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AKENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Dipnotlar

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

3

85.100.382

40.099.092

5
22
7

73.821.560
11.756.744
10.333.913

70.130.790
31.618.733
4.388.873

6
22
8

6.868.313
23.313.831
9.000.304

6.963.333
26.875.685
7.138.394

220.195.047

187.214.900

5
9

29.739.153
1.988.942

4.879.088
1.988.942

10
11
12
17
8

185.195.166
1.412.103.667
126.397.701
47.449.588
206.142.782

226.437.578
1.226.195.882
127.112.275
5.136.162
131.943.416

Duran Varlıklar

2.009.016.999

1.723.693.343

TOPLAM VARLIKLAR

2.229.212.046

1.910.908.243

VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- Diğer ticari alacaklar
- ĠliĢkili taraflardan alacaklar
Stoklar
Diğer alacaklar
- Diğer alacaklar
- ĠliĢkili taraflardan alacaklar
Diğer dönen varlıklar
Dönen Varlıklar
Ticari alacaklar
Finansal yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle
değerlenen yatırımlar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Ertelenen vergi varlıkları
Diğer duran varlıklar

1 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihli hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar, 28 ġubat 2012 tarihli
Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıĢ ve Yönetim Kurulu adına Genel Müdür Ahmet Ümit
DanıĢman ve Genel Müdür Vekili Vratislav Domalip tarafından imzalanmıĢtır. Söz konusu konsolide
finansal tablolar Genel Kurul‟da onaylanması sonucu kesinleĢecektir.

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢturur.

1

AKENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Dipnotlar

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

4
22

207.833.040
265.962.296

130.760.796
219.872.615

5
22
17
6
14
13
8

80.391.633
18.043.275
260.219
11.371.984
41.921.415
15.916.903
2.767.942

89.073.000
8.536.666
302.047
13.831.126
5.838.077
2.490.993
480.722

644.468.707

471.186.042

945.379.928
113.116.776
711.717
955.285

575.331.428
98.540.567
382.825
742.766

Uzun Vadeli Yükümlülükler

1.060.163.706

674.997.586

Toplam Yükümlülükler

1.704.632.413

1.146.183.628

KAYNAKLAR
Finansal borçlar
-Diğer finansal borçlar
-ĠliĢkili taraflara finansal borçlar
Ticari borçlar
- Diğer ticari borçlar
- ĠliĢkili taraflara borçlar
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Diğer borçlar
Türev finansal araçlar
Borç karĢılıkları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlar
Diğer ticari borçlar
Diğer borçlar
ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin yükümlülükler

4
5
15

ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
Hisse senedi ihraç primleri
Finansal riskten korunma fonu
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
Diğer fonlar
GeçmiĢ yıllar karları
Net dönem zararı

16
16
16
16

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Kontrol DıĢı Paylar
Toplam Özkaynaklar
TOPLAM KAYNAKLAR
KarĢılıklar, koĢullu varlık ve yükümlülükler

375.814.000
101.988.910
49.955.227
(30.954.333)
12.351.012
(4.322.722)
229.759.030
(211.048.080)

375.814.000
101.988.910
49.955.227
(3.919.731)
12.106.112
(4.322.722)
256.373.853
(26.369.923)

523.543.044

761.625.726

1.036.589

3.098.889

524.579.633

764.724.615

2.229.212.046

1.910.908.243

13

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢturur.
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AKENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT
KONSOLĠDE GELĠR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Dipnotlar

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
SatıĢ gelirleri
SatıĢların maliyeti (-)

18
18

BRÜT KAR
Genel yönetim giderleri (-)
AraĢtırma geliĢtirme giderleri (-)
Diğer faaliyet gelirleri
Diğer faaliyet giderleri (-)

19
19
20
20

FAALĠYET KARI
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
yatırımlardaki paylar
Finansal gelirler
Finansal giderler (-)

10
21
21

VERGĠ ÖNCESĠ ZARAR
Dönem vergi gideri
Ertelenen vergi geliri

17
17

NET DÖNEM ZARARI

559.970.769
(450.452.548)

428.354.752
(384.994.697)

109.518.221

43.360.055

(50.454.484)
(58.479)
15.089.250
(15.169.422)

(42.997.688)
(495.575)
8.886.638
(891.446)

58.925.086

7.861.984

(41.242.412)
24.707.760
(289.861.282)

6.562.612
14.299.178
(55.827.131)

(247.470.848)

(27.103.357)

(1.349.183)
35.483.615

(2.822.152)
4.260.973

(213.336.416)

(25.664.536)

(211.048.080)
(2.288.336)

(26.369.923)
705.387

(213.336.416)

(25.664.536)

Net dönem zararının dağılımı:
Ana ortaklık payları
Kontrol dıĢı paylar

1.000 adet hisse baĢına zarar

23

(562)

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢturur.
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(97)

AKENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT
KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Dipnotlar
NET DÖNEM ZARARI
Finansal riskten korunma fonundaki değiĢim
Finansal riskten korunma fonundaki
değiĢimin ertelenmiĢ vergi etkisi
DĠĞER KAPSAMLI (GĠDER) /GELĠR
(VERGĠ SONRASI)

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

(213.336.416)

(25.664.536)

14

(33.793.252)

(1.149.107)

14

6.758.650

1.730.045

(27.034.602)

TOPLAM KAPSAMLI GĠDER

580.938

(240.371.018)

(25.083.598)

(238.082.682)
(2.288.336)

(25.788.985)
705.387

(240.371.018)

(25.083.598)

Toplam kapsamlı giderin dağılımı:
Ana ortaklık payları
Kontrol dıĢı paylar

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢturur.
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AKENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT
KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

Ana ortaklığa ait özkaynaklar

Sermaye
1 Ocak 2010

Sermaye
enflasyon
düzeltmesi
farkları

Sermaye
avansı

Hisse
senedi
ihraç
primleri

65.340.000 101.988.910 231.994.931 48.869.596

Sermaye artıĢı
310.474.000
Hisse senedi ihraç primleri
Konsolidasyon kapsamına giriĢ (*)
Transferler
Toplam kapsamlı gider
-

- (231.994.931)
-

1.085.631
-

Finansal
riskten
korunma
fonu

Kardan
ayrılan
kısıtlanmıĢ
yedekler

(4.500.669)

11.071.608

580.938

Diğer
fonlar
-

- (4.322.722)
1.034.504
-

GeçmiĢ
yıllar
karları

Net
dönem
zararı

Kontrol
dıĢı
paylar

Toplam
özkaynaklar

233.985.664

23.422.693

2.404.384

714.577.117

22.388.189
-

(23.422.693)
(26.369.923)

(10.882)
705.387

78.479.069
1.085.631
(4.333.604)
(25.083.598)

31 Aralık 2010

375.814.000 101.988.910

-

49.955.227

(3.919.731)

12.106.112 (4.322.722) 256.373.853

(26.369.923) 3.098.889

764.724.615

1 Ocak 2011

375.814.000 101.988.910

-

49.955.227

(3.919.731)

12.106.112 (4.322.722) 256.373.853

(26.369.923) 3.098.889

764.724.615

-

-

-

(27.034.602)

375.814.000 101.988.910

-

49.955.227

(30.954.333)

Sermaye taahhüdü ödemesi
Transferler
Toplam kapsamlı gider
31 Aralık 2011

-

244.900
-

-

226.036
(26.614.823)
26.369.923
- (211.048.080) (2.288.336)

12.351.012 (4.322.722) 229.759.030

(*) Grup‟un bağlı ortaklıklarından Egemer Elektrik Üretim A.ġ.‟nin hisselerinin alınması sonucunda oluĢmuĢtur.

