)

(2.201.469)

(0,1339)

(0,2636)

ESAS FAALİYET KARI
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Karlarından/Zararlarından Paylar

14

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)

23
24

FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ ZARARI
Vergi Geliri
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Geliri

Pay başına kayıp

25

26

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)
Yeniden
Düzenlenmiş

Dipnot
Referansları
DÖNEM ZARARI
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER:
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş

Cari Dönem
01 Ocak - 31 Aralık

Geçmiş Dönem
01 Ocak - 31 Aralık

2014

2013

(1.118.380)

(2.201.469)

(84.263)

(12.576)

17

(105.329)

(15.719)

17

21.066

3.143

21.066

3.143

(84.263)

(12.576)

(1.202.643)

(2.214.045)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

Ödenmiş
Sermaye

Sermaye
Düzeltme
Farkları

Kardan
Ayrılmış
Kısıtlanmış
Yedekler

Tanımlanmış Fayda
Planlarından
Aktüeryal
Kazançlar/Kayıplar
Fonu

Paylara
İlişkin
Primler/
İskontolar

Geçmiş Yıl
(Zararları)/Karl
arı

Net Dönem
(Zararı)/Karı

Toplam

8.352.000

12.968.497

1.570.456

(12.578)

194.955

13.191.012

(2.201.469)

34.062.873

Transferler

-

-

-

-

-

(2.201.469)

2.201.469

-

Dönem Net Karı

-

-

-

-

-

-

(1.118.380)

(1.118.380)

Diğer Kapsamlı Gelir / Gider

-

-

-

(84.261)

-

-

-

(84.261)

8.352.000

12.968.497

1.570.456

(96.839)

194.955

10.989.543

(1.118.380)

32.860.232

Ödenmiş
Sermaye

Sermaye
Düzeltme
Farkları

Kardan
Ayrılmış
Kısıtlanmış
Yedekler

Tanımlanmış Fayda
Planlarından Aktüeryal
Kazançlar/Kayıplar
Fonu

Paylara
İlişkin
Primler/
İskontolar

Geçmiş Yıl
(Zararları)/Karl
arı

Net Dönem
(Zararı)/Karı

Toplam
36.264.343

1 Ocak 2014 itibarıyla bakiye

31 Aralık 2014 itibarıyla bakiye

1 Ocak 2013 itibarıyla bakiye

8.352.000

12.968.497

1.570.456

-

194.955

6.122.276

7.056.159

Muhasebe Politikalarındaki Değişiklik (2.1)

-

-

-

(12.578)

-

12.578

-

-

1 Ocak 2013 itibarıyla düzeltilmiş bakiye

8.352.000

12.968.497

1.570.456

(12.578)

194.955

6.134.854

7.056.159

36.264.343

Transferler

-

-

-

-

-

7.056.159

(7.056.159)

-

Dönem Net Karı

-

-

-

-

-

-

(2.201.469)

(2.201.469)

Diğer Kapsamlı Gelir / Gider

-

-

-

-

-

-

-

-

8.352.000

12.968.497

1.570.456

(12.578)

194.955

13.191.013

(2.201.469)

34.062.874

31 Aralık 2013 itibarıyla bakiye

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

A. İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen
Nakit Akışları

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Cari Dönem
01 Ocak - 31
Aralık

Bağımsız
Denetimden
Geçmiş
Geçmiş Dönem
01 Ocak - 31
Aralık

2014

2013

(1.118.380)

(2.201.469)

436.466
42.604
(93.556)

377.975
(34.391)
(364.035)
(537.405)

14

1.466.277
-

3.854.552
(706)

6

(237.848)

149.350

7

83.724

(95.575)

6

(8.801)

12.837

7

(10.910)

(7.552)

Dipnot
Referansları

Dönem Karı/Zararı
Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler
- Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
Akışlarına
Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
- Ticari Alacaklarıdaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki Artış /Azalışla İlgili
Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili
Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış /Azalışla İlgili
Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan
Nakit Akışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Alımından
Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Satışından
Kaynaklanan Nakit Girişleri
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç
Ödemelerine İlişkin
Nakit Çıkışları
Alınan Faiz

12-13

25

-

(32.064)

559.576

1.121.517

559.576

1.121.517

12-13

(1.447.755)

(533.095)

12-13

109.822

58.556

(1.337.933)

(474.539)

(551.471)
203.473

364.035

(347.998)

364.035

(1.126.355)

1.011.013

(1.126.355)

1.011.013

3

4.438.226

3.427.212

3

3.311.871

4.438.225

5

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN
ÖNCE NAKİT
VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
(A+B+C)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE
NAKİT
BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/ AZALIŞ
(A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
(A+B+C+D+E)

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
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AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

1. ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Ana faaliyet konusu 29 Şubat 1984 gün ve 2983 sayılı "Tasarrufların Hızlandırılması Hakkında Kanun" ve
4 Aralık 1984 gün 3096 sayılı kanun hükümlerine ve bu kanunlar uyarınca çıkarılmış yönetmeliklere göre Türkiye
Elektrik Kurumu’na ait olup işletilmek üzere kendine verilen elektrik üretimi ve dağıtım tesislerini işletmek olan
Aksu Enerji ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) 21 Kasım 1985 tarihinde kurulmuş Isparta’da tescilli bir sermaye
şirketidir.
Şirket’in genel merkezinin adresi Piri Mehmet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Miralay Mustafa Nuri Bey İş Hanı
Kat:2/77 Isparta’dır.
Şirket paylarının % 15,52’si ilk kez 1999 yılı Aralık ayında halka arz edilmiştir. SPK’nın 23.7.2010 tarih ve
21/655 sayılı kararı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yayınlanan fiili dolaşımda bulunan pay
raporuna göre 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle fiili dolaşımda bulunan pay oranı %67,54 olup Şirket’in nihai
kontrol gücüne sahip herhangi bir taraf bulunmamaktadır.
Şirket, Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, dağıtımı ve ticareti ile görevlendirilmesi
hakkındaki 3096 sayılı Kanunun 4.maddesi ve söz konusu Kanun maddesinin uygulanmasıyla ilgili 4 Eylül 1985
tarih ve 18858 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Elektrik Kurumu dışındaki kuruluşlara elektrik enerjisi
kurma ve işletme izni verilmesi esaslarını belirleyen yönetmelik hükümleri uyarınca Aksu - Çayköy enerji üretimi
tesisinin işletilmesi hususlarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile 1986 yılında sözleşme imzalamıştır.
Aksu - Çayköy enerji üretimi tesisinin Şirket tarafından işletme süresi, tesisin inşasının bitimine ve geçici kabulün
yapıldığı tarih olan 1 Aralık 1989 tarihinden itibaren, imzalanan sözleşme şartlarına göre 50 yıldır. Bu sürenin
sonunda tarafların mutabakatı halinde ilgili yönetmelik hükümlerine göre işletme süresi uzatılabilir. Bu sözleşme
ile Şirket, elektrik enerjisi üreticisi olarak hareket eder ve bu üretimin gerçekleştirilebilmesi için kullanılan tesisi
inşa eder ve belirlenen dönem boyunca bu tesisi işletip tesisin bakımını gerçekleştirir. Cari dönem içerisinde
sözleşmenin niteliğinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle çalışan personelinin sayısı 21’dir (31 Aralık 2013: 20).
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ekli mali tablolarda özkaynak yöntemine göre
değerlemeye tabi tutulmuş iştirakinin detayı aşağıda gösterilmiştir:
İştirak

Ana faaliyeti

Sermayesi

İştirak oranı (%)

Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Elektrik enerjisi üretimi ve satışı

32.000.000

25,45
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AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar
Uygunluk Beyanı
Finansal tablolar, Şirket’in yasal kayıtlarına dayandırılmış ve Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiş olup,
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe
Standartları’na göre Şirket’in durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma
değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
Bu finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”
(“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğ’in 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe
Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas
alınmıştır.
Kullanılan Para Birimi
Şirket’in finansal tablolarında yer alan kalemler, faaliyet gösterdiği ekonominin para birimi (fonksiyonel para
birimi) olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden ölçülmektedir. Finansal tablolar Şirket’in raporlama para birimi olan TL
cinsinden sunulmuştur.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye'de faaliyette bulunan ve SPK
Muhasebe Standartları'na (UMS/UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan
şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son
verilmiştir. Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS/TMS 29”) uygulanmamıştır.
Netleştirme/Mahsup
Finansal tablolarda yer alan finansal varlıklar ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleştirmeye izin veren yasal bir
yetkinin olması ve değerlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olması ya da varlığın gerçekleşmesi ile
borcun yerine getirilmesinin aynı anda olması durumunda finansal tablolarda net değerleri üzerinden
gösterilmektedirler.
Finansal Tabloların Onaylanması
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından 2 Mart 2015 tarihinde
onaylanmış ve imzalanmıştır.
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AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.1. Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tablolarının Düzeltilmesi
SPK’nın 7 Haziran 2013 tarih ve 20/670 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamına giren sermaye piyasası kurumları için 31 Mart 2013 tarihinden
sonra sona eren ara dönemlerden itibaren yürürlüğe giren finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi
yayınlanmıştır. Şirket’in cari dönem finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari
dönem finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır.
Şirket’in 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal durum tablosunda yapılan
sınıflamalar aşağıdaki gibidir;
- TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı’nda yapılan değişiklikler kapsamında kıdem tazminatına ilişkin
aktüeryal kazanç/kayıplar özkaynaklar altında muhasebeleştirilmektedir. Bu uygulama 1 Ocak 2013 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve uygulama geriye dönük olarak uygulanmıştır. Şirket, 31 Aralık
2013 tarihli gelir tablosunda “satışların maliyeti ve genel yönetim giderleri” ile “ertelenmiş vergi gelir/gideri”
hesabında muhasebeleştirilen (12.578) TL tutarındaki (ertelenmiş vergi etkisi netleştirilmiş olarak) aktüeryal
kayıbı diğer kapsamlı gelir tablosuna sınıflandırmıştır. Şirket, 31 Aralık 2013 tarihli finansal durum tablosunda net
dönem karı içinde gösterdiği ertelenmiş vergi etkisi netleştirilmiş (12.578) TL tutarındaki aktüeryal kaybı aynı
tarihli finansal durum tablosunda tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları fonu içerisine
sınıflandırılmıştır.
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar hesap grubunda bulunan 16.639 TL
kullanılmamış izin karşılığı, Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar hesap grubu içerisine
sınıflandırılmıştır.
- Kısa Vadeli Diğer Borçlar hesap grubunda bulunan 13.785 TL ödenecek SGK kesintileri Çalışanlara Sağlanan
Faydalar hesap grubu içerisine sınıflandırılmıştır.
- Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler hesap grubunda bulunan 365.930 TL Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları
Satışların Maliyeti hesap grubuna sınıflanmıştır.
2.2. Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
Muhasebe politikalarında önemli değişiklikler geçmişe dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal
tabloları yeniden düzenlenmektedir. 1 Ocak – 31 Aralık 2014 dönemine ait finansal tabloların hazırlanması
sırasında kullanılan muhasebe politikaları 1 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemine ait finansal tabloların hazırlanması
sırasında kullanılan muhasebe politikaları ile tutarlıdır.
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1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.3. Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde,
gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik
olarak uygulanır. Şirket’in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır.
Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden
düzenlenir.
2.4. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(a) Şirket’in sunum ve dipnot açıklamalarını etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar
Bulunmamaktadır.
(b) Şirket’in finansal performansını ve/veya bilançosunu etkileyen yeni ve revize edilmiş standartlar
TMS 19 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar – Tanımlanmış fayda planları (Değisiklik)
TMS 19’a göre tanımlanmıs fayda planları muhasebelestirilirken çalısan ya da üçüncü taraf katkıları göz önüne
alınmalıdır. Değisiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, isletmelerin söz konusu katkıları
hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düserek
muhasebelestirebileceklerini açıklığa kavusturmustur. Değisiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında baslayan yıllık
hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı
üzerine etkilerini değerlendirmektedir. Bu değişiklik 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, değişikliğin finansal durum ve
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
(c) 2014 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
Aşağıdaki yeni ve güncellenmiş standartlar ve yorumlar cari yılda Şirket tarafından benimsenerek finansal
tablolarında uygulanmıştır. Standartların cari ve önceki yıllar finansal tabloları üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır, fakat gelecekte yapılacak işlemlerin muhasebeleştirilmesini etkileyebilecektir.
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik)
Değişiklik “muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması” ifadesinin
anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme
yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir.
TMS 36 - Varlıklarda değer düşüklüğü (Değişiklik)
Bu değişiklikler, değer düşüklüğüne uğramış varlığın eğer gerçeğe uygun değeri ile satış maliyetinin farkı baz
alınarak hesaplanmış ise, geri kazanılabilir tutarı ile ilgili bilgilerin açıklanmasına ilişkin ek açıklamalar
getirmektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(c) 2014 yılından itibaren geçerli olup, Şirket’in finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, mevcut
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TMS 39 - Finansal Araçlar: muhasebeleştirilmesi ve ölçümü (Değişiklik)
Söz konusu değişiklik türevlerin devri ve finansal risklerden korunma muhasebesi ile ilgili olup, belirtilen şartlar
sağlandığı sürece, kanun ve düzenlemeler sebebiyle türevlerin devredilmesi durumunda finansal risklerden
korunma muhasebesine devam edilmesine izin vermektedir.
TFRS Yorum 21- Vergi ve Vergi benzeri yükümlükler
Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüklerin işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili
yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum,
vergi ve vergi benzeri yükümlülüklerin sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir
dönem içerisinde aşamalı olarak gerçekleşmesi halinde aşamalı olarak tahakkuk edebileceğine açıklık
getirmektedir. Asgari bir eşiğin asılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün, asgari esik
asılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır.
TFRS 10 - “Konsolide Finansal Tablolar”, TFRS 12 ve TMS 27 “Bireysel Finansal Tablolar –(Değişiklik)
Bu değişiklik ile yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin bağlı ortaklıkları konsolidasyondan hariç tutulacak,
bunun yerine, söz konusu bağlı ortaklıklar TFRS 9 (TFRS 9 uygulanmıyorsa UMS 39) Finansal Araçlar
hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirilecektir.
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile
mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama
Aralık 2011’de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan
değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının kar veya zarar ve diğer
kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket,
standardın finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

14

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(d) Henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulaması benimsenmemiş standartlar ile
mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar (devamı)
TMS/TFRS’lerdeki Yıllık İyileştirmeler
KGK, Eylül 2014’te ‘2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık
İyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır.
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 2-Hisse bazlı ödemeler:Bu değişiklik “hakediş koşulu” ve “piyasa koşulu” tanımlarını değiştirirken
“performans koşulu” ve “hizmet koşulu” tanımlarını getirmektedir.
TFRS 3- İşletme birleşmeleri: Bu değişiklik ile koşullu bedel her bir raporlama tarihinde gerçeğe uygun değeriyle
ölçülür.
TFRS 8-Faaliyet bölümleri: Bu değişiklikler birleştirme kriterlerinin faaliyet bölümlerine uygulanmasında yönetim
tarafından yapılan değerlendirmelerin açıklanmasını zorunlu kılar, ve bölüm varlıkları toplamının işletme
varlıkları toplamı ile mutabakatının ancak bölüm varlıklarının raporlanması durumunda gerektiğini belirtir.
TMS 16 ve TMS 38:-Maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar: Bu değişiklik ile bir maddi duran
varlık kalemi yeniden değerleme işlemine tabi tutulduğunda, varlığın defter değerinin yeniden değerlenmiş
tutarına göre düzeltilir.
TMS 24-İlişkili taraf açıklamaları: Bu değişiklik işletmenin diğer bir işletmeden kilit yönetici personel hizmetleri
alması durumunda bu yöneticilere ödenmiş veya ödenecek tazminatların açıklanması gerektiğine açıklık getirir.
2010-2012 dönemine ilişkin yıllık iyileştirmeler sonucu yukarıda bahsedilen değişiklikler 1Temmuz 2014
tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
TMS/TFRS’lerdeki Yıllık İyileştirmeler (devamı)
2011-2013 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 3-İşletme birleşmeleri: Bu değişiklik müşterek anlaşmanın kendi finansal tablolarında müşterek anlaşma
oluşumunun muhasebeleştirilmesinin TFRS 3 kapsamı dışında olduğuna açıklık getirir.
TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü UFRS/TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık
vefinansal yükümlülüklere değil UMS/TMS 39 kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklığa
kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
TMS 40-Yatırım amaçlı gayrimenkuller: Bu değişiklik bir gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul veya sahibi
tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflandırılması konusunda TFRS 3 ve TMS 40 arasındaki ilişkiye
açıklık getirir.
2011-2013 dönemine ilişkin yıllık iyileştirmeler sonucu yukarıda bahsedilen değişiklikler 1Temmuz 2014
tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır.
TMS 16 ve TMS 38- Geçerli Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklanması (Değişiklikler)
TMS 16 maddi duran varlıklar standardında yapılan değişiklik gelir bazlı amortisman hesaplaması yöntemlerinin
maddi duran varlıkların amortisman hesaplamalarında kullanılamayacağını açıkça ifade etmektedir. TMS 38
Maddi Olmayan Duran Varlıklar standardında yapılan değişiklik, maddi olmayan duran varlıkların itfasında gelir
bazlı itfa yöntemlerinin kullanılmasının uygun olmayacağı yönünde aksi kanıtlanabilir bir varsayım uygulamaya
koymaktadır.
Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Şirket, değişikliklerin
finansal durum ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
TFRS 11 – Müşterek Anlaşmalar-Müşterek Faaliyetlerde Edinilen Payların Muhasebeleştirilmesi
(Değişiklik)
Değişiklik ile işletme tanımına uygun olan müşterek faaliyetlerde edinilen paylar için UFRS/TFRS 3 İşletme
Birleşmeleri standardının uygulanıp uygulanamayacağına açıklık getirmektedir. Buna göre, işletme birleşmesi
muhasebeleştirmesinin bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde edinilen paylar için uygulanmasını
gerektirmektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir ve
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Standardın erken uygulamasına izin verilmektedir. Değişikliğin Şirket’in
finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(e) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmıs fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından
yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir; fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve
değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye uyarlanmamıştır/ yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir
parçasını oluşturmazlar. Şirket, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar
TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat
UMSK Mayıs 2014’te UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat ortak standardını
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri
açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin
olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları)
satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan
yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15’e geçiş için iki
alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama.
Modifiye edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak
mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Şirket, standardın finansal durum ve
performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS 9 Finansal Araçlar (2014)
UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine geçecek
olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi aşamalarından oluşan
projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş
modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun
üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen
kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model
kurulmuştur. Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile
ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe
uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi
riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha
iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018
veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir.
Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(e) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmıs fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
UFRS 14 Düzenleyici Erteleme Hesapları
Bu standart ilk kez TFRS uygulayacak işletmeler için halihazırda genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine göre
muhasebeleştirdikleri düzenleyici erteleme hesaplarını TFRS’ye geçişlerinde aynı şekilde muhasebeleştirmelerine
izin vermektedir. Bu standart 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken
uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olması beklenmemektedir.
UMS 27 – Bireysel Finansal Tablolar- Özkaynak Yöntemi (Değişiklik)
Ağustos 2014’te UMSK, işletmelerin bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların
muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için UMS 27’de
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli
olup, geçmişe dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama
açıklanmalıdır. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.
UMS 41-Tarımsal Faaliyetler, UMS 16 Maddi Duran Varlıklar- Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklik)
Taşıyıcı bitkilerin UMS 41 yerine UMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesinin gerekliliğine açıklık
getirmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup,
geçmişe dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır.
Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UMS 1- Finansal Tabloların Sunumu (Değişiklik)
Değişiklik ile, finansal tablo sunumlarında, bilgilerin açıklanması, gösterimi, sırası gibi hususlara açıklık
getirmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Söz
konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
UFRS 10 –Konsolide Finansal Tablolar, UMS 28- İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar, UFRS
12-Diğer İşletmelerdeki Paylara İlşikin Açıklamalar : Yatırım Şirketlerinde Konsolidasyon İstisnasının
Uygulanması (Değişiklik)
Yatırım şirketlerinde konsolidasyon istisnasının uygulanmasında karşılaşılan hususlara açıklık getirmektedir. Bu
değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Söz konusu değişikliğin
Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.4. Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)
(e) Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmıs fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar (devamı)
UFRS 10 –Konsolide Finansal Tablolar, UMS 28- İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar:
Yatırımcı ile İştirak ve İş Ortaklıkları Arasında Gerçekleşen Satış, Katkı İşlemleri (Değişiklik)
Değişiklik ile, yatırımcı şirket tarafından iştiraklerine ve iş ortaklarına yapılan satışların veya katkıların
muhasebeleştirilmesine açıklık getirmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama
dönemleri için geçerlidir. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir.
2010-2012 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
TFRS 13-Gerçeğe uygun değer ölçümü: Bu değişiklik, TFRS 9 ve TMS 39‟a getirilen değişikliklerin bazı kısa
vadeli alacaklar ve borçların iskonto edilmeden ölçülebilmesini değiştirmediğine açıklık getirir.
2012-2014 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler
UMSK, Eylül 2014’te UFRS’deki yıllık iyileştirmelerini “UFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi” adı
altında yayınlamıştır. Söz konusu iyileştirmeler ile, dört standarda beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen
standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir:
-UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler – elden çıkarma yöntemlerinde
değişiklik
-UFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar – hizmet sözleşmeleri; netleştirmelerin ara dönem özet finansal tablolara
uygulanabilirliği
-UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar – iskonto oranın belirlendiği tahvil ile faydanın ödeneceği para biriminin
aynı olması
-UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama – ‘ara dönem finansal raporda başka bir bölümde’ ibaresine açıklık
getirmesi ve referans verilmesi yolu ile açıklanması
Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya
izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri
değerlendirilmektedir
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti
Hasılat
Gelir, mal ve hizmet satışlarının faturalanmış değerlerini içerir. Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi,
satılan malların riskinin ve faydasının alıcıya transfer olduğu, satışla ilgili ekonomik faydanın işletmeye
akacağının muhtemel olması ve gelir tutarının güvenilir bir şekilde hesaplanabildiği durumda gelir oluşmuş sayılır.
Aynı işlem ile ilgili hasılat ve giderler eşanlı mali tablolara alınmaktadır.
Satış karşılığında nakit veya nakit benzerlerinin alındığı durumlarda, hasılat söz konusu nakit veya nakit
benzerlerinin tutarıdır. Ancak, Şirket satışları vadeli olarak gerçekleştirilmekte ve satış bedelinin makul değeri,
alacakların bugünkü değerine indirgenmesi suretiyle bulunmaktadır. Alacakların bugünkü değerinin
belirlenmesinde; satış bedelinin nominal değerini, ilgili mal veya hizmetin peşin satış fiyatına indirgeyen faiz oranı
kullanılır. Satış bedelinin nominal değeri ile bu şekilde bulunan makul değer arasındaki fark, faiz geliri olarak
ilgili dönemlere yansıtılmaktadır.
Hasılat olarak kayıtlara alınan tutarların tahsilinin şüpheli hale gelmesi durumunda, ayrılan şüpheli alacak
karşılığı, hasılat tutarının düzeltilmesi suretiyle değil, bir gider olarak mali tablolara alınır.
Net satışlar, indirimler ve iadeler düşüldükten sonraki faturalanmış satış bedelinden oluşmaktadır.
Nakit ve Nakit Benzerleri
TMS/TFRS kapsamında nakit, işletmedeki nakit ile vadesiz mevduatı, nakit benzeri ise, kısa vadeli nakit
yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım veya diğer amaçlar için kullanılmayan, tutarı belirli bir nakde
kolayca çevrilebilen kısa vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değişim riski önemsiz olan varlıkları
ifade etmektedir.
Bilanço tarihinden itibaren on iki aydan daha uzun bir süre içinde bir borcun ödenmesi için kullanılmak üzere veya
başka bir nedenle sınıflandırılmış nakit ve benzerleri var ise, duran varlıklarda yer alır.
Maddi Varlıklar
Maddi varlıklar birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşüldükten sonraki net değeri ile ifade
edilmişlerdir. Amortisman, maddi varlıkların ekonomik ömürleri dikkate alınarak normal (doğrusal) amortisman
yöntemine göre kıst bazında hesaplanmaktadır. Maddi varlıkların tarihi maliyetleri satın alma tarihinden itibaren
31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiştir.
Maddi varlıkların ortalama ekonomik ömürleri göz önüne alınarak belirlenen amortisman oranları aşağıda
belirtilmiştir:
Binalar
Tesis, Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar