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢturur.
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(211.048.080) 1.036.589

226.036
(240.371.018)
524.579.633

AKENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
31 ARALIK 2011 VE 2010 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT
KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
Dipnotlar
ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı:
Vergi öncesi zarar

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

(247.470.848)

(27.103.357)

47.138.421
(6.644.931)
49.519.868
212.519
(17.939)
240.725
202.324.496
14.309.662

28.472.618
(6.773.185)
27.372.227
(416.079)
(801.376)
226.894
9.578.618
1.728.650

20

41.242.412
504.222
(4.094.294)

(6.562.612)
415.021
(2.166.853)

Varlık ve yükümlülüklerdeki değiĢimler öncesi net faaliyet geliri
Ticari alacaklardaki değiĢim
5,22
Diğer alacaklardaki değiĢim
6,22
Stoklardaki değiĢim
7
Diğer dönen varlıklardaki değiĢim
8
Uzun vadeli ticari alacaklardaki değiĢim
5
Diğer duran varlıklardaki değiĢim
8
Ticari borçlardaki değiĢim
5,22
Türev finansal araçlardaki değiĢim
14
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki değiĢim
8
Kısa vadeli diğer borçlardaki değiĢim
6
Uzun vadeli ticari borçlardaki değiĢim
5
Uzun vadeli diğer borçlardaki değiĢim
Ödenen borç karĢılıkları
13
Ödenen vergiler
17

97.264.313
14.884.798
3.656.874
(5.945.040)
(1.861.910)
(24.860.065)
(74.199.361)
1.625.380
36.083.338
2.046.499
(2.459.145)
14.576.209
328.891
(883.752)
(1.391.011)

23.970.566
(6.518.618)
(21.190.910)
(512.598)
41.205.753
2.651.443
(56.706.905)
32.331.378
(733.137)
37.512
7.763.938
94.206.963
382.825
(1.235.545)
(3.736.197)

58.866.018

111.916.468

(271.149.900)

(533.367.034)

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
itfa payları ve amortisman giderleri
Faiz geliri
Faiz gideri
Kıdem tazminatı karĢılığındaki değiĢim
ġüpheli alacak karĢılıkları
KullanılmamıĢ izin karĢılıkları
GerçekleĢmemiĢ kur farkı giderleri (net)
Borç karĢılıkları
Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımlardan
sağlanan zarar/(kar)
Tahakkuk etmemiĢ finansman geliri
Maddi duran varlık satıĢ karı- net

11,12
21
21
5,6

10

ĠĢletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi ve maddi olmayan duran varlık
satıĢlarından elde edilen nakit
Azınlık paylarının sermaye taahhüdü ödemesi
Alınan faiz

11,12

42.912.561
226.036
6.632.802

Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
Alınan krediler
Ödenen krediler
Finansal riskten korunma fonu
Hisse senedi ihraç primleri
Sermaye artıĢı
Ödenen faiz

4
4

Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net değiĢim
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı etkisi
Bloke mevduatlardaki değiĢim

5.281.899
6.835.907

(221.378.501)

(521.249.228)

446.713.339
(173.791.242)
(33.864.418)
(42.259.380)

468.451.557
(267.119.962)
720.828
1.085.631
78.479.069
(21.556.941)

196.798.299

260.060.182

34.285.816
10.703.344
2.902.570

(149.272.578)
1.065.671
(22.651.089)

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem baĢı bakiyesi

3

13.582.079

184.440.075

Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi

3

61.473.809

13.582.079

Takip eden dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluĢturur.
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AKENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

DĠPNOT 1 - ġĠRKETĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU
Akenerji Elektrik Üretim A.ġ.‟nin (“ġirket” veya “Akenerji”) fiili faaliyet konusu elektrik enerjisi
üretim tesisi kurulması, iĢletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik
enerjisinin ve/veya kapasitenin müĢterilere satıĢından oluĢur. ġirket, 1989 yılında Akkök Sanayi
Yatırım ve GeliĢtirme A.ġ. tarafından kurulmuĢtur. 14 Mayıs 2009 tarihinden itibaren Akkök Sanayi
Yatırım ve GeliĢtirme A.ġ. ve CEZ a.s. arasında kurulmuĢ müĢterek yönetime tabi ortaklıktır.
ġirket, Türkiye‟de kayıtlı olup kayıtlı adresi aĢağıdaki gibidir:
Miralay ġefik Bey Sokak No:15 Akhan Kat: 3-4 GümüĢsuyu / Ġstanbul - Türkiye
ġirket, Sermaye Piyasası Kurulu‟na (“SPK”) kayıtlıdır ve hisseleri Ġstanbul Menkul Kıymetler
Borsası‟nda (“ĠMKB”) iĢlem görmektedir. 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, ġirket hisselerinin dolaĢıma
açık kısmı %52,82‟dir (31 Aralık 2010: %52,82).
ġirket‟in bağlı ortaklıkları (“Bağlı Ortaklıklar”), temel faaliyet konuları ve Türkiye‟de kayıtlı adresleri
aĢağıda belirtilmiĢtir (Akenerji ile bağlı ortaklıkları “Grup” olarak adlandırılmıĢtır).
Temel faaliyet
konusu

Bağlı ortaklık

Akenerji Elektrik Enerjisi Ġthalat-Ġhracat
ve Toptan Ticaret A.ġ. (“Akenerji Toptan”)
Elektrik ticareti
Ak-el Yalova Elektrik Üretim A.ġ.
(“Ak-el”)
Elektrik üretimi ve ticareti
Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve
Ticaret A.ġ. (“Mem Enerji”)
Elektrik üretimi ve ticareti
Akkur Enerji Üretim Ticaret A.ġ.
(“Akkur Enerji”)
Elektrik üretimi ve ticareti
Akka Elektrik Üretim A.ġ.
(“Akka Elektrik”)
Elektrik üretimi ve ticareti
Egemer Elektrik Üretim A.ġ. (“Egemer”)
Elektrik üretimi ve ticareti
Akel Kemah Elektrik Üretim A.ġ.
(“Akel Kemah”)
Elektrik üretimi ve ticareti
Akenerji Doğalgaz Ġthalat Ġhracat ve Toptan
Ticaret A.ġ. (“Akenerji Doğalgaz”)
Doğalgaz ticareti
Aken BV
Holding ve finansman aktiviteleri

(*)

GümüĢsuyu / Ġstanbul
GümüĢsuyu / Ġstanbul
GümüĢsuyu / Ġstanbul
GümüĢsuyu / Ġstanbul
GümüĢsuyu / Ġstanbul
GümüĢsuyu / Ġstanbul
GümüĢsuyu / Ġstanbul
GümüĢsuyu / Ġstanbul
Hollanda

Temel faaliyet
konusu

Kayıtlı ofis
adresi

Elektrik üretimi ve ticareti

GümüĢsuyu / Ġstanbul

ĠĢtirakler
Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.ġ. (“Akcez”) (*)

Kayıtlı ofis
adresi

Akcez konsolide finansal tabloları, %100 oranında sermaye payına sahip olduğu bağlı ortaklığı Sakarya
Elektrik Dağıtım A.ġ.‟nin hesaplarını içermektedir.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar

Uygulanan finansal raporlama standartları
Grup‟un konsolide finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından kabul edilen
finansal raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”) uygun olarak hazırlanmıĢtır.
SPK, Seri: XI. No: 29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” ile
iĢletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına
iliĢkin ilke, usul ve esasları belirlemektedir. Bu Tebliğ, 1 Ocak 2008 tarihinden sonra baĢlayan hesap
dönemlerine ait ilk finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiĢ olup, SPK‟nın Seri: XI,
No: 25 “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliği” yürürlükten kaldırılmıĢtır. Bu
tebliğe istinaden, iĢletmelerin finansal tablolarını Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“UMS/UFRS”)‟na göre hazırlamaları gerekmektedir.
Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS‟nin Uluslararası Muhasebe Standartları
Kurulu (“UMSK”) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu
(“TMSK”) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS‟ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen
standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama
Standartları (“TMS/TFRS”) esas alınacaktır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almıĢ olduğu bir kararla, Türkiye‟de faaliyette bulunan ve SPK
tarafından kabul edilen muhasebe ve raporlama ilkelerine (“SPK Finansal Raporlama Standartları”)
uygun finansal tablo hazırlayan Ģirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiĢtir. Dolayısıyla finansal tablolarda,
1 Ocak 2005 tarihinden baĢlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmıĢ 29 No‟lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (UMS 29) uygulanmamıĢtır.
Konsolide finansal tabloların hazırlanıĢ tarihi itibariyle, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen
UMS/UFRS‟nin UMSK tarafından yayımlananlardan farkları TMSK tarafından henüz ilan
edilmediğinden, konsolide finansal tablolar SPK‟nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği ve bu tebliğe
açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, UMS/UFRS‟nin esas alındığı SPK Finansal Raporlama
Standartları‟na uygun olarak hazırlanmıĢtır. Konsolide finansal tablolar ve bunlara iliĢkin dipnotlar
SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak
ve zorunlu kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuĢtur.
Grup, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında
Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek
Düzen Hesap Planı Ģartlarına uymaktadır. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmıĢ kanuni kayıtlara SPK Finansal Raporlama Standartları uyarınca doğru sunumun yapılması
amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak düzenlenmiĢtir. Konsolide finansal tablolar,
makul değeriyle gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dıĢında, tarihi maliyet esası baz alınarak
Grup‟un fonksiyonel para birimi olan Türk Lirası (“TL”) olarak hazırlanmıĢtır.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2

Konsolidasyon Esasları

a)