%
%
%
%

4
4 - % 25
5 - % 20
4 - % 33
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi Varlıklar (devamı)
Maddi varlıkların herhangi bir parçasını değiştirmekten doğan giderler bakım onarım maliyetleri ile birlikte
aktifleştirilmektedir. Sonradan ortaya çıkan diğer harcamalar söz konusu varlığın gelecekteki ekonomik faydasını
arttırıcı nitelikte ise aktifleştirilebilirler. Tüm diğer gider kalemleri tahakkuk esasına göre gelir tablosunda
muhasebeleştirilmektedir.
Maddi varlık için yapılan ödeme taksitlendirilirse, bu varlığın elde etme maliyeti peşin fiyatına eşit olarak
belirlenir. Bu durumda, toplam ödeme tutarı ile peşin fiyatı arasındaki fark, aktifleştirmeye izin verilen durumlar
hariç, kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak mali tablolara alınmaktadır.
Yeni bir faaliyet açma maliyetleri, reklam maliyetleri de dahil yeni ürün ya da hizmet sunma maliyetleri,
elemanların eğitim maliyeti de dahil yeni bir yerde veya yeni bir müşteri kesimiyle iş yapma maliyetleri, genel
yönetim maliyetleri gibi maliyetler, maddi varlığın alış fiyatına dahil olmadıklarından ve varlığı, yönetimin
amaçları doğrultusunda faaliyet gösterebilmesi amacıyla gerekli pozisyona ve işler duruma getirmek için
katlanılmadıklarından, varlıkla doğrudan ilişkilendirilemez, dolayısıyla elde etme maliyetine dahil
edilmemektedir.
Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Şirket’te bulunduğu kiralama işlemleri finansal
kiralama olarak sınıflandırılmıştır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler Şirket’in bilançosunda,
ilgili varlığın makul değeri ile minimum kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden aktifte bir
varlık, pasifte ise eşit tutarda bir yükümlülük olarak izlenir. Bu şekilde aktifte izlenen varlıkların amortismanı,
diğer benzer varlıklar için uygulanan politikalara uygun olarak ayrılır. Kira süresinin kiralanan varlığın faydalı
ömründen kısa olması ve kira süresi sonunda ilgili varlığın Şirket tarafından satın alınmasının makul şekilde kesin
olmadığı durumlarda, aktifte yer alan kiralanan varlık kira süresi içerisinde; kiralanan varlığın faydalı ömrünün
kira süresinden kısa olması durumunda ise faydalı ömrü içinde amorti edilir. Bilançodaki finansal kiralama
yükümlülüğü anapara geri ödemeleri yoluyla azaltılırken, kira ödemelerinin finansal gider kısmı, kiralama süresi
boyunca oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir.
Maddi Olmayan Varlıklar
Maddi olmayan varlıklar, tanımlanabilir olması, ilgili kaynak üzerinde kontrolün bulunması ve gelecekte elde
edilmesi beklenen bir ekonomik faydanın varlığı kriterlerine göre mali tablolara alınmaktadır. Bu çerçevede,
maddi varlıkların maliyetine dahil edilebilenler hariç başlangıç faaliyetlerine ilişkin harcamalar gerçekleştiği anda
gider olarak mali tablolara alınmaktadır.
Maddi olmayan duran varlıklar birikmiş amortisman ve varsa kalıcı değer kayıpları düşüldükten sonraki net değeri
ile ifade edilmişlerdir. Amortisman, bütün maddi olmayan duran varlıklar için doğrusal amortisman yöntemi
kullanılarak kıst bazında hesaplanmıştır. Maddi olmayan varlıkların tarihi maliyetleri satın alma tarihinden itibaren
31 Aralık 2004 tarihine kadar enflasyona göre düzeltilmiştir. Maddi olmayan duran varlıklar 3-5 yıl içinde itfa
edilmektedir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Maddi Olmayan Varlıklar (devamı)
Maddi olmayan varlık için yapılan ödeme taksitlendirilirse, bu varlığın elde etme maliyeti peşin fiyatına eşit olarak
belirlenir. Bu durumda, toplam ödeme tutarı ile peşin fiyatı arasındaki fark, aktifleştirmeye izin verilen durumlar
hariç, kredi dönemi boyunca faiz gideri olarak mali tablolara alınmaktadır.
İmtiyaza bağlı maddi olmayan duran varlıklar
TFRYK 12’nin kapsamına giren sözleşmeye dayalı anlaşmaların şartları uyarınca, Şirket, bir hizmet sunucusu
olarak hareket eder ve bir kamu hizmetinin sunulması için kullanılan tesisi inşa eder veya yeniler (inşaat veya
yenileme hizmetleri) ve belirlenen dönem boyunca bu tesisi işletir ve tesisin bakımını (işletme hizmetleri)
gerçekleştirir.
Şirket, gerçekleştirdiği hizmetler için TMS 11 “İnşaat Sözleşmeleri” ve TMS 18 “Hasılat” uyarınca hasılatını
muhasebeleştirir ve ölçer. Şirket’in tek bir sözleşme veya anlaşma çerçevesinde birden fazla hizmet
gerçekleştirmesi durumunda (örneğin, inşaat veya yenileme hizmetleri ile işletme hizmetleri) alınan veya alınacak
bedel, tutarlar ayrı ayrı tanımlanabildiğinde, verilen hizmetlerin gerçeğe uygun değerleri oranında dağıtılır. Söz
konusu bedelin niteliği, daha sonra nasıl muhasebeleştirileceğini belirler.
Şirket, TFRYK 12 uygulaması sırasında öncelikle TFRYK 12’nin kapsamına giren maddi duran varlıkları
belirlemiştir. TFRYK 12 uyarınca, imtiyaz sözleşmesi tarihi itibariyle Şirket’in sahip olduğu maddi duran varlıklar
TFRYK 12 kapsamının dışında tutulmuştur. Şirket, TFRYK 12’nin kapsamına girdiğine karar verilen maddi duran
varlıklarını maddi olmayan duran varlıklar olarak sınıflamış, itfa sürelerini ise geçmişe şamil olacak şekilde
imtiyaz sözleşmesi süresi olarak değiştirmiş ve imtiyaz sözleşmesi boyunca itfa etmeye başlamıştır.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Şirket, her bir bilanço tarihinde, bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup
olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer
söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değeri, kullanım veya satış
yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Geri kazanılabilir tutar varlığın
net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. Kullanım değeri, bir varlığın sürekli
kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının tahmin
edilen bugünkü değeridir. Değer düşüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Bir alacakta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın, değer
düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla ilişkilendirilebilmesi durumunda
geri çevrilir. Diğer varlıklarda oluşan değer düşüklüğü kaybı, geri kazanılabilir tutar belirlenirken kullanılan
tahminlerde bir değişiklik olduğu takdirde geri çevrilir. Değer düşüklüğü kaybının iptali nedeniyle varlığın kayıtlı
değerinde meydana gelen artış, önceki yıllarda hiç değer düşüklüğü kaybının mali tablolara alınmamış olması
halinde belirlenmiş olacak kayıtlı değeri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Borçlanma Maliyetleri
Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıkların 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. Diğer tüm borçlanma maliyetleri,
oluştukları dönemde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Finansal Araçlar
Finansal varlıklar
Finansal varlıklar, gerçeğe uygun değer farkı kar 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 teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata bağlı olan işlem tarihinde
kayıtlara alınır veya kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “satılmaya hazır
finansal varlıklar” ve “kredi ve alacaklar” olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme
amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda alma sırasında belirlenmektedir.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3
aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek
likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar
“Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar” olarak sınıflandırılan finansal varlıklar, alım
satım amaçlı finansal varlıklardır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar ilk olarak kayda alınmalarında gerçeğe uygun değerleri kullanılmakta ve
kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Yapılan değerleme sonucu
oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir. Alım-satım amaçlı finansal varlıkların alımsatımında elde edilen kar veya zarar kapsamlı gelir tablosunda yatırım faaliyetlerinden gelirler/giderler hesabına
dahil edilir. Alım-satım amaçlı finansal varlıklardan elde edilen faiz ve kupon gelirleri ve gerçeğe uygun değerinde
meydana gelen gerçekleşmemiş değer artış ve azalışları sonucu ortaya çıkan tutarlar kapsamlı gelir tablosunda
yatırım faaliyetlerinden gelirler/giderler hesabına dahil edilmiştir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılan ve BİST’te işlem gören
özel sektör tahvilleri bilanço tarihi itibariyle bilanço tarihine en yakın gerçekleşen işlem fiyatıyla değerlenmiştir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Araçlar (devamı)
Finansal varlıklar (devamı)
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, satılmaya hazır olarak finansal varlık olarak sınıflandırılan ya da (a) krediler ve
alacaklar, (b) vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar veya (c) gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılmayan türev olmayan finansal varlıklardır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar, satılmaya hazır olarak finansal varlık olarak sınıflandırılan ya da (a) krediler ve
alacaklar, (b) vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar veya (c) gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
yansıtılan finansal varlıklar olarak sınıflandırılmayan türev olmayan finansal varlıklardır.
Şirket tarafından elde tutulan ve aktif bir piyasada işlem gören borsaya kote özkaynak araçları ile bazı borçlanma
senetleri satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılır ve gerçeğe uygun değerleriyle gösterilir. Gerçeğe
uygun değeri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen ve aktif bir piyasası olmayan menkul kıymetler maliyet değeriyle
gösterilmektedir. Gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklükleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak hesaplanan faiz ve
parasal varlıklarla ilgili kur farkı kar/zarar tutarı haricindeki, gerçeğe uygun değerdeki değişikliklerden
kaynaklanan kazanç ve zararlar diğer kapsamlı gelir içinde muhasebeleştirilir ve finansal varlıklar değer artış
fonunda biriktirilir. Yatırımın elden çıkarılması ya da değer düşüklüğüne uğraması durumunda, finansal varlıklar
değer artış fonunda biriken toplam kar/zarar, gelir tablosuna sınıflandırılmaktadır.
Satılmaya hazır özkaynak araçlarına ilişkin temettüler Şirket’in temettü alma hakkının oluştuğu durumlarda gelir
tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Ticari alacaklar
Doğrudan bir borçluya mal veya hizmet tedariki ile oluşan ticari alacaklar ile ticari alacaklar içine sınıflandırılan
alacak senetleri, etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değerlendirilmiştir. Belirtilmiş
bir faiz oranı bulunmayan kısa vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura
tutarından değerlendirilmektedir.
Alacak senetlerinden vadesi bilanço tarihini aşanlar, ticari alacaklar içinde gösterilmiş olup devlet iç borçlanma
senetleri için borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda oluşan faiz haddi dikkate alınarak reeskonta tabi
tutulmuştur.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Finansal Araçlar (devamı)
Finansal varlıklar (devamı)
Ticari alacaklar (devamı)
Ticari alacakların tahsil edilemeyeceğinin muhtemel olması halinde ticari alacaklar için bir karşılık kayda alınır.
Karşılık, müşteriden alınan teminatlar göz önüne alınarak, Şirket yönetimi tarafından tahmin edilen ve ekonomik
koşullardan ya da hesabın doğası gereği taşıdığı riskten kaynaklanabilecek olası zararları karşıladığı düşünülen
tutardır. Tahsili tamamen mümkün olmayan alacaklar tespit edildikleri durumlarda kayıtlardan tamamen silinirler.
Şüpheli alacak karşılığı, belirlendiği dönemde gider olarak kayıtlara yansıtılmaktadır.
Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil
edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından düşülerek kapsamlı gelir tablosuna
gelir olarak kaydedilir.
Finansal yükümlülükler
Ticari borçlar
Ticari borçlar, makul değerleriyle kayıtlara alınır ve müteakip dönemlerde önemli derecede faiz içerdiği
durumlarda etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş tutarlardan muhasebeleştirilir.
Krediler
Kısa ve uzun vadeli banka kredileri, anapara ve bilanço tarihi itibariyle tahakkuk eden faiz giderlerinin toplanması
sonucu oluşan değerleri ile kayıtlarda gösterilmektedir.
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları düşüldükten sonraki değerleriyle
kaydedilir. Banka kredileri, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet değeri üzerinden
belirtilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile itfa edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, kredi
dönemi süresince finansman maliyeti olarak kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır.
Özellikli varlıkların ediniminin finansmanı dışındaki sebeplerle katlanılan borçlanma maliyetleri gerçekleştiği
dönemde gider olarak kaydedilmektedir.
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.
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Finansal Araçlar (devamı)
Finansal yükümlülükler (devamı)
Etkin faiz yöntemi (devamı)
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal varlıklar ile
ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır.
Finansal varlıklarda değer düşüklüğü
Finansal varlıklar, 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.
İtfa edilmiş maliyet bedeliyle takip edilen finansal varlıklar 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, değerdüşüklüğünün iptal edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü
hiçbir zaman muhasabeleştirilmemiş 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.
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Kur Değişiminin Etkileri
Şirket, yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri TL’ye çevirirken işlem tarihinde geçerli olan ilgili
kurları esas almaktadır. Bilançoda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve borçlar bilanço
tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin TL’ye
çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider veya gelirleri ilgili dönemde
gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Hisse Başına Kazanç / (Kayıp)
İlişikteki gelir tablosunda belirtilen hisse başına kazanç / (kayıp), net kar / (zarar)’ın dönem boyunca piyasada
bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanmıştır.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara
alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltmekle yükümlüdür. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan
düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları
halinde mali tablo dipnotlarında açıklanır.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Karşılıklar ancak ve ancak Şirket’in geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da
yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı
mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınmaktadır. Paranın zaman
içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderleri bugünkü piyasa
değerlerine getiren ve gereken durumlarda yükümlülüğe özel riskleri de içeren vergi öncesi bir iskonto oranıyla
indirgenmiş değeriyle yansıtılmaktadır. İndirgenmenin kullanıldığı durumlarda, karşılıklardaki zaman farkından
kaynaklanan artış faiz gideri olarak kayıtlara alınmaktadır.
Karşılık olarak mali tablolara alınması gerekli tutarın belirlenmesinde, bilanço tarihi itibariyle mevcut
yükümlülüğün ifa edilmesi için gerekli harcama tutarının en gerçekçi tahmini esas alınır. Bu tahmin yapılırken
mevcut tüm riskler ve belirsizlikler göz önünde bulundurulmalıdır.
Şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar finansal tablolara alınmamakta ve finansal tablo dipnotlarında
açıklanmaktadır. Şarta bağlı yükümlülük olarak işleme tabi tutulan kalemler için gelecekte ekonomik fayda içeren
kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelmesi durumunda, bu şarta bağlı yükümlülük, güvenilir
tahminin yapılamadığı durumlar hariç, olasılıktaki değişikliğin olduğu dönemin finansal tablolarında karşılık
olarak finansal tablolara alınır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Kiralama İşlemleri
Finansal Kiralama
Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Şirket’te bulunduğu kiralama işlemleri finansal
kiralama olarak sınıflandırılmıştır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen sabit kıymetler Şirket’in bilançosunda,
ilgili varlığın makul değeri ile minimum kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden aktifte bir
varlık, pasifte ise eşit tutarda bir yükümlülük olarak izlenir. Bu şekilde aktifte izlenen varlıkların amortismanı,
diğer benzer varlıklar için uygulanan politikalara uygun olarak ayrılır. Kira süresinin kiralanan varlığın faydalı
ömründen kısa olması ve kira süresi sonunda ilgili varlığın Şirket tarafından satın alınmasının makul şekilde kesin
olmadığı durumlarda, aktifte yer alan kiralanan varlık kira süresi içerisinde; kiralanan varlığın faydalı ömrünün
kira süresinden kısa olması durumunda ise faydalı ömrü içinde amorti edilir.
Bilançodaki finansal kiralama yükümlülüğü anapara geri ödemeleri yoluyla azaltılırken, kira ödemelerinin finansal
gider kısmı, kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait gelir tablosuna kaydedilir.
Operasyonel Kiralama
Kiraya veren tarafın kiralanan varlığın tüm risk ve menfaatlerini kendinde tuttuğu kiralamalar operasyonel
kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Operasyonel kira ödemeleri gelir tablosunda kira süresi boyunca doğrusal
olarak gider kaydedilmektedir.
İlişkili Taraflar
Bu rapor kapsamında Şirket’in pay sahipleri, Şirket’in yöneticileri ayrıca bu Şirket tarafından kontrol edilen veya
onlarla ilgili olan diğer şirketler ilişkili kuruluş olarak kabul edilmiştir. İlişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili
taraflar arasında kaynaklarının, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir bedel karşılığı olup olmadığına
bakılmaksızın transferidir. Konuları gereği ayrı kalemlerde takip edilen alacak ve borçların, ilişkili taraflarla ilgili
olanlarının yanı sıra, ilişkili taraflarla dönem içinde gerçekleştirilen işlemler ve kilit yönetici personele sağlanan
faydalar kategorileri itibariyle dipnotlarda ayrıca açıklanmaktadır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur.
Cari vergi
Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi kar, diğer
yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi
mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kardan farklılık gösterir. Şirket’in
cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı
kullanılarak hesaplanmıştır.
Ertelenmiş vergi
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen tutarları
ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço yöntemine göre
vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi
yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan
ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali
kar/zararı etkilemeyen işleme ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal
tablolara alınmasından (işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez.
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri, Şirket’in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve yakın
gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düşük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve iştiraklerdeki
yatırımlar ve iş ortaklıklarındaki paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanır.
Bu tür yatırım ve paylar ile ilişkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan kaynaklanan ertelenmiş vergi
varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın
kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının muhtemel olması şartlarıyla
hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup etme ile
ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi mercii tarafından toplanan
gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme
niyetinin olması durumunda mahsup edilir.
Gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin ertelenmiş vergi borcu
ve ertelenmiş vergi varlık hesaplamasında bu varlıkların defter değerinin, aksine bir varsayım olmaması
durumunda, satış yolu ile tamamen geri kazanıldığı varsayılır. Şirket Yönetimi, Şirket’in yatırım amaçlı
gayrimenkul portföyünü inceleyerek, yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilecek ekonomik faydaların satış
yolu ile geri kazanılacağına kanaat getirmiştir.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.5. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)
Ertelenmiş vergi (devamı)
Sonuç olarak Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerinin satışı dolayısı ile elde edeceği kazancın % 75’i kurumlar
vergisinden istisna olduğundan ve elde edilecek kazancın % 25’i gelir vergisine tabi olduğundan yatırım amaçlı
gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değer değişimi ile ilgili ekli finansal tablolarda ertelenmiş vergi aktifi
muhasebeleştirmiştir.
Dönem cari ve ertelenmiş vergisi
Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili kalemlere ilişkin
ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilenler haricindeki cari vergi ile
döneme ait ertelenmiş vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar / Kıdem Tazminatları
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen davranışlar
dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla yükümlüdür. Söz konusu
ödeme tutarları bilanço tarihi itibariyle geçerli olan kıdem tazminat tavanı esas alınarak hesaplanır. Kıdem
tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarları bugünkü net
değerine göre hesaplanarak ilişikteki mali tablolarda yansıtılmıştır.
Nakit Akış Tablosu
Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde
sınıflandırılarak raporlanır. Nakit akış tablosunda yer alan nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatı ile
vadesi 3 ay veya daha kısa olan menkul kıymetleri içermektedir.
2.6. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin tutarlarını,
koşullu varlık ve borçların açıklamasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını
etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve
varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul
beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar
ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık gösterebilir.
Kıdem tazminatı karşılığının hesaplamasında çalışan devir hızı, iskonto oranları ve maaş artışları gibi aktüeryel
varsayımlar kullanılmaktadır.
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2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.6. Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları (devamı)
Ertelenmiş vergi aktifi gelecek yıllarda vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğunun tespiti halinde
kayıtlara alınmaktadır. Vergilendirilebilen gelirin oluşmasının muhtemel olduğu durumlarda ertelenmiş vergi aktifi
her türlü geçici farklar üzerinden hesaplanmaktadır. Şirket’in gelecek dönemlerde vergilendirilebilir karının
olduğuna dair kullanılan varsayımlar yeterli bulunduğundan ertelenmiş vergi aktifi kaydedilmiştir.
Şirket, maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için belirtilen faydalı ekonomik ömürleri dikkate alarak
amortisman ve itfa/tükenme payı ayırmaktadır.
3. NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzeri değerler aşağıdaki gibidir:

Kasa
Bankadaki nakit
- Vadesiz mevduatlar
- Vadeli mevduatlar

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

1.477

20.487

3.310.393

4.337.739

109.380

186.602

3.201.013

4.151.137

3.311.870

4.358.226

4. FİNANSAL YATIRIMLAR
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kısa vadeli finansal yatırımları bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: 42.975
B Tipi Likit Fon). Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal yatırımları
bulunmamaktadır.
5. FİNANSAL BORÇLAR