Konsolide finansal tablolar, aĢağıda (b)‟den (c)‟ye kadar olan paragraflarda yer alan hususlar
kapsamında, ana Ģirket olan Akenerji ile bağlı ortaklıklarının hesaplarını içermektedir.
Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan Ģirketlerin finansal tabloları, konsolide finansal
tabloların tarihi itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek gerekli
düzeltme ve sınıflandırmalar yapılarak SPK Finansal Raporlama Standartları‟na uygun olarak
hazırlanmıĢtır. Bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçları, satın alma veya elden çıkarma iĢlemlerine
uygun olarak söz konusu iĢlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiĢ veya hariç
bırakılmıĢlardır.

b)

Bağlı ortaklıklar, Akenerji‟nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler
neticesinde Ģirketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakkının %50‟den fazlasını kullanma
yetkisi kanalıyla mali ve iĢletme politikalarını Akenerji‟nin menfaatleri doğrultusunda kontrol
etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu Ģirketleri ifade eder.
AĢağıda yer alan tabloda 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle bağlı ortaklıklar ve bağlı
ortaklıklardaki ortaklık oranları gösterilmektedir. Etkinlik oranları ortaklık oranları ile aynıdır.
Akenerji ve bağlı ortaklıklarının
doğrudan veya dolaylı olarak
sahip olduğu sermaye payı (%)
Bağlı ortaklık
Akenerji Toptan (1)
Ak-el (1)
Mem Enerji (1)
Akkur Enerji (1)
Akka Elektrik (1)
Egemer (1)
Akel Kemah (1)
Akenerji Doğalgaz (1)
Aken BV (2)

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

90,00
90,07
99,00
99,00
90,00
100,00
99,99
99,99
100,00

90,00
90,07
99,00
99,00
90,00
100,00
99,99
99,99
100,00

(1)

Bağlı ortaklıklara ait finansal tablolar, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide
edilmektedir.

(2)

ġirket‟in doğrudan ve dolaylı oy hakkı %50‟nin üzerinde olmakla birlikte konsolide finansal
tablolar açısından önemlilik teĢkil etmeyen bağlı ortaklıklar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa
değer kaybı düĢüldükten sonra, konsolide finansal tablolara yansıtılmıĢtır.

Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup‟a transfer olduğu tarihten itibaren
konsolidasyon kapsamına alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon
kapsamından çıkartılır. Gerekli görüldüğünde, bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe
politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla
değiĢtirilir.
ġirket‟in bağlı ortaklıkları üzerinde sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özkaynaklardan
mahsup edilmektedir. ġirket ile bağlı ortaklıkları arasındaki iĢlemler ve bakiyeler konsolidasyon
kapsamında karĢılıklı olarak silinmiĢtir. ġirket‟in ve bağlı ortaklıklarının, bağlı ortaklıklarda
sahip olduğu hisselere ait temettüler, sırasıyla, ilgili dönem gelirinden ve özkaynaklardan
çıkarılmıĢtır.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.2

Konsolidasyon Esasları (devamı)

c)

Grup‟un, önemli etkilere sahip olduğu ancak kontrolünün olmadığı iĢtirakleri üzerindeki oy
hakları, genellikle %20 ile %50 aralığında olmaktadır. ĠĢtiraklerdeki yatırımlar, özkaynak
yöntemiyle muhasebeleĢtirilmektedir.
AĢağıda yer alan tabloda 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle iĢtirakler ve iĢtiraklerdeki
etkin ortaklık oranları gösterilmektedir:
ĠĢtirakler
Akcez

31 Aralık
2011

31 Aralık
2010

% 45

% 45

d)

Bağlı ortaklıkların net varlıkları ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dıĢı paya sahip
hissedarların payları, konsolide bilanço ve kapsamlı gelir tablosunda “azınlık payları” olarak
gösterilmektedir.

2.3

Standartlarda DeğiĢiklikler Ve Yorumlar

(a)

1 Ocak 2011 tarihinde başlayan yıllık dönemler için geçerli olan ve Grup’un konsolide
finansal tabloları üzerinde etkisi olup uygulanan UMS/UFRS’lerdeki değişiklik ve yorumlar:



UMS 24 (DeğiĢiklik), “ĠliĢkili Taraf Açıklamaları”, (1 Ocak 2011 tarihinde veya bu tarihten
sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir);

(b)

1 Ocak 2011 tarihinde başlayan finansal yıl için zorunlu olmayan ve Grup’un finansal
tabloları üzerinde etkisi olmayan yeni standartlar, değişiklikler ve yorumlar:



UMS 32 (DeğiĢiklik), “Finansal Araçlar: Sunum” (1 ġubat 2010 tarihinde veya bu tarihten sonra
baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
UFRYK 19, “Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesi” (1 Temmuz
2010 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
UFRS 1 (DeğiĢiklik), “UFRS‟nin Ġlk Defa Uygulanması” (1 Temmuz 2010 tarihinde veya bu
tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
UFRYK 14 (DeğiĢiklik), “Asgari Fonlama Gerekliliğinin PeĢin Ödenmesi” (1 Ocak 2011
tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
UFRS‟lerin geliĢletirilmesi projesi kapsamında, 2010 yılı içinde 6 tane standarda ve 1 tane
yoruma değiĢiklik getirilmiĢtir. UFRS 1, UFRS 3, UFRS 7, UMS 27, UMSS 34 ve UFRYK 13.






(c)

Henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanması benimsenmemiş
standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:



UFRS 1 (DeğiĢiklik), “UFRS‟nin Ġlk Defa Uygulanması” (1 Temmuz 2011 tarihinde veya bu
tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.3

Standartlarda DeğiĢiklikler Ve Yorumlar (devamı)





UMS 12 (DeğiĢiklik), “Gelir Vergileri” (1 Ocak 2012 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
UMS 1, (DeğiĢiklik), “Finansal Tabloların Sunumu” (1 Temmuz 2012 tarihinde veya bu tarihten
sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
UMS 19 (DeğiĢiklik), “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar” (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten
sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.)
UFRS 9, “Finansal Araçlar” (1 Ocak 2015 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
UFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar” (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
UFRS 11 “Ortak Düzenlemeler” (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
UFRS 12, “Diğer ĠĢletmelerdeki Paylar ile Ġlgili Açıklamalar” (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu
tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
UFRS 13, “Makul Değer Ölçümü” (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir.)
UMS 27 (Revize), “Bireysel Finansal Tablolar” (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
UMS 28 (Revize), “ĠĢtirakler ve ĠĢ Ortaklıkları” (1 Ocak 2013 tarihinde veya bu tarihten sonra
baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.);
UFRYK 20, Madenlerle ilgili üretim sırasında oluĢan sökme maliyetleri

2.4

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

a)

Hasılat











Gelirler, elektrik teslimatının gerçekleĢmesi durumunda aldığı veya alacağı tutarın gerçeğe uygun
değeridir. Gelirler, tahakkuk esasına göre, faturalanan tutarlar üzerinden kaydedilir. Net satıĢlar,
faturalanmıĢ elektrik teslimatının, satıĢ komisyonları ve satıĢ vergileri düĢüldükten sonraki tutarları
üzerinden gösterilir. Ġletim bedellerinden elde edilen hasılat, finansal tablolarda ilgili maliyetleri ile
netlenerek gösterilir.
Faiz geliri etkin faiz yöntemi kullanılmak suretiyle vadesine kalan süre içinde tahakkuk esasına göre
kayıtlara yansıtılır.
b)

Ticari Alacaklar ve Değer DüĢüklüğü

Doğrudan bir borçluya hizmet tedariki (elektrik tedariki) ile oluĢan ġirket kaynaklı ticari alacaklar,
iskonto edilmiĢ maliyeti üzerinden değerlendirilmiĢtir. BelirtilmiĢ bir faiz oranı bulunmayan kısa
vadeli ticari alacaklar, faiz tahakkuk etkisinin önemsiz olması durumunda fatura tutarından
değerlendirilmiĢtir.
ġüpheli alacak karĢılığı, ancak bütün alacağın tahsil edilemeyeceği doğrultusunda objektif kanıt
olduğunda ayrılmaktadır. Ayrılan karĢılık, ticari alacağın ilk kayıt tutarı ile, alınan garanti ve
teminatlar da dahil olmak üzere ileride tahsil edilebilecek nakit akımlarının bugünkü değerini ifade
eden, tahsil edilebilecek tutarı arasındaki farktır. ġüpheli alacak tutarına karĢılık ayrılmasını takiben,
Ģüpheli alacak tutarının tamamının veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar
ayrılan Ģüpheli alacak karĢılığından düĢülerek diğer gelirlere kaydedilir.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.4

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

c)

Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatlarını içermektedir (Dipnot 3).
d)

ĠliĢkili Taraflar

AĢağıdaki kriterlerden birinin varlığında taraf Grup ile iliĢkili sayılır:
a)

Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
i)

ii)
iii)
b)
c)
d)
e)
f)

(g)

ĠĢletmeyi kontrol etmesi, iĢletme tarafından kontrol edilmesi ya da iĢletme ile ortak
kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iĢ dalındaki bağlı
ortaklıklar dahil olmak üzere),
Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması, veya
Grup üzerinde ortak kontrole sahip olması,

Tarafın, Grup‟un bir iĢtiraki olması,
Tarafın, Grup‟un ortak giriĢimci olduğu bir iĢ ortaklığı olması,
Tarafın, Grup‟un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması,
Tarafın, (a) ya da (d)‟de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması,
Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)‟de
bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu
bir iĢletme olması,
veya,
Tarafın, iĢletmenin ya da iĢletme ile iliĢkili taraf olan bir iĢletmenin çalıĢanlarına iĢten ayrılma
sonrasında sağlanan fayda planları olması gerekir.

ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlem, iliĢkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin
bir bedel karĢılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. Grup, iliĢkili taraflarıyla olağan
faaliyetleri çerçevesinde iĢ iliĢkilerine girmektedir (Dipnot 22).
e)

Stoklar

Stoklar elde etme maliyeti veya net gerçekleĢebilir değerin düĢük olanı ile değerlenir. Net
gerçekleĢebilir değer, iĢin normal akıĢı içinde tahmini satıĢ fiyatından satıĢı gerçekleĢtirmek için
gerekli tahmini satıĢ maliyetinin indirilmesiyle elde edilen tutardır. Stoklar, makine ve ekipmanların
bakımı için gerekli olan yağ ve kimyevi maddelerden, iĢletme malzemeleri ve yedek parçalardan
oluĢmakta, kullanıldıkça gider yazılmaktadır. Stokların birim maliyeti ağırlıklı ortalama yöntemi ile
hesaplanmaktadır (Dipnot 7).
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2.4

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı)

f)

Fonksiyonel ve Raporlama Para Birimi

Grup bünyesinde yer alan Ģirketlerin finansal tablolarındaki her bir kalem, Ģirketlerin operasyonlarını
sürdürdükleri temel ekonomik ortamda geçerli olan para birimi kullanılarak muhasebeleĢtirilmiĢtir
(“fonksiyonel para birimi”). Konsolide finansal tablolar, Grup‟un fonksiyonel ve Grup‟un raporlama
para birimi olan TL üzerinden sunulmuĢtur.
g)

Maddi Duran Varlıklar

Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL‟nin 31 Aralık
2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiĢ elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005
tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiĢ amortisman
ve mevcutsa kalıcı değer düĢüklüğünün indirilmesi sonrasında oluĢan değerleri ile finansal tablolara
yansıtılmaktadır (Dipnot 11). Arsalar ekonomik ömürleri sonsuz olarak kabul edildiği için
amortismana tabi tutulmamıĢtır. Amortisman, maddi varlıkların değerleri üzerinden faydalı ömürleri
esas alınarak doğrusal amortisman yöntemi ile ayrılmaktadır. Söz konusu varlıkların tahmin edilen
faydalı ömürleri aĢağıda belirtilmiĢtir:
Yıllar
Binalar
Yer altı ve yer üstü düzenleri
Makine ve teçhizat
Motorlu taĢıtlar
DöĢeme ve demirbaĢlar
Özel maliyetler

10-50
5-40
3-40
4-10
3-50
3-46

Her bilanço tarihinde, varlıkların hurda değeri ve faydalı ömürleri gözden geçirilir ve gerekli
düzenlemeler yapılır.
Maddi duran varlıkların bakım ve onarım giderleri normalde gider hesaplarına kaydedilmektedir.
Ancak, eğer varlıklarda geniĢletme veya önemli ölçüde geliĢtirme ile sonuçlanırsa aktifleĢtirilebilir ve
iliĢkilendirildiği sabit kıymetin kalan ekonomik ömrü üzerinden amortisman ayrılır.
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluĢan kar veya zarar, düzeltilmiĢ tutarlar ile tahsil
olunan tutarların karĢılaĢtırılması ile belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına
yansıtılır.
Bir varlığın kayıtlı değeri, varlığın tahmini geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer
derhal geri kazanılabilir değerine indirilir.
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h)

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için TL‟nin
31 Aralık 2004 tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiĢ elde etme maliyetleri üzerinden,
1 Ocak 2005 tarihinden sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiĢ
itfa payı ve mevcutsa kalıcı değer düĢüklüğünün indirilmesi sonrasında oluĢan değerleri ile finansal
tablolara yansıtılmaktadır. Maddi olmayan duran varlıklar lisansları, hakları ve bilgisayar yazılımlarını
içermektedir (Dipnot 12). Bunlar elde etme maliyetleriyle kaydedilmiĢ ve itfa payları doğrusal
amortisman yöntemi ile elde etme tarihinden itibaren 3-49 yıllık ekonomik ömürleri baz alınarak
hesaplanmıĢtır. Değer düĢüklüğü oluĢması durumunda maddi olmayan duran varlık geri kazanılabilir
değerine indirilir.
i)

Varlıklarda Değer DüĢüklüğü

Grup, maddi ve maddi olmayan duran varlıkları da içeren her varlık için her bir bilanço tarihinde, söz
konusu varlığa iliĢkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını
değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Kullanıma uygun olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço
tarihinde tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin
kayıtlı değeri, kullanım veya satıĢ yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düĢüklüğü
meydana gelmiĢtir. Değer düĢüklüğü kayıpları gelir tablosunda muhasebeleĢtirilir.
Bir varlıkta oluĢan değer düĢüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artıĢın,
değer düĢüklüğünün kayıtlara alınmasını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla
iliĢkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düĢüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek Ģekilde geri
çevrilir.
j)

Alınan Krediler Ve Borçlanma Maliyetleri

Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından iĢlem masrafları çıkartıldıktan sonraki
değerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyet
değeri üzerinden belirtilir. ĠĢlem masrafları düĢüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiĢ maliyet
değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.
Grup‟un bilanço tarihinden itibaren oniki ay için yükümlülüğü geri ödemeyi erteleme gibi koĢulsuz
hakkı bulunmuyorsa krediler, kısa vadeli yükümlülükler olarak sınıflandırılır. Ayrıca bilanço tarihi
itibariyle veya bilanço tarihi öncesinde, alınan kredinin temin eden finansal kuruluĢ tarafından geri
çağırılmasına neden olabilecek; söz konusu kredi sözleĢmelerindeki koĢulların ihlali durumunda ilgili
kredinin uzun vadeye düĢen kısmı da kısa vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilir.
Kredilerden kaynaklanan finansman maliyetleri, özellikli varlıkların iktisabı veya inĢası ile
iliĢkilendirildikleri takdirde, özellikli varlıkların maliyet bedeline dahil edilirler. Özellikli varlıklar
amaçlandığı Ģekilde kullanıma veya satıĢa hazır hale getirilmesi uzun bir süreyi gerektiren varlıkları
ifade eder. Diğer kredi maliyetleri oluĢtuğu dönemde gelir tablosuna kaydedilir.
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k)

Ticari Borçlar

Ticari borçlar, gerçeğe uygun değerleriyle deftere alınır ve müteakip dönemlerde etkin faiz oranı
kullanılarak iskonto edilmiĢ değerleri ile muhasebeleĢtirilir.
l)

KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Yükümlülükler

KarĢılıklar, Grup‟un bilanço tarihi itibariyle mevcut bulunan ve geçmiĢten kaynaklanan yasal veya
yapısal bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğü yerine getirmek için ekonomik fayda sağlayan
kaynakların çıkıĢının gerçekleĢme olasılığının olması ve yükümlülük tutarı konusunda güvenilir bir
tahminin yapılabildiği durumlarda muhasebeleĢtirilmektedir.
GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti iĢletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün yükümlülükler finansal tablolara dahil edilmemekte ve koĢullu yükümlülükler
olarak değerlendirilmektedir (Dipnot 13).
KoĢullu varlıklar, genellikle, ekonomik yararların iĢletmeye giriĢi olasılığını doğuran, planlanmamıĢ
veya diğer beklenmeyen olaylardan oluĢmaktadır. KoĢullu varlıkların finansal tablolarda
gösterilmeleri, hiçbir zaman elde edilemeyecek bir gelirin muhasebeleĢtirilmesi sonucunu
doğurabileceğinden, sözü edilen varlıklar finansal tablolarda yer almamaktadır. KoĢullu varlıklar,
ekonomik faydaların iĢletmeye giriĢleri olası ise finansal tablo dipnotlarında açıklanmaktadır. KoĢullu
varlıklar ilgili geliĢmelerin finansal tablolarda doğru olarak yansıtılmalarını teminen sürekli olarak
değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik faydanın Grup‟a girmesinin neredeyse kesin hale gelmesi
durumunda ilgili varlık ve buna iliĢkin gelir, değiĢikliğin oluĢtuğu dönemin finansal tablolarına
yansıtılır.
m)