Finansal kiralama işlemlerinden borçlar

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

5.009.981

2.807.088

5.009.981

2.807.088

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal kiralama işlemlerinden borçlar güneş enerjisi santrallerinin finansmanını
sağlamak için Şirket ile Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. ve Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. arasında yapılan
kiralama sözleşmelerinden oluşmaktadır.
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5. FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
Asgari kira ödemelerinin
Asgari kira ödemeleri

bugünkü değeri

31 Aralık

31 Aralık

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

2014

2013

Bir yıl içinde

1.049.534

672.001

796.236

498.563

İki ile yedi yıl arasındakiler

4.670.545

2.632.003

4.213.745

2.308.525

5.720.079

3.304.004

5.009.981

2.807.088

(710.098)

(496.916)

-

-

5.009.981

2.807.088

5.009.981

2.807.088

(796.236)

(498.563)

4.213.745

2.308.525

Finansal kiralama borçları

Eksi: geleceğe ait finansal giderler
Kiralama yükümlülüğünün
bugünkü değeri

Eksi: 12 ay içerisinde ödenecek borçlar
(kısa vadeli borçlar kısmında gösterilen)
12 aydan sonra ödenecek borçlar

6. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
Bilanço tarihi itibarıyla Şirket’in ticari alacaklarının detayı aşağıdaki gibidir:

Ticari alacaklar

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

290.841

52.993

290.841

52.993

Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle alacaklarına karşılık olarak aldığı ipotek ya da diğer
teminat bulunmamaktadır. Alacakların tahsil süresi 15-30 gündür ve Şirket’in vadesi geçmiş alacağı
bulunmamaktadır.
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6. TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (devamı)
Kısa Vadeli Ticari Borçlar

Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

10.738

27.868

2.664

-

13.402

27.868

Şirket’in ticari borçlarına ilişkin ortalama ödeme vadesi 15-30 gündür. (31 Aralık 2013: 15-30 gün). Ticari
borçlara faiz uygulanmamaktadır.
7. DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar:
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 32.274 TL olan ilişkili olmayan taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar
vergi dairesinden alacaklarıdır. (31 Aralık 2013: 95.905 TL)
Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 1.527 TL olan uzun vadeli ticari alacakları verilen depozitolardan
oluşmaktadır. (31 Aralık 2013: 75 TL)
Kısa Vadeli Diğer Borçlar

Ödenecek vergi ve fonlar (*)
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlar

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

421

25.310

-

27.797

421

53.107

(*) KDV tevkifatına ilişkin olarak ödenecek vergilerden oluşmaktadır.
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8. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR
Kısa Vadeli Sağlanan Faydalar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar:
31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

Ödenecek SGK kesintileri

18.803

13.785

Ödenecek vergi ve fonlar (*)

11.290

9.040

30.093

22.825

(*) Şirket'in çalışan personeli için ödenecek olan gelir vergisi kesintisi borçlarını içermektedir.
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar:

Kullanılmayan izin karşılığı

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

5.693

16.639

5.693

16.639

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

481.293

438.689

481.293

438.689

Uzun Vadeli Sağlanan Faydalar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar:

Kıdem tazminatı karşılığı

Kıdem tazminatı hesaplamasında aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır:
31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

3.438,22

3.254,44

Enflasyon Oranı

4,80%

5,10%

Faiz Oranı

9,02%

10,00%

Kıdem Tazminatı Tavanı

İskonto Oranı
Ortalama Olasılık

4,03%

4,66%

100,00%

100,00%
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8. ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (devamı)
Kıdem tazminatı karşılığının hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –

1 Ocak –

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Açılış bakiyesi

438.689

484.945

Hizmet maliyeti

14.851

21.402

Faiz maliyeti

16.079

16.673

Aktüeryal kayıp kazanç

105.329

10.146

Konusu kalmayan karşılık

(93.655)

(46.475)

-

(48.002)

481.293

438.689

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

14.498

10.066

4.853

-

19.351

10.066

Ödenen kıdem tazminatları
Kapanış bakiyesi
9. PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER
Peşin Ödenmiş Giderler
Kısa vadeli
Gelecek aylara ait giderler
Verilen sipariş avansları

10. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

Devreden katma değer vergisi

42.106

29.960

Bloke mevduat

80.000

80.000

122.106

109.960

11. DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Şirket’in diğer kısa vadeli yükümlülükleri 8.515 TL tutarında ki finansal kiralama
sözleşmesine ilişkin komisyon gider tahakkukundan oluşmaktadır.
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12. MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle maddi duran varlıkların ve ilgili birikmiş amortismanların hareketleri aşağıdaki gibidir:

Demirbaşlar

Yapılmakta
olan
yatırımlar

Toplam

151.247
86.677
(33.754)

364.945
4.572
-

3.015.885
3.401.031
-

3.833.097
3.683.329
(55.532)

30.510

204.170

369.517

6.416.916

7.460.895

(230.390)
(9.915)
20.399

(26.972)
(345)
-

(113.322)
(16.058)
33.754

(349.786)
(4.992)
-

-

(720.470)
(31.310)
54.153

-

(219.906)

(27.317)

(95.626)

(354.778)

-

(697.627)

203.413

16.462

3.193

108.544

14.739

6.416.916

6.763.268

Binalar

Tesis
makine ve
cihazlar

Taşıtlar

12.364
191.049
-

258.146
(21.778)

30.510
-

203.413

236.368

Birikmiş Amortismanlar
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

-

31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi

31 Aralık 2014 itibarıyla net defter değeri

Arazi ve
arsalar

1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi

Maliyet Değeri

31.310 TL tutarındaki amortisman giderlerinin 15.252 TL’lık kısmı genel yönetim giderlerine 16.058 TL’lık kısmı genel üretim giderlerine dahil edilmiştir.
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımlar tutarı güneş ve rüzgar enerjisi santrallerine ilişkin edinilen santral ekipmanlarını temsil etmektedir.
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12. MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
31 Aralık 2013 tarihi itibariyle maddi duran varlıkların ve ilgili birikmiş amortismanların hareketleri aşağıdaki gibidir:

Demirbaşlar

Yapılmakta
olan
yatırımlar

Toplam

209.803
(58.556)

363.165
1.780
-

36.531
2.979.354
-

910.519
2.981.134
(58.556)

30.510

151.247

364.945

3.015.885

3.833.097

(220.185)
(10.205)
-

(26.627)
(345)
-

(154.632)
(17.246)
58.556

(345.093)
(4.693)
-

-

(746.537)
(32.489)
58.556

-

(230.390)

(26.972)

(113.322)

(349.786)

-

(720.470)

12.364

27.756

3.538

37.925

15.159

3.015.885

3.112.619

Binalar

Tesis
makine ve
cihazlar

Taşıtlar

12.364
-

258.146
-

30.510
-

12.364

258.146

1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

-

31 Aralık 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi

31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri

Arazi ve
arsalar

1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi
Alımlar
Çıkışlar
31 Aralık 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi

Maliyet Değeri

Birikmiş Amortismanlar

32.489 TL tutarındaki amortisman giderlerinin 13.949 TL’lık kısmı genel yönetim giderlerine 18.540 TL’lık kısmı satışların maliyetine dahil edilmiştir.
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13. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2014 itibariyle maddi olmayan varlıkların ve ilgili itfa paylarının hareketleri aşağıdaki gibidir:

Haklar

İmtitazlı hizmet
anlaşma hakları

Toplam

Maliyet Değeri
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi

19.996

19.614.009

19.634.005

Alımlar

-

-

-

Çıkışlar

-

-

-

19.996

19.614.009

19.634.005

(18.089)

(9.138.053)

(9.156.142)

(424)

(404.732)

(405.156)

31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi
Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak 2014 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

-

-

-

31 Aralık 2014 itibarıyla kapanış bakiyesi

(18.513)

(9.542.785)

(9.561.298)

31 Aralık 2014 itibarıyla net defter değeri

1.483

10.071.224

10.072.706

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle maddi olmayan varlıkların ve ilgili itfa paylarının hareketleri aşağıdaki gibidir:

Haklar

İmtitazlı hizmet
anlaşma hakları

Toplam

Maliyet Değeri
1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi

17.877

19.257.075

19.274.952

Alımlar

2.119

356.934

359.053

Çıkışlar

-

-

-

19.996

19.614.009

19.634.005

(17.594)

(8.734.507)

(8.752.101)

(495)

(403.546)

(404.041)

31 Aralık 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi
Birikmiş İtfa Payları
1 Ocak 2013 itibarıyla açılış bakiyesi
Dönem gideri
Çıkışlar

-

-

-

31 Aralık 2013 itibarıyla kapanış bakiyesi

(18.089)

(9.138.053)

(9.156.142)

31 Aralık 2013 itibarıyla net defter değeri

1.907

10.475.956

10.477.863

31.12.2014 tarihi itibariyle 404.732 TL (31.12.2013: 403.546 TL) tutarındaki itfa payları genel üretim giderlerine,
424 TL (31.12.2013: 495 TL) tutarındaki itfa payları genel yönetim giderlerine dahil edilmiştir.
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14. ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Şirketin özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlarının detayı aşağıdaki gibidir:
İştirak

31 Aralık

31 Aralık

İştirakler

Oranı

2014

2013

Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

25,45%

21.481.173

22.947.450

21.481.173

22.947.450

İştirakin yıl içindeki hareketi aşağıda yer almaktadır:
1 Ocak –

1 Ocak –

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Açılış bakiyesi

22.947.450

26.802.002

İştirak zararından alınan pay

(1.466.277)

(3.854.552)

Kapanış bakiyesi

21.481.173

22.947.450

Özkaynak yöntemine göre değerlenen yukarıdaki iştirake ilişkin varlık, yükümlülük, özsermaye, hasılat ve kar
veya zarar bilgileri aşağıda belirtilmiştir;
31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

Varlıklar

220.676.822

230.879.727

Kaynaklar

Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

136.271.428

140.712.928

Özkaynaklar

84.405.394

90.166.799

Hasılat

24.803.228

45.301.952

Dönem net zararı

(5.761.405)