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalara ĠliĢkin Yükümlülükler

Kıdem tazminatı karşılıkları:
ĠĢ Kanunu‟na göre grubun bir yılını tamamlayan ve sebepsiz yere iĢten çıkartılan, askerlik görevini
yapmak için çağrılan, vefat eden, 25 yıllık hizmet süresini doldurup (kadınlarda 20 yıl) emeklilik
yaĢını doldurarak (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaĢ) emekli olan çalıĢanlarına kıdem tazminatı ödeme
yükümlülüğü vardır.
Kıdem tazminatı karĢılığı, UMS 19 “ÇalıĢanlara sağlanan faydalar” standardı uyarınca, Grup‟un,
personelin Türk ĠĢ Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak gelecekteki olası
yükümlülüklerinin aktüeryal tekniklerle belirlenen tahmini toplam karĢılığının Ģimdiki zamana
indirgenmiĢ değerini ifade eder (Dipnot 15).
n)

Hisse BaĢına Kazanç

Hisse baĢına kazanç, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile
tespit edilir. ġirketler mevcut hissedarlara birikmiĢ karlardan ve izin verilen yedeklerden hisseleri
oranında hisse dağıtarak (“Bedelsiz Hisseler”) sermayelerini artırabilir. Hisse baĢına kazanç
hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmıĢ hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla hisse baĢına kar
hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye
dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir (Dipnot 23).
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o)

Dönem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi Varlık ve Yükümlülükleri

Dönemin kar veya zararı üzerindeki vergi yükümlülüğü, cari dönem vergisi ve ertelenen vergiyi
içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço
tarihi itibariyle geçerli olan vergi oranları ile yürürlükteki vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi
yükümlülüğünü ve geçmiĢ yıllardaki vergi yükümlülüğü ile ilgili düzeltme kayıtlarını içermektedir.
Ertelenen vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide bilançodaki
kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasında oluĢan geçici farklar üzerinden hesaplanır. Varlık ve
yükümlülüklerin vergi değeri, vergi mevzuatı çerçevesinde söz konusu varlık ve yükümlülükler ile
ilgili gelecek dönemlerde vergi matrahını etkileyecek tutarları ifade eder. Ertelenen vergi, yürürlükte
olan veya bilanço tarihi itibariyle yürürlüğe giren vergi oranları ve vergi mevzuatı dikkate alınarak,
vergi varlığının gerçekleĢeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde uygulanması beklenen
vergi oranları üzerinden hesaplanır.
Ertelenen vergi varlığı veya yükümlülüğü, söz konusu geçici farkların ortadan kalkacağı ilerideki
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artıĢ ve azalıĢ oranlarında konsolide
finansal tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenen vergi yükümlülüğü, tüm vergilendirilebilir geçici
farklar için hesaplanırken ertelenen vergi varlığı gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle
indirilebilir geçici farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla konsolide finansal
tablolara alınır. Ertelenen vergi varlığının bir kısmının veya tamamının sağlayacağı faydanın elde
edilmesine imkan verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmadığı ölçüde, ertelenen vergi
varlığının kayıtlı değeri azaltılır (Dipnot 2.6).
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması Ģartlarıyla ertelenen vergi
varlıkları ve ertelenen vergi yükümlülükleri, karĢılıklı olarak birbirinden mahsup edilir (Dipnot 17).
p)

Nakit Akımının Raporlanması

Konsolide nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin nakit akımları iĢletme, yatırım ve finansman
faaliyetlerine göre sınıflandırılarak raporlanır.
ĠĢletme faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup‟un elektrik satıĢı faaliyetlerinde kullandığı ve elde
ettiği nakit akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup‟un yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akımları, Grup‟un finansman faaliyetlerinde kullandığı
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen
kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 1 yıl veya daha kısa olan yatırımları içermektedir
(Dipnot 3).
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r)

Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

Bilanço tarihinden sonraki olaylar, dönem karına iliĢkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiĢ
finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıĢ olsalar bile, bilanço tarihi ile
bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. Grup, bilanço tarihinden
sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal tablolara alınan
tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir (Dipnot 25).
s)

Sermaye ve Temettü

Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettü, beyan edildiği
dönemde birikmiĢ karlardan indirilerek kaydedilir (Dipnot 16).
t)

Hisse Senedi Ġhraç Primleri

Hisse senedi ihraç primi Grup‟un elinde bulunan bağlı ortaklık ya da iĢtirak hisselerinin nominal
bedelinden daha yüksek bir fiyat üzerinden satılması neticesinde oluĢan farkı ya da Grup‟un iktisap
ettiği Ģirketler ile ilgili çıkarmıĢ olduğu hisselerin nominal değerleri ile makul değerleri arasındaki
farkı temsil eder (Dipnot 16).
u)

Türev Finansal Araçlar

Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile, kayda alınmalarını izleyen
dönemlerde ise gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Grup‟un türev finansal araçlarını nakit
akıĢ riskinden korunma amaçlı yapılan faiz oranı swap iĢlemleri oluĢturmaktadır.
Grup, etkin olarak nitelendirilen finansal riskten korunma iĢlemine iliĢkin kazanç ve kayıplarını
özkaynaklarda “finansal riskten korunma fonu” olarak göstermektedir. Finansal riskten korunan
taahhüdün veya gelecekteki muhtemel iĢlemin bir varlık veya yükümlülük haline gelmesi durumunda
özkaynak kalemleri arasında izlenen bu iĢlemlerle ilgili kazanç ya da kayıplar bu kalemlerden alınarak
söz konusu varlık veya yükümlülüğün elde etme maliyetine veya defter değerine dahil edilmektedir.
Finansal riskten korunma aracının elde etme maliyetine ya da defter değerine dahil edilen kazanç ve
kayıplar, net kar/zararı etkiliyorsa konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
Finansal riskten korunma aracının satılması, sona ermesi veya finansal riskten korunma amaçlı olduğu
halde finansal riskten korunma muhasebesi koĢullarını sağlayamaması veya taahhüt edilen ya da
gelecekte gerçekleĢmesi muhtemel iĢlemin gerçekleĢmesinin beklenmediği durumlardan birinin
oluĢması halinde, taahhüt edilen ya da gelecekte gerçekleĢmesi muhtemel iĢlem gerçekleĢene kadar
özkaynaklar içerisinde ayrı olarak sınıflandırılmaya devam eder. Taahhüt edilen ya da gelecekte
gerçekleĢmesi muhtemel iĢlem gerçekleĢtiğinde gelir tablosuna kaydedilir ya da gerçekleĢmeyeceği
öngörülürse, iĢlem ile ilgili birikmiĢ kazanç veya kayıplar kar veya zarar olarak konsolide finansal
tablolara yansıtılır (Dipnot 14).
v)

NetleĢtirme/Mahsup

Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net
olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin eĢ zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.
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y)

Finansal Varlıklar

UMS 39 “Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme” standardı kapsamındaki finansal varlıklar,
kredi ve alacaklar olarak sınıflandırılır. Finansal varlıklar, ilk olarak, rayiç değerlerinden ve finansal
varlıkların rayiç değerlerinin gelir tablosu ile iliĢkilendirilmemesi durumunda, birebir
iliĢkilendirilebilen iĢlem maliyetleri dâhil olmak üzere kayda alınırlar.
Grup, finansal varlıklarının sınıflandırılmasına ilk kayda alımdan sonra karar vermektedir ve izin
verildiği ve uygun olduğu sürece, her mali dönem sonunda bunu yeniden değerlendirmektedir.
Bütün olağan finansal varlık alım ve satım iĢlemleri Grup‟un ilgili varlığı almayı taahhüt ettiği iĢlem
tarihinde kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada oluĢan genel teamül ve
düzenlemelerle belirlenen zaman dilimleri içerisinde finansal varlığın teslimini gerektiren alım ve
satımlardır.
Krediler ve alacaklar
Krediler ve alacaklar sabit veya belirlenebilir ödemeli ve belirli bir piyasada iĢlem görmeyen türev dıĢı
finansal araçlardır. Bu finansal varlıklar, etkin faiz metodu kullanılarak indirgenmiĢ değerleri
üzerinden, eğer varsa değer düĢüklüğü çıkarıldıktan sonra yansıtılır. Krediler ve alacaklar elden
çıkarıldığı veya değer düĢüklüğüne uğradığı zaman, gerçekleĢen kar ya da zarar, itfa sürecinde olduğu
gibi gelir tablosuna yansıtılır.
2.5

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler Ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup‟un cari dönem konsolide
finansal tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Grup, 31 Aralık 2011 tarihi
itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanmıĢ konsolide bilançosu ile;
31 Aralık 2011 tarihinde sona eren yıla ait konsolide gelir tablosunu, konsolide kapsamlı gelir
tablosunu, konsolide nakit akım tablosunu ve konsolide özkaynak değiĢim tablosunu 31 Aralık 2010
tarihinde sona eren yıla ait ilgili konsolide finansal tablolar ile karĢılaĢtırmalı olarak düzenlemiĢtir.
Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karĢılaĢtırmalı
bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.
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DĠPNOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.5

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler Ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi
(devamı)

Grup, 31 Aralık 2011 tarihli konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması için
31 Aralık 2010 tarihli konsolide finansal tablolarda gerekli sınıflandırma iĢlemlerini yapmıĢtır. Bu
değiĢiklikler aĢağıda açıklanmıĢtır:
i)

31 Aralık 2010 tarihli konsolide bilançoda “diğer dönen varlıklar” içerisinde sınıflandırılan,
82.785.797 TL tutarındaki devreden KDV “diğer duran varlıklar” hesabına sınıflandırılmıĢtır.

ii)

31 Aralık 2010 tarihli konsolide bilançoda “kısa vadeli diğer ticari alacaklar” içerisinde
sınıflandırılan, 4.879.088 TL tutarındaki elektrik iletim hattı bedeli “uzun vadeli ticari
alacaklar” hesabına sınıflandırılmıĢtır.

iii)

31 Aralık 2010 tarihli konsolide bilançoda “azınlık payları” içerisinde sınıflandırılan 4.322.722
TL tutarındaki hisse satın alımından kaynaklanan fonlar “diğer fonlar” hesabına
sınıflandırılmıĢtır.

iv)

31 Aralık 2010 tarihli konsolide bilançoda “kısa vadeli diğer borçlar” içerisinde sınıflandırılan
382.825 TL tutarındaki verilen depozito ve teminatlar “ uzun vadeli diğer borçlar” hesabına
sınıflandırılmıĢtır.

2.6

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve
yükümlülüklerin tutarlarını, Ģarta bağlı varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi
boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların
kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar, Grup yönetiminin mevcut olaylar ve
iĢlemlere iliĢkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar varsayımlardan farklılık
gösterebilir. Grup‟un varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerleri ve faaliyet sonuçları açısından
önemlilik arz eden tahmin ve varsayımlar aĢağıda belirtilmiĢtir:
Mali zararlar üzerinden hesaplanan ertelenen vergi varlığı
ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için muhasebeleĢtirilirken,
indirilebilir geçici farklardan oluĢan ertelenmiĢ vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek
suretiyle bu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla muhasebeleĢtirilmektedir.
Yapılan çalıĢmalar neticesinde, Grup‟un 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 159.264.586 TL (31 Aralık
2010: 37.028.066 TL) tutarında kullanılmamıĢ geçmiĢ yıl mali zararları için ertelenmiĢ vergi varlığı
ayrılmıĢtır. Geriye kalan 61.153.195 TL (31 Aralık 2010: 23.068.928 TL) kullanılmamıĢ geçmiĢ yıl
mali zararları için ertelenmiĢ vergi varlığı hesaplanmamıĢtır (Dipnot 17).
Vadeli faiz oranı sözleşmelerinin gerçeğe uygun değeri
Vadeli faiz oranı sözleĢmelerinin gerçeğe uygun değeri uygun değerleme teknikleri kullanılarak
belirlenir. Grup her bilanço tarihinde swapların gelecekteki değiĢimini büyük ölçüde piyasa verilerine
dayanarak tahmin eder.
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DĠPNOT 3 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ

Kasa
Bankalar
- vadeli mevduatlar
- vadesiz mevduatlar

2011

2010

23.726

55.947

57.147.826
27.928.830

38.683.288
1.359.857

85.100.382

40.099.092

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Grup‟un vadeli mevduatlarına uygulanan ortalama etkin faiz oranı TL
mevduatlar için %9,59 ( 31 Aralık 2010: %6,25), ABD Doları mevduatlar için %4,82 (31 Aralık 2010:
2,73% ) ve Avro mevduatlar için %1,51‟dir (31 Aralık 2010:%1,30).
31 Aralık 2011, tarihi itibariyle vadeli mevduatların vadeleri 90 günden kısadır.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla nakit akım tablolarında yer alan nakit ve nakit benzeri
değerlerin detayı aĢağıdaki gibidir:
2011
2010
Kasa ve bankalar
Eksi: Bloke mevduat
Eksi: Faiz tahakkukları
Nakit ve nakit benzeri değerler

85.100.382
(23.595.547)
(31.026)

40.099.092
(26.498.116)
(18.897)

61.473.809

13.582.079

Grup‟un 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bloke mevduat tutarı 23.595.547 TL (31 Aralık 2010:
26.498.116 TL). Grup‟un almıĢ olduğu kredilere iliĢkindir.
DĠPNOT 4 - FĠNANSAL BORÇLAR
Grup‟un 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla finansal borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir:
2011

2010

Kısa vadeli banka kredileri
Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısımları
Kısa vadeli iliĢkili taraflara finansal borçlar (Dipnot 22.d)

14.341
207.818.699
265.962.296

50.396.683
80.364.113
219.872.615

Toplam kısa vadeli finansal borçlar

473.795.336

350.633.411

Uzun vadeli banka kredileri

945.379.928

575.331.428

1.419.175.264

925.964.839

Toplam finansal borçlar
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DĠPNOT 4 - FĠNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Grup‟un 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla kısa vadeli banka kredilerinin detayı aĢağıdaki
gibidir:
Orijinal para cinsi
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
ABD Doları
TL

14.341

Yıllık ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı (%)
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

10.223.766
34.590.739

-

2,94
7,78

TL karĢılığı
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
14.341

15.805.944
34.590.739

14.341

50.396.683

Grup‟un kısa ve uzun vadeli banka kredileri için 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, 13.075.779 TL
tutarında faiz tahakkuk etmiĢtir (31 Aralık 2010: 5.815.289 TL).
Grup‟un 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısmının
detayı aĢağıdaki gibidir:
Orijinal para cinsi
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
ABD Doları
Avro

81.170.528
22.299.570

Yıllık ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı (%)
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

28.112.343
18.009.092

3,64
3,25

2,52
2,82

TL karĢılığı
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
153.323.010
54.495.689

43.461.683
36.902.430

207.818.699

80.364.113

Grup‟un 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla uzun vadeli banka kredilerinin detayı aĢağıdaki
gibidir:
Orijinal para cinsi
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
ABD Doları (*)
Avro (**)

433.493.173
62.250.255

Yıllık ağırlıklı ortalama
etkin faiz oranı (%)
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010

287.443.850
63.902.801

4,44
4,89

3,97
4,01

TL karĢılığı
31 Aralık 2011 31 Aralık 2010
796.633.426
148.746.502

444.388.193
130.943.235

945.379.928

575.331.428

(*)

T. Garanti Bankası A.ġ. , Yapı Kredi Bankası A.ġ. ve T. Vakıflar Bankası T.A.O.'dan oluĢan Bankalar
Konsorsiyumundan kullanılan kredinin toplam tutarı 161.495.311 TL (85.497.015 ABD Doları) olup bu
kredilere iliĢkin 22.191.828 TL tutarındaki kredi kullandırma komisyonu toplam kredi tutarından
indirilerek gösterilmiĢtir. Söz konusu komisyon tutarı, kredilerin vade süresi boyunca amorti edilecektir.

(**)

HSBC PLC‟den kullanılan kredinin toplam tutarı 33.317.811 TL ( 13.633.608 Avro) olup bu krediye
iliĢkin 3.380.671 TL tutarındaki komisyon toplam kredi tutarından indirilerek gösterilmiĢtir. Söz konusu
komisyon tutarı, kredinin vade süresi boyunca amorti edilecektir.

Finansal borçlara iliĢkin verilen teminat, rehin ve ipotekler Dipnot 13‟de açıklanmıĢtır.