(4.984.859)
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15. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle koşullu varlık ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:
- Enerji satış tarifesi, T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 27 Eylül 2002
tarih ve 4192 sayılı yazısı gereği Eylül 2002 ayından itibaren Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. (TETAŞ)
tarafından tespit edilerek Şirket’e bildirilmektedir. Şirket söz konusu tarifeye uygun fatura düzenlemekle birlikte,
tarifeye itiraz etmekte ve Eylül 2002 tarihinden itibaren faturalarını “ihtiraz-i kayıt” şerhi düşerek
düzenlemektedir.
- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi
Başkanlığı ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Isparta Müessese Müdürlüğü ile Şirket arasında
“İletim Hizmet Bedeli” konusunda ihtilaf bulunmaktadır. Bu ihtilaf nedeniyle TEİAŞ ve TEDAŞ Isparta Müessese
Müdürlüğü tarafından Şirket’e kesilen “İletim Hizmet Bedeli” faturaları TEİAŞ’a ve TEDAŞ Isparta Müessese
Müdürlüğü’ne iade edilmektedir. 31 Aralık 2009 tarihi itibariyle TEİAŞ’a iade edilen faturaların toplam tutarı
31.027 TL (2008 – 31.027 TL), TEDAŞ Isparta Müessese Müdürlüğü’ne iade edilen faturaların toplam tutarı ise
269.632 TL’dir (2008 – 269.632 TL). Bu konularla ilgili olarak T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji
İşleri Genel Müdürlüğü (Enerji Bakanlığı) ve TEDAŞ Genel Müdürlüğü aleyhine yürütmeyi durdurma talepli
olarak iptal davaları açılmıştır. Enerji Bakanlığı aleyhine açılan davanın, Danıştay 13. Hukuk Dairesi 2008/5798
esas, 2009/8860 sayılı ve 2 Ekim 2009 tarihli kararı ile Şirket lehine kabulüne ve dava konusu işlemin iptaline
karar vermiştir. İlgili dava, Enerji Bakanlığı tarafından 2010/753 esas ile Danıştay İdari Dava Dairelerinde temyiz
edilmiş olup heyet dolabında sıra beklemektedir. TEDAŞ Genel Müdürlüğü aleyhine açılan davaya, Antalya II.
İdare Mahkemesi’nin 2006/3916 sayılı kararının Danıştay temyiz mahkemesince hakkında bozma kararı
verilmesinden sonra Isparta İdare Mahkemesi’nde devam edilmiştir, ve Mahkeme’nin 2009/632 esas, 2010/694
sayılı ve 7.10.2010 tarihli kararıyla Şirket lehine karar verilmiştir. Ocak 2011 tarihinde karşı taraf temyize
başvurmuştur. Dosya halen Danıştay’da olup 2010/753 kayıt sırasıyla heyet dolabında sıra beklemektedir.
- Aşağıda detayları verilmiş olan üç davada da davalı TETAŞ olup, davanın konusu Eylül 2001 - Şubat 2005
tarihleri arasındaki dönemde Şirketten satın alınan elektrik enerjisine uygulanan tarifeden %10’luk KOF payının
düşülmeden faturaların düzenlendiğinden hareketle, Şirket’ten alınan elektrik enerji miktarları kapsamında
yapıldığı iddia edilen fazla ödeme ve gecikme zammının tahsiline ilişkin idari işlemin mevcut sözleşmelere ve
hukuka aykırı olduğuna ve iptaline ilişkindir. Söz konusu işlemden dolayı TETAŞ, Şirket alacaklarından takas
mahsup etmek suretiyle dava konusu olan tutarları tahsil etmiştir. KOF payının faturalardan düşülmesi ve takas
mahsup yoluyla tahsili işlemlerine karşı TETAŞ aleyhine Danıştay 13. Dairesi nezdinde açılmış olan davalar
aşağıda verilmiştir:
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15. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
a)

Danıştay 10. Dairede görülmekte olan, davalı idarenin 000678, 002725 ve 2971 sayılı idari
işlemelerinin iptali ile 592.445 TL’nin iadesi konulu ve yürütmenin durdurulması istemli 2006/4385
esas sayılı dosya, görev bölüşümü nedeni ile 13. Hukuk Dairesi’ne gönderilmiş ve 2007/5255 esas
numarası ile dava görülmüştür. Dosyanın 30 Ekim 2007 tarihindeki duruşmasında dosya karara
çıkmış olup, karar davanın reddi yönünde olmuştur. Söz konusu karar Şirket tarafından temyiz
edilmiş olup, Danıştay Savcılığı dosya üzerinde incelemesini yapmış, dosyanın esastan incelenmesi
için İdari Dava Daireleri Genel Kurulu (İDDGK)’na göndermiştir. Dosya üzerinde yapılan inceleme
neticesinde 28 Şubat 2013 tarihinde bozma kararı verilmiştir. Dosya 13. Hukuk Dairesi’nde yeni esas
almış E.2013/2981 ve 18.11.2013 tarihinde dosya hakkında nihai karar verilmiş, görev reddedilerek
Ankara İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

b) Danıştay 10. Dairede görülmekte olan davalı idarenin 000678, 002725 ve 2971 sayılı idari
işlemelerinin iptali ile 1.704.269 TL’nin iadesi konulu ve yürütmenin durdurulması ile delil tespiti ve
bilirkişi incelemesi istemli 2006/6327 esas numaralı dosya, görev bölüşümü nedeni ile 13 Hukuk
Dairesi’ne gönderilmiş ve 2007/1699 esas numarası ile dava görülmüş, 24 Mart 2009 tarihinde
duruşmada karar davanın reddi yönünde olmuştur. Söz konusu karar Şirket tarafından duruşmalı
olarak temyiz edilmiş olup, Danıştay Savcılığı dosya üzerinde incelemesini yapmış, dosyanın esastan
incelenmesi için İDDGK’na göndermiştir. Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde 29.04.2013
tarihinde bozma kararı verilmiştir. Dosya 13.Hukuk Dairesi’nde yeni esas almıştır E.2014/296. 14
Şubat 2014 tarihinde dosya hakkında nihai karar verilmiştir. Görev reddedilerek 17 Şubat 2014
tarihinde Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Dosya Ankara 11.İdare
Mahkemesinde E.2014/2132 sayısıyla takip edilmekte olup rapor tarihi itibariyle bildirilen yeni bir
gelişme yoktur.
c)

Danıştay 10. Dairede görülmekte olan, Davalı İdarenin 000678, 002725 ve 2971 sayılı idari
işlemelerinin iptali ile 484.693 TL’nin iadesi konulu ve yürütmenin durdurulması istemli, 2005/7023
Esas sayılı dosya, görev bölüşümü nedeniyle 13 Hukuk Dairesi’ne gönderilmiş ve 2007/3852 esas
numarası ile dava görülmüştür. Dosyanın 30 Ekim 2007 tarihindeki duruşmasında dosya karara
çıkmış olup, karar davanın reddi yönünde olmuştur. Söz konusu karar Şirket tarafından temyiz
edilmiş olup, Danıştay Savcılığı dosya üzerinde incelemesini yapmış, dosyanın esastan incelenmesi
için İDDGK’na göndermiştir. Dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde 28 Şubat 2013 tarihinde
bozma kararı verilmiştir. Dosya 13.Hukuk Dairesi’nde yeni esas almıştır E.2013/2979. 04 Şubat 2014
tarihinde dosya hakkında nihai karar verilmiştir. Görev reddedilerek 07 Şubat 2014 tarihinde Ankara
1.İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.

- ETKB’ya ve TETAŞ’a, elektrik enerjisi fiyat artışlarının tarifeye yansıtılması talebinin reddine dair işlemin iptali
ve yeni satış tarifesinin Şirket için Ocak ve Şubat 2008 dönemlerinde uygulanmamış olması sebebiyle Şirket’in
ilgili aylarda uğramış olduğu 19.540 TL + KDV olmak üzere toplam 23.057 TL tutarındaki zararın tahsili için
fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile Danıştay 13.Hukuk Dairesinin 2008/3873 Esas Sayılı dosyasıyla 28
Mart 2008 tarihinde idari dava açılmış,
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15. KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
K.2010/2340 sayılı karar ile reddedilmiştir. Karar, 30.06.2010 tarihinde temyiz edilmiştir. DİDDK’nun 21.07.2014
tarihinde tebliğ edilen 20.02.2014 tarih ve E.2010/2439, K.2014/411 sayılı kararı ile görev yönünden bozma kararı
verilmiştir. Bozma kararına istinaden dosya Danıştay’ca Ankara İdare Mahkemesine gönderilecektir.
- Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile görüşmeler yapılmış, ETKB de Aksu Hidroelektrik
Santraline ait elektrik satış tarifesini yüksek bularak Şirket’ten yeniden değerlendirme yapmasını talep etmiştir.
Şirket, TETAŞ Genel Müdürlüğü ve ETKB aleyhine 15 Ekim 2008 tarihinde; TETAŞ Genel Müdürlüğü Enerji
Alış Dairesi Başkanlığının 1200–4086 sayılı ve 15 Ağustos 2008 tarihli, ETKB Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün
4293–11094 sayılı ve 21 Ağustos 2008 tarihli kararlarının iptali ile Şirket’in sözleşmesine göre 1 Ocak 2008 ve 1
Temmuz 2008 tarihlerinde yapılan fiyat değişikliklerinin Şirket’in imtiyaz sözleşmesi uyarınca satış tarifesine
yansıtılması gerektiği ve tarife miktarları hakkında görüş bildirilmesine karar verilmesi talebiyle Danıştay
13.Hukuk Dairesinin 2008/12359 Esas sayılı dosyasıyla dava açmış olup dava Danıştay 13.Dairesi’nin
E.2008/12359, K.2013/1925 sayılı kararı ile reddedilmiştir.Bu karar temyiz edilmiş olup halen DİDDK’nda sıra
beklemektedir.
- EPDK’nın 2232 sayılı kararı ile TETAŞ tarafından 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren uygulanacak toptan satış
tarifesinde %21,08 oranında zam yapılmış ve buna istinaden EPDK, 17 Eylül 2009 tarih ve 2243/2 nolu kararı ile
konutlarda %9,68, sanayide %9,85, ticarethanelerde %9,97 oranında 1 Ekim 2009 tarihinden itibaren geçerli zam
yapmıştır. Şirket, söz konusu zamlara rağmen Şirket’in yeni fiyat tarifesini belirlemeyerek her geçen gün zarar
görmüş olduğu gerekçesiyle TETAŞ’a ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 5 Ekim 2009 tarihinde 19 ve 25
sayılı başvurularda bulunmuştur. Ancak TETAŞ’dan ve Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan cevap gelmemesi
üzerine Şirket tarafından bu kurumlar aleyhine 3 Şubat 2010 tarihinde 1.834.485 TL’lik bir dava açılmış olup
açılan dava Isparta İdare Mahkemesinin 3 Şubat 2010 tarih, 2010/113 muhabere numarası ile Danıştay 13. Hukuk
Dairesine gönderilmiştir. 2010/545 esasında açılan davanın reddine dair 19.11.2013 tarih ve E.2010/545,
K.2013/3102 sayılı karar temyiz edilmiş olup, halen DİDDK’ında sıra beklemektedir.
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 29.09.2011 tarih 3443 sayılı kararı ile 01.10.2011 tarihinden geçerli olmak
üzere Elektrik Satış Tarifelerini yeniden belirlemiş bulunmaktadır. Bu nedenle Şirket Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’na (“Bakanlık”) 17.10.2011 tarihinde yazılı müracaat ederek 2008 yılından başlayarak talepte
bulunduğu tarife artışlarının Bakanlık’ça uygun görülmemesi nedeniyle üretilen elektrik enerjisinin 8,5 yıldır aynı
tarife üzerinden TETAŞ’a satılmakta olduğunu ve bu durumun İmtiyaz Sözleşmesi hükümlerinin açıkça ihlal
edilmesine yol açtığını ifade etmiştir. Şirket İmtiyaz Sözleşmesi’nin 20. Maddesi hükümleri kapsamında İmtiyaz
Sözleşmesi’nin tadil edilmesi ve Şirket’in haklarının gözetilmesi için Bakanlık’ça uygun görülecek iş ve
işlemlerin tesisini talep etmiştir. Konuyla ilgili dönem içinde yapılan görüşmeler sonuç vermemiş, Şirket 16 Şubat
2012 tarihinde Bakanlık’a tekrar yazı ile müracaat ederek güncel fiyatın belirlenmesi için somut önerilerde
bulunmuş, mağduriyetinin giderilmesini talep etmiştir. Bakanlık’ın 26.4.2012 gün ve 2599-5975 sayılı yazısına
istinaden Şirket, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün 26.4.2012 gün ve 25995975 sayılı işleminin iptali ve fiyat değişikliklerinin enerji satış tarifesine yansıtılması gerektiği talebiyle
02.07.2012 tarihinde Isparta İdare Mahkemesi’nin 2012/258 Muhabere kayıtlı evrakı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. aleyhine dava açmıştır. Dava Danıştay 13. Dairesi’nin
2012/2520 E. Sayılı dosyasında görülmektedir. Dosya inceleme sırası beklemektedir.
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16. TAAHHÜTLER
Şirket’in 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle teminat/rehin/ipotek (“TRİ”) pozisyonuna ilişkin
tabloları aşağıdaki gibidir:
Şirket Tarafından Verilen TRİ'ler
31 Aralık 2014
A. Kendi Tüzel Kişilği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülemsi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacılya Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
Toplam
31 Aralık 2013
A. Kendi Tüzel Kişilği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
-Teminat
-Rehin
-İpotek
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülemsi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacılya Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
Toplam