21

AKENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)

DĠPNOT 4 - FĠNANSAL BORÇLAR (Devamı)
Grup‟un 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla uzun vadeli kredilerinin anapara geri ödeme planı
aĢağıdaki gibidir:

Vadesi 1-2 yıla kadar
Vadesi 2-3 yıla kadar
Vadesi 3-4 yıla kadar
Vadesi 4-5 yıla kadar
Vadesi 5 yıldan uzun

2011

2010

221.740.418
152.530.021
121.318.187
240.059.256
209.732.046

148.474.525
167.875.042
72.242.107
76.113.477
110.626.277

945.379.928

575.331.428

Grup‟un uzun vadeli banka kredilerinin 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla kayıtlı değerleri ve
makul değerleri aĢağıdaki gibidir:
2011
Kayıtlı değer
Makul değer
ABD Doları krediler
Avro Krediler

2010
Kayıtlı değer
Makul değer

796.633.426
148.746.502

975.263.250
173.539.213

444.388.193
130.943.235

518.092.756
149.051.696

945.379.928

1.148.802.463

575.331.428

667.144.452

Ġskonto iĢleminin etkisinin önemli olmamasından dolayı kısa vadeli kredilerin kayıtlı değeri ile
gerçeğe uygun değeri birbirine eĢit olarak alınmıĢtır.
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DĠPNOT 5 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
a)

Kısa vadeli diğer ticari alacaklar:
2011

Alıcılar
Diğer kısa vadeli alacaklar
Alacak senetleri ve vadeli çekler
Eksi: ġüpheli Alacaklar KarĢılığı

Eksi: Vadeli satıĢlardan tahakkuk etmemiĢ finansman geliri

2010

67.107.959
6.046.027
1.160.000
(174.570)

69.579.610
298.703
763.184
(192.509)

74.139.416

70.448.988

(317.856)
73.821.560

(318.198)
70.130.790

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle, ticari alacakların vadesi dört aydan kısa olup yıllık ortalama %11,27
(31 Aralık 2010: %6,62) etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiĢlerdir.
ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı hareket tablosu aĢağıdaki gibidir:
2011

2010

Dönem baĢı - 1 Ocak

192.509

993.885

Konusu kalmayan karĢılıklar

(17.939)

(801.376)

Dönem sonu - 31 Aralık

174.570

192.509

31 Aralık 2011 tarihi itibari ile 174.570 TL (31 Aralık 2010: 192.509 TL) tutarındaki ticari alacakların
vadesi geçmiĢ ve bu alacaklar için Ģüpheli alacak karĢılığı ayrılmıĢtır. Söz konusu alacakların
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibari ile yaĢlandırma tablosu aĢağıdaki gibidir:

12 ay üzeri
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DĠPNOT 5 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
Grup‟un alacak hesaplarını tahsil etmekteki geçmiĢ deneyimi, ayrılan karĢılıklarda göz önünde
bulundurulmuĢtur. Grup, olası tahsilat kayıpları için ayrılan karĢılık dıĢında herhangi bir ek ticari
alacak riskinin bulunmadığını düĢünmektedir.
31 Aralık 2011 tarihi itibari ile 8.638.526 TL (31 Aralık 2010: 6.394.138 TL) tutarındaki ticari
alacaklar vadesini geçmiĢ olmasına rağmen Ģüpheli olarak değerlendirilmemiĢlerdir. Söz konusu
alacakların 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibari ile yaĢlandırma tablosu aĢağıdaki gibidir:

0-1 ay arası
1-3 ay arası
3-12 ay arası

b)

2011

2010

6.549.361
1.985.801
103.364

3.556.335
2.458.772
379.031

8.638.526

6.394.138

2011

2010

29.739.153

4.879.088

Uzun vadeli diğer ticari alacaklar:

Uzun vadeli ticari alacaklar (*)
(*)

Uzun vadeli ticari alacaklar Grup‟un TEĠAġ‟a yansıtmıĢ olduğu 154KW elektrik iletim hattı bedellerinden
oluĢmaktadır.

c)

Kısa vadeli diğer ticari borçlar:
2011

Satıcılar
Eksi: Vadeli alıĢlardan tahakkuk etmemiĢ finansman gideri

d)

80.791.551
(399.918)

89.251.647
(178.647)

80.391.633

89.073.000

2011

2010

113.116.776

98.540.567

Uzun vadeli diğer ticari borçlar:

DSĠ‟ye borçlar (*)
(*)

2010

Grup, Uluabat Kuvvet Tüneli ve Hidroelektrik Enerji Üretim Tesisi Su Kullanım Hakkına iliĢkin DSĠ
Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı ile Emet-Orhaneli Çınarcık Barajı Projesi kapsamında
bir anlaĢma imzalamıĢtır. Bu anlaĢma uyarınca Grup tarafından DSĠ‟den „inĢaatı devam etme aĢamasında
olup devralınan‟ projeye iliĢkin ödenmesi gereken Enerji Hissesi Katılım Payına iliĢkin yükümlülük
iĢletmeye alınma tarihinde doğmakla birlikte, ilgili yükümlülüğe iliĢkin ödemeler iĢletmeye alım
tarihinden 5 yıl sonra baĢlamaktadır. AnlaĢma gereğince yükümlülükler TÜFE ile endekslenerek
hesaplanmaktadır ve ödemeler 10 eĢit taksitte yapılacaktır. Bilanço tarihi itibariyle bu proje tamamlanmıĢ
olup, ilk taksidi 2015 yılında ödenmek üzere 113.116.776 TL ( 31 Aralık 2010: 98.540.567 TL) Grup‟un
uzun vadeli diğer ticari borçları altında kaydedilmiĢtir.
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DĠPNOT 6 - DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
a)

Diğer alacaklar:

Vergi dairesinden alacaklar
Kısa vadeli diğer alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar

b)

2011

2010

6.651.868
159.216
57.229

6.402.907
509.116
51.310

6.868.313

6.963.333

2011

2010

10.417.548
883.039
49.915
5.938
15.544

13.358.559
407.339
46.436
5.671
13.121

11.371.984

13.831.126

2011

2010

10.037.291
173.256
123.366

4.120.665
179.731
88.477

10.333.913

4.388.873

Diğer borçlar:

Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri
Personele borçlar
Ödenecek diğer yükümlülükler
Diğer çeĢitli borçlar

DĠPNOT 7 - STOKLAR
Yedek parçalar
Diğer hammadde
ĠĢletme malzemeleri

1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap döneminde satıĢların maliyeti içerisinde giderleĢtirilen stok maliyeti
1.886.269 TL‟dir (31 Aralık 2010:2.285.534 TL).
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DĠPNOT 8 - DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)

Diğer dönen varlıklar:

Gelecek aylara ait giderler (*)
Devreden KDV
Verilen sipariĢ avansları
PeĢin ödenen vergiler ve fonlar
ĠĢ avansları
Personel avansları

2011

2010

6.585.879
1.048.585
579.772
358.421
348.542
79.105

2.897.434
1.603.118
1.118.111
1.234.471
159.729
125.531

9.000.304

7.138.394

(*)

Gelecek aylara ait giderler Grup‟un yapılmakta olan yatırımlarına istinaden yaptırmıĢ olduğu sigortaların
bedellerinden oluĢmaktadır.

b)

Diğer duran varlıklar:

Gelecek yıllarda indirilebilir KDV
Verilen avanslar (*)
Gelecek yıllara ait giderler
Verilen depozito ve teminatlar

2011

2010

106.528.982
92.826.300
6.580.835
206.665

82.785.797
45.513.673
3.474.016
169.930

206.142.782

131.943.416

(*)

Verilen avanslar Grup‟un yapılmakta olan yatırımlarına istinaden, sabit kıymet alımları için satıcılara
verilen avanslardan oluĢmaktadır.

c)

Diğer kısa vadeli yükümlülükler:

Prim yükümlülüğü
Ġzin yükümlülüğü
Alınan sipariĢ avansları
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
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2011

2010

1.772.347
673.696
284.006
37.893

432.971
19.094
28.657

2.767.942

480.722
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DĠPNOT 9 - FĠNANSAL YATIRIMLAR
Bağlı ortaklıklar
Aken BV (Dipnot 2.2)

2011

2010

1.988.942

1.988.942

DĠPNOT 10 - ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dönem içindeki hareketi aĢağıdaki gibidir (Dipnot 2.2):
2011

2010

1 Ocak itibariyle
ĠĢtiraklerin dönem (zararlarından) /
karlarından Grup'un payı

226.437.578

219.874.966

31 Aralık itibariyle

185.195.166

(41.242.412)

6.562.612
226.437.578

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların konsolide finansal tablolarıyla ilgili bilgiler aĢağıdaki
gibidir:
2011

Akcez

Varlıklar

Yükümlülükler

SatıĢ gelirleri

Net dönem
zararı

Ortaklık
payı (%)

1.475.714.213

1.064.169.398

1.289.297.417

(91.649.805)

45

Ortaklık
payı (%)
45

20110

Akcez

Varlıklar

Yükümlülükler

SatıĢ gelirleri

Net dönem
karı

1.269.780.120

766.585.502

1.329.359.693

14.583.581
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DĠPNOT 11 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR

Maliyet:
Arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri
Binalar
Makine ve teçhizat
TaĢıtlar
DöĢeme ve demirbaĢlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar (*) (**)