TL karşılığı

ABD Doları

Avro

Diğer (*)

180.000
-

-

-

-

-

-

-

-

8.144.000

-

-

-

8.324.000

-

-

-

TL karşılığı

ABD Doları

Avro

Diğer (*)

180.000
-

-

-

-

-

-

-

-

8.144.000

-

-

-

8.324.000

-

-

-

Akbank T.A.Ş. Malta Şubesi ile 29 Ocak 2010 tarihinde imza altına alınan hisse rehin sözleşmesi uyarınca
Şirket’in 8.144.000 TL tutarlı Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hisseleri Göltaş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
lehine rehnedilmiştir.
Şirket’in vermiş olduğu TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle %25.27’dir. (31
Aralık 2013 tarihi itibariyle %24,44)
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17. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ
Ödenmiş Sermaye / Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Şirket’in ödenmiş sermayesi, 1 TL nominal değerli ve 144.000 adedi A Grubu, 8.208.000 adedi B Grubu olmak
üzere toplam 8.352.000 adet paydan oluşmaktadır.
Şirket’in 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL’dir.
Genel Kurul’da, Şirket’in Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, ayrı bir gündem maddesi ile A Grubu pay sahibi
ortakların çoğunluğunun belirleyeceği adaylar arasından seçilir. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükmü
gereğince boşalacak Yönetim Kurulu üyeliği, ilk Genel Kurul’un onayına sunulmak şartı ile Yönetim Kurulu’nca
seçilir.
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahibi ortakların veya
vekillerinin her pay için 100 (Yüz) oy hakkı vardır. B Grubu paya sahip ortakların veya vekillerinin ise her payı
için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Şirket karından % 5 oranında kanuni yedek akçe, kalan kardan Sermaye Piyasası
Kurulu tarafınca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan karın % 10’u A Grubu hamiline
yazılı pay sahibi ortaklara, %3’ü idare meclisi üyelerine ve murakıplara,% 2’si de memur ve müstahdem ve
işçilere dağıtılmak üzere ayrılır. Kalan kısmı ana sözleşmenin kar dağıtımlarına ilişkin hükümlerince dağıtılır.
Sermaye Düzeltmesi Farkları
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle, sermaye düzeltmesi farkları ödenmiş sermayenin enflasyon
farkları hesabından oluşmakta olup 12.968.497 TL tutarındadır. Ödenmiş sermayenin 31 Aralık 2004 tarihi
itibariyle enflasyon düzeltmesi farkı 17.144.497 TL olup 21 Mart 2006 tarihinde gerçekleştirilmiş olan sermaye
artırımının 4.176.000 TL tutarındaki kısmı bu hesaptan karşılanmıştır.
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Hisse senetleri ihraç primleri, yeni çıkarılan hisse senetlerinin primli satışından kaynaklanan tutarları ifade eder.
Bu primler özkaynaklar altında gösterilir ve sermaye artışlarında kullanılabilir. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle
194.955 TL tutarındaki primlerden oluşmaktadır. (31 Aralık 2013: 194.955 TL).
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 1.570.456 TL tutarındaki kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler yasal yedeklerden
oluşmaktadır. (31 Aralık 2013 – 1.570.456 TL).
Türk Ticaret Kanunu’na göre yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçelerden oluşmaktadır.
Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine ulaşıncaya kadar yasal dönem karının %5’i
oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %5’ini aşan tüm kar payı
dağıtımlarının %10’u oranında ayrılmaktadır. Birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçeler, toplam sermayenin
%50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar, ancak ihtiyari yedek akçelerin tükenmesi halinde zararların
karşılanmasında kullanılabilirler.
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17. SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (devamı)
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 10.989.543 TL tutarındaki geçmiş yıllar karları 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
13.191.012 TL’dir.
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer kapsamlı gelir unsuru olarak tanımlanan ve ortaya çıktıkları dönemde doğrudan özkaynak unsuru olarak
raporlanan ve hiçbir durumda kâr veya zarara aktarılamayacak olan tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazançları/kayıpları TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı çerçevesinde hesaplanan aktüeryal
kazanç/kayıplardan oluşmakta olup 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle (96.839) TL tutarındadır. (31 Aralık 2013 –
12.578 TL)
Kar Dağıtımı
Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu
Kâr Payı Tebliği’ne göre yaparlar.
Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat
hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı
tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı
öderler. Ayrıca, kar paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal
tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilecektir.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için
belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr
aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki
kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden
ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi
yönetim kurulunca oluşturulur; faaliyet raporunda bu bilgilere yer verilir. Kâr dağıtım politikası Genel Kurul’da
ortakların bilgisine sunulmakta olup, ayrıca halka açık şirket olduktan sonraki kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye
artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulacaktır.
İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal
tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde
hesaplanan “dağıtılabilir dönem kârı’nın ortaklığın sermaye yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilememesi
koşuluyla en az %25’lik kısmını ortaklara nakden veya bedelsiz hisse olarak dağıtılması için yönetim kurulu genel
kurula teklifte bulunur. Bu teklif kapsamında genel kurulca belirlenecek kısım dağıtım zamanında hisselerin sahibi
olan ortaklara dağıtılır. Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak kârın, çıkarılmış sermayenin %10’undan az
olması halinde kâr dağıtımı yapılmaz. Şirket’in yasal kayıtlarında kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynak,
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla olağanüstü yedekler için 227.306 TL’dir. (2013: Olağanüstü yedekler: 227.306 TL)
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18. HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, satışların detayı aşağıdaki gibidir;
Satış Gelirleri
1 Ocak –

1 Ocak –

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Yurtiçi satışlar

1.720.359

2.535.905

Satıştan iadeler (-)

(173.913)

(253.590)

1.546.446

2.282.315

Satışların maliyeti (-)
1 Ocak –

1 Ocak –

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

İşçilik giderleri

(682.172)

(605.635)

Amortisman giderleri

(420.790)

(422.086)

Sigorta giderleri

(22.066)

(20.439)

Akaryakıt giderleri

(28.280)

(35.069)

Bakım onarım giderleri

(38.717)

(91.265)

Enerji giderleri

(17.771)

(19.843)

Diğer giderler

(55.783)

(32.526)

(1.265.579)

(1.226.863)
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19. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, PAZARLAMA GİDERLERİ, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
GİDERLERİ

Genel yönetim giderleri (-)

1 Ocak –

1 Ocak –

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

(448.252)

(364.933)

(448.252)

(364.933)

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, genel yönetim giderlerinin detayı aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak –

1 Ocak –

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

(116.852)

(99.759)

Memur ücret ve giderleri

(97.191)

(82.781)

Kıdem tazminatı ve izin karşılığı giderleri

(23.277)

(14.234)

Amortisman giderleri

(15.676)

(14.451)

Danışmanlık ve müşavirlik giderleri

(34.488)

(30.704)

Yönetim kurulu ve murakıp giderleri

Gazete ve ilan giderleri

(3.943)

(6.195)

(54.851)

(16.389)

Yakıt giderleri

(4.974)

(12.241)

Temsil giderleri

(16.804)

(16.211)

Kota alma / kalma giderleri

(2.088)

(2.088)

Telefon giderleri

(8.075)

(4.770)

Seyehat giderleri

(3.025)

(7.553)

Vergi, resim ve harç giderleri

(8.849)

(9.255)

Avukat mahkeme ve noter giderleri

Sigorta giderleri
Diğer giderleri

(88)

(719)

(58.071)

(47.583)

(448.252)

(364.933)
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20. NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, Şirket’in nitelikleri bazında giderleri aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak –
1 Ocak –
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013

Personel giderleri

(802.640)

(702.650)

Amortisman giderleri

(436.466)

(436.537)

Yönetim kurulu ve murakıp giderleri

(116.852)

(99.759)

Avukat mahkeme ve noter giderleri

(54.851)

(16.389)

Bakım onarım giderleri

(38.717)

(91.265)

Danışmanlık giderleri

(34.488)

(30.704)

Akaryakıt giderleri

(28.280)

(35.069)

Sigorta giderleri

(22.154)

(21.158)

Enerji giderleri

(17.771)

(19.843)

Temsil giderleri

(16.804)

(16.211)

Vergi, resim ve harç giderleri

(8.849)

(9.255)

Telefon giderleri

(8.075)

(4.770)

Yakıt giderleri

(4.974)

(12.241)

Gazete ve ilan giderleri

(3.943)

(6.195)

Seyehat giderleri

(3.025)

(7.553)

Kota alma / kalma giderleri

(2.088)

(2.088)

(113.854)

(80.109)

(1.713.831)

(1.591.796)

Diğer giderleri

21. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, Şirket’in esas faaliyetlerden diğer gelirleri
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2014

1 Ocak –
31 Aralık 2013

108.443

45.763

93.655

4.774

Kira geliri

1.186

1.144

Diğer

2.578

11.195

205.862

62.876

Sabit kıymet satış karı
Konusu kalmayan karşılık geliri

48

AKSU ENERJİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tüm tutarlar aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

22. ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GİDERLER
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, Şirket’in esas faaliyetlerden diğer giderleri
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
31 Aralık 2014

1 Ocak –
31 Aralık 2013

Özel İşlem Vergisi

(1.306)

(1.073)

Ceza ve tazminatlar

(5.442)

-

Diğer

(5.601)

(1.586)

(12.349)

(2.659)

23. FİNANSMAN GELİRLERİ
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansman gelirlerin detayı aşağıdaki gibidir:
1 Ocak –
1 Ocak –
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Faiz geliri

203.473

360.550

Kur farkı geliri

347.594

-

241

1.236

11.978

3.485

563.286

365.271

Reeskont faiz gelirleri
Menkul kıymet satış karları

24. FİNANSMAN GİDERLERİ
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde, finansman giderlerinin detayı aşağıdaki
gibidir:
1 Ocak –
1 Ocak –

Faiz gideri
Kur farkı giderleri
Reeskont faiz gideri

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

(229)

-

(313.778)

-

-

(329)

(314.007)

(329)
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25. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL)
31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

Cari kurumlar vergisi karşılığı

-

-

Eksi:Peşin ödenen vergi ve fonlar

-

-

-

-

31 Aralık

31 Aralık

2014

2013

-

-

72.490

537.405

72.490

537.405

Cari vergi yükümlülüğü / varlığı

Gelir tablosundaki vergi geliri
Cari kurumlar vergisi
Ertelenmiş vergi geliri

Kurumlar Vergisi
Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirket’in cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini
vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır. Vergiye tabi kurum kazancı
üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından
indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler
(varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten sonra kalan matrah
üzerinden hesaplanmaktadır.
2014 yılında uygulanan efektif vergi oranı % 20’dir (2013: % 20).
Türkiye’de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2013 yılı kurum
kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden % 20
oranında geçici vergi hesaplanmıştır. Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere,
maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan
düşülemez.
Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakat prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili
yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır.
Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek
değiştirilebilir.
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25. GELİR VERGİLERİ (ERTELENMİŞ VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DAHİL) (devamı)
Gelir Vergisi Stopajı
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil
ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak
üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan
2003 - 22 Temmuz 2006 tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu oran, 22 Temmuz 2006
tarihinden itibaren,
2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar
payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.
Ertelenmiş Vergi
Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki
farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü
muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas finansal
tablolar ile TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır ve
detayları aşağıda verilmiştir.
01 Ocak31
01 OcakAralık
31 Aralık
Ertelenmiş vergi (varlıkları) / yükümlülükleri
2014
2013
Maddi ve maddi olmayan varlıklar

(1.880.111)

(1.932.908)

Finansal varlıklar değer farkları

(1.795.376)

(2.058.842)

Ertelenmiş finansman gelir ve gideri,net

-

17

(49.405)

91.067

39.406

121.625

(3.685.486)

(3.779.042)

Kıdem ve izin karşılığı
Devreden geçmiş yıl zararları
Net ertelenmiş vergi yükümlülüğü

01 Ocak-

31
Aralık
2014

01 Ocak31 Aralık
2013

3.779.042

4.316.447

Gelir tablosunda muhasebeleşen

(72.490)

(537.405)

Özkaynakta muhasebeleşen

(21.066)

-

3.685.486

3.779.042

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketi
Açılış bakiyesi

Kapanış bakiyesi
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26. PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanç / (kayıp), net karın / (zararın) Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama hisse
adedine bölünmesiyle hesaplanır.
1 Ocak –

1 Ocak –

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

8.352.000

8.352.000

(1.118.380)

(2.201.469)

(0,1339)

(0,2636)

Adi hisse senetleri (adet, 1 hisse = 1 TL)
Net zarar – TL
1 adet hisse başına kayıp – TL

27. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
Şirket’in ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
Borçlar
Kısa Vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Petrol Ticaret A.Ş.

Uzun Vadeli

Ticari

Ticari
Olmayan

Ticari

Ticari
Olmayan

2.664

-

-

-

2.664

-

-

-

31 Aralık 2013
Borçlar
Kısa Vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler
Temettü Borçları

Uzun Vadeli

Ticari

Ticari
Olmayan

Ticari

Ticari
Olmayan

-

27.950

-

-

-

27.950

-

-
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27. İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
1 Ocak –

1 Ocak –

30 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Alımlar

Alımlar

20.781

29.324

20.781

29.324

İlişkili taraflarla olan işlemler
Petrol Ticaret A.Ş.

Yönetim kurulu üyelerine ödenen ücretler ve sağlanan menfaatler toplamı:
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyelerine ücretler ve sağlanan menfaatler toplamı 116.852 TL’dir.
(31 Aralık 2013: 99.759 TL)
28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
a) Sermaye risk yönetimi
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve sermaye
maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyetlerinin devamını
sağlayabilmektir.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir,
sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir.
Şirket sermayeyi özkaynak/borç oranını kullanarak izler.
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:
2014
TL

2013
TL

Toplam Borçlar

9.234.884

7.145.259

Eksi:Nakit ve nakit banzerleri

3.311.870

4.358.226

Net Borç

5.923.014

2.787.033

32.860.232
21.320.497

34.062.873
21.320.497

18,02%

8,18%

Toplam Özkaynak
Toplam Sermaye
Borç/Özkaynak oranı
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri
Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski
ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirketin risk yönetimi programı genel olarak mali
piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize
edilmesi üzerine odaklanmaktadır.
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar, prosedürler, parametre ve kurallar doğrultusunda
yürütülmektedir. Yönetim Kurulu tarafından Şirket’in operasyonel birimleri ile birlikte çalışılarak finansal risk
tanımlanır ve değerlendirilir.
Kredi Riski
Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket’e
finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, işlemlerini yalnızca kredi güvenirliliği
olan taraflarla gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, önceden belirlenmiş bazı teminatları elde etme
yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirket’in maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri
devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve belirli aralıklarla incelenen ve onaylanan
sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.
Şirket’in, herhangi bir müşteriden kaynaklanan önemli bir kredi riski bulunmamaktadır.
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (düzeyi)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

Alacaklar
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
31 Aralık 2014
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski

İlişkili
Taraf Diğer Taraf

İlişkili Taraf

Diğer
Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Türev Araçlar

Diğer

-

290.841

-

32.274

3.310.393

-

80.000

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri

-

290.841

-

32.274

3.310.393

-

80.000

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri

-

-

-

-

-

-

-

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

-

-

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

-

-

-

-

-

-

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (düzeyi)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.1) Kredi riski yönetimi
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

Alacaklar
Diğer Alacaklar

Ticari Alacaklar
31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski

İlişkili
Taraf Diğer Taraf

İlişkili Taraf

Diğer
Taraf

Bankalardaki
Mevduat

Türev Araçlar

Diğer

-

52.993

-

95.905

4.337.739

-

80.000

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal
varlıkların net defter değeri

-

52.993

-

95.905

4.337.739

-

80.000

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri

-

-

-

-

-

-

-

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

-

-

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar

-

-

-

-

-

-

-

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.2) Likidite risk yönetimi
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Şirket yönetiminin kısa,
orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski yönetimi oluşturmuştur. Şirket,
likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek ve finansal varlık ve yükümlülüklerin
vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetir.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler
esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil
edilmiştir.
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.2) Likidite risk yönetimi
31 Aralık 2014

Sözleşme uyarınca vadeler

Defter Değeri

Sözleşme uyarınca
nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

3-12
ay arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun (IV)

5.009.981
13.402
11.717
5.035.100

5.720.079
13.402
11.717
5.745.198

201.779
13.402
11.717
226.898

847.756
847.756

3.822.073
3.822.073

848.471
848.471

Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Finansal kiralamalar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Toplam yükümlülük
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.2) Likidite risk yönetimi
31 Aralık 2013

Sözleşme uyarınca vadeler

Defter Değeri

Sözleşme uyarınca
nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)

3 aydan
kısa (I)

3-12
ay arası (II)

1-5 yıl
arası (III)

5 yıldan
uzun (IV)

2.807.088
27.868
62.148
2.897.104

3.304.003
27.868
62.148
3.394.019

168.000
27.868
62.148
258.016

504.000
504.000

2.632.003
2.632.003

-

Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Finansal kiralamalar
Ticari borçlar
Diğer borçlar
Toplam yükümlülük
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b) Finansal Risk Faktörleri (devamı)
b.3) Piyasa riski yönetimi
Şirket’in faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili
finansal risklere maruz kalmaktadır.
Piyasa riskleri duyarlılık analizleri ve stres senaryoları ile de değerlendirilmektedir.
Cari yılda Şirket’in maruz kaldığı piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre
bir değişiklik olmamıştır.
b.3.1) Kur riski yönetimi
Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Şirket’in yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal ve parasal olmayan yükümlülüklerinin
bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi(devamı)
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
31 Aralık 2014
para birimi)
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları
dahil)
2b. Parasal olmayan diğer varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan diğer varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
796.236
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlükler (10+11+12)
796.236
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
4.213.745
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16 b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
4.213.745
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net yabancı para varlık /(yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-1415-16a)
(5.009.981)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
24. Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının
tutarı
25. İhracat

ABD
Doları
-

Avro
-

1.499.569

-

-

-

-

-

-

-

(1.781.852)

-

-

282.283
282.283
1.499.569
-

Diğer (TL
Karşılığı)
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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26. İthalat

-

-

-

-

28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi(devamı)
DÖVİZ POZİSYONU TABLOSU
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
31 Aralık 2013
para birimi)
1. Ticari alacaklar
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesapları
dahil)
2b. Parasal olmayan diğer varlıklar
3. Diğer
4. Dönen varlıklar (1+2+3)
5. Ticari alacaklar
6a. Parasal finansal varlıklar
6b. Parasal olmayan diğer varlıklar
7. Diğer
8. Duran varlıklar (5+6+7)
9. Toplam varlıklar (4+8)
10. Ticari borçlar
11. Finansal yükümlülükler
498.563
12a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlükler (10+11+12)
498.563
14. Ticari borçlar
15. Finansal yükümlülükler
2.308.525
16 a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16 b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun vadeli yükümlülükler (14+15+16)
2.308.525
18. Toplam yükümlülükler (13+17)
2.807.088
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b)
19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı
19b. Hedge Edilen Toplam Yükümlülük Tutarı
20. Net yabancı para varlık /(yükümlülük)
pozisyonu (9-18+19)
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık /
(yükümlülük) pozisyonu (=1+2a+5+6a-10-11-12a-1415-16a)
(2.807.088)
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların
toplam gerçeğe uygun değeri
23. Döviz varlıkların hedge edilen kısmının tutarı
24. Döviz yükümlülüklerinin hedge edilen kısmının
tutarı

Diğer (TL
Karşılığı)
-

ABD
Doları
-

Avro
-

-

169.781
169.781
786.148
786.148
955.929

-

-

-

-

-

-

-

- (955.929)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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25. İhracat
26. İthalat

-

-

-

-

28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı)
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2014
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Avro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
Toplam

-

-

(500.998)
(500.998)
(500.998)

500.998
500.998
500.998

Döviz Kuru Duyarlılık Analizi Tablosu
31 Aralık 2013
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:
1- ABD Doları net varlık/yükümlülüğü
2- ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3- ABD Doları Net Etki (1+2)
Avro’nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde:
4- Avro net varlık/yükümlülüğü
5- Avro riskinden korunan kısım (-)
6- Avro Net Etki (4+5)
Toplam

-

-

(280.709)
(280.709)
(280.709)

280.709
280.709
280.709
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28. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (devamı)
b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı)
b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi
Faiz oranı duyarlılığı
Grup’un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:

Faiz Pozisyonu Tablosu
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

3.201.013
-

4.151.137
-

-

-

Sabit Faizli Araçlar
Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler
Değişken Faizli Finansal Araçlar
Finansal Varlıklar
Finansal Yükümlülükler

29. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA
MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri
Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:
Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa
fiyatlarından değerlenmiştir.
İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından
başka direk ya da indirek olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.
Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan
piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir.
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29. FİNANSAL ARAÇLAR (GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI VE FİNANSAL RİSKTEN KORUNMA
MUHASEBESİ ÇERÇEVESİNDEKİ AÇIKLAMALAR (devamı)
Finansal araçların sınıfları ve gerçeğe uygun değerleri
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer seviyesi
31 Aralık 2014
Finansal varlıklar
-

1. Seviye

2. Seviye

3. Seviye

Toplam

-

-

-

-

31 Aralık 2013 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer seviyesi
31 Aralık 2013
Finansal varlıklar
B Tipi Likit Fonlar

1. Seviye

2. Seviye

3. Seviye

Toplam

42.975

-

-

42.975

30. RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Şirketin Isparta İli Gönen İlçesi Gevges / Musluk mevkiinde inşaatı tamamlanan Güneş Enerji Santralinin kabulü Türkiye
Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 19.01.2015 tarih ve TEDAŞ/32-1368 sayılı yazısı ile yapılmış olup enerji satışına başlanmıştır.
31. FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN AÇIK,
YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER
HUSUSLAR
Yoktur.
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FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 02.03.2015
KARAR SAYISI : 474

Şirketimizce hazırlanan, DENGE ANKARA Bağımsız Denetim YMM. A.Ş. tarafından bağımsız denetime
tabi tutulan 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1
sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca
Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK
tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte Konsolide olmayan
Finansal Durum Tablosu, Kapsamlı Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablosu
ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun ("Finansal Raporlar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda;
-Tarafımızca incelendiğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli
konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması
sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ
uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve
zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve
performansını, işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle
birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
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