BirikmiĢ amortisman:
Yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve teçhizat
Motorlu taĢıtlar
DöĢeme ve demirbaĢlar
Özel maliyetler

Net defter değeri
(*)
(**)

1 Ocak 2011

GiriĢler

7.076.287
577.318.847
59.285.585
598.665.163
1.787.137
6.553.439
13.718.296
283.006.706

1.489.968
36.500
1.861.530
69.349
774.758
31.820
266.697.223

43.708.239
1.553.905
2.162.204
1.030
(47.890.873)

(3.356.310)
(1.418.305)
(16.455.193)
(734.988)
(30.374.703)

3.719.977
622.517.054
59.457.685
586.233.704
1.121.498
7.329.227
13.750.116
471.438.353

1.547.411.460

270.961.148

(465.495)

(52.339.499)

1.765.567.614

9.403.402
666.247
304.394.620
1.095.873
4.078.972
1.576.464

17.645.062
1.480.776
25.665.337
150.487
472.529
355.409

-

(159.090)
(12.710.624)
(651.517)
-

27.048.464
1.987.933
317.349.333
594.843
4.551.501
1.931.873

321.215.578

45.769.600

-

(13.521.231)

353.463.947

1.226.195.882

Transferler

ÇıkıĢlar

31 Aralık 2011

1.412.103.667

Yapılmakta olan yatırımlar, Grup‟un, Feke 1, Gökkaya, Himmetli ve Kemah Hidroelektrik Santralleri ve Egemer Ġskenderun Erzin kombine çevrim doğalgaz santrali
için yapılan yatırımları içermektedir.
Yapılmakta olan yatırımlardan çıkıĢların 24.103.440 TL‟si TEĠAġ 154KW elektrik iletim hattı bedellerinin TEĠAġ‟a yansıtılmasını, 5.064.624 TL‟si Salihler ve
Çamlıca RES projeleri ve Saimbeyli HES projeleri satıĢlarını içermektedir.

.
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DĠPNOT 11 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
1 Ocak 2010

GiriĢler

7.076.740
13.530.689
3.495.991
399.214.006
2.655.487
5.936.544
13.676.250
634.099.222

28.529
33.205
11.009.082
624.201
629.388
42.046
464.506.962

563.759.629
55.756.389
191.744.589
98.547
(814.802.131)

(453)
(3.302.514)
(1.492.551)
(111.040)
(797.347)

7.076.287
577.318.847
59.285.585
598.665.163
1.787.137
6.553.439
13.718.296
283.006.706

1.079.684.929

476.873.413

(3.442.977)

(5.703.905)

1.547.411.460

4.800.765
317.749
283.522.626
2.459.824
3.834.006
1.229.313

4.602.637
348.498
23.698.886
128.600
354.262
347.151

-

(2.826.892)
(1.492.551)
(109.296)
-

9.403.402
666.247
304.394.620
1.095.873
4.078.972
1.576.464

296.164.283

29.480.034

-

(4.428.739)

321.215.578

Transferler

ÇıkıĢlar

31 Aralık 2010

Maliyet:
Arsalar
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri (**)
Binalar
Makine ve teçhizat
Motorlu taĢıtlar
DöĢeme ve demirbaĢlar
Özel maliyetler
Yapılmakta olan yatırımlar (*) (***)

BirikmiĢ amortisman:
Yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve teçhizat (**)
Motorlu taĢıtlar
DöĢeme ve demirbaĢlar
Özel maliyetler

Net defter değeri

783.520.646

1.226.195.882

(*)

Yapılmakta olan yatırımlar, Grup‟un Uluabat, Feke 1, Feke 2, Akocak, Bulam, Gökkaya, Burç, Kemah ve Himmetli Hidroelektrik Santralleri ve Egemer Ġskenderun
Erzin kombine çevrim doğalgaz santrali için yapılan yatırımları içermektedir.

(**)

Maddi duran varlık amortisman giriĢlerinde bulunan 2.003.047 TL tutarındaki makine teçhizat amortismanı yer altı-yerüstü düzenlemelerinde yer alan baĢka bir
varlığın yapımında kullanıldığından, ilgili varlığın maliyetine dahil edilmiĢtir.

(***) Yapılmakta olan yatırımlardan çıkıĢlar, Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ġ.‟ye satılan 154 KW elektrik iletim hattı satıĢını içermektedir.
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DĠPNOT 11 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Cari dönem amortisman giderinin 45.083.202 TL tutarındaki kısmı (31 Aralık 2010: 26.889.293 TL)
satılan malın maliyetine, 686.398 TL tutarındaki kısmı (31 Aralık 2010: 587.694 TL) genel yönetim
giderlerine dahil edilmiĢtir.
31 Aralık 2011 tarihi itibariyle yapılmakta olan yatırımlar ile doğrudan iliĢkilendirilen 20.904.385 TL
tutarındaki borçlanma maliyetleri ilgili varlık maliyetine eklenmiĢtir (31 Aralık 2010: 5.459.639 TL ).
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde bulunan teminat, rehin ve
ipotekler Dipnot 13‟de belirtilmiĢtir.
DĠPNOT 12 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maliyet
Haklar
Lisanslar

BirikmiĢ amortisman
Haklar
Lisanslar

Net defter değeri

Maliyet
Haklar
Lisanslar (*)

BirikmiĢ amortisman
Haklar
Lisanslar

Net defter değeri
(*)

1 Ocak 2011

Ġlaveler

Transferler

31 Aralık 2011

7.642.987
126.308.521

188.752
-

465.495
-

8.297.234
126.308.521

133.951.508

188.752

465.495

134.605.755

1.552.473
5.286.760

468.007
900.814

-

2.020.480
6.187.574

6.839.233

1.368.821

-

8.208.054

127.112.275

126.397.701

1 Ocak 2010

Ġlaveler

Transferler

31 Aralık 2010

2.341.413
71.510.330

1.858.597
54.798.191

3.442.977
-

7.642.987
126.308.521

73.851.743

56.656.788

3.442.977

133.951.508

1.425.642
4.417.960

126.831
868.800

-

1.552.473
5.286.760

5.843.602

995.631

-

6.839.233

68.008.141

127.112.275

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle finansal tablolara ilave edilen lisanslar, Akel Kemah Elektrik Üretim A.ġ.
ve Akenerji Doğalgaz Ġthalat Ġhracat Ve Toptan Ticaret A.ġ.‟nin elektrik üretim lisansının satın
alınmasına iliĢkindir.

Cari dönem amortisman giderinin 242.506TL tutarındaki kısmı (31 Aralık 2010: 19.128TL)
satılan
malın maliyetine, 1.126.315 TL tutarındaki kısmı (31 Aralık 2010: 976.503 TL) genel yönetim
giderlerine dahil edilmiĢtir.
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DĠPNOT 13 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
13.1 Borç KarĢılıkları
31 Aralık 2011 itibarıyla Grup lehine ve aleyhine açılmıĢ ve hâlihazırda devam eden davalar
bulunmaktadır. Bu davaların baĢlıcalarını alacak ve iĢ davaları oluĢturmaktadır. Grup, her dönem
sonunda bu davaların olası sonuçlarını ve finansal etkilerini değerlendirmekte ve bu değerlendirme
sonucunda olası kazanç ve yükümlülüklere karĢı gerekli gördüğü karĢılıkları ayırmaktadır.
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla ayrılan dava karĢılık tutarı 2.778.855 TL‟dir (31 Aralık 2010:
1.607.241 TL)
2011
2010
Maliyet giderleri karĢılığı (*)
Dava karĢılığı (**)
Diğer karĢılıklar (***)

919.048
2.778.855
12.219.000

883.752
1.607.241
-

15.916.903

2.490.993

(*)

Maliyet giderleri karĢılığı Grup‟un periyodik bakım maliyetlerinden oluĢmaktadır.

(**)

Akenerji Elektrik Üretim A.ġ. aleyhine Toprak Kağıt Sanayi A.ġ. tarafından 3.547.161 TL tutarında
elektrik tüketim bedelinden fazlaya iliĢkin hakları saklı kalmak kaydı ile toplam 7.800 TL tutarında açılan
dava ile Toprak Seniteri tarafından 53.367 TL tutarında elektrik tüketim bedelinden fazlaya iliĢkin hakları
saklı kalmak kaydıyla toplam 6.800 TL tutarında açılan dava mahkeme tarafından birleĢtirilmiĢtir. Grup
yönetimi, bilanço tarihi itibariyle Ģirketin hukuksal temsilcisinden aldığı görüĢ çerçevesinde bu dava
sonucu oluĢabilecek azami yükümlülük tutarının 14.600 TL olacağını tahmin etmektedir ve 31 Aralık
2011 itibariyle finansal tablolara bu tutar dava karĢılığı olarak yansıtılmıĢtır (31 Aralık 2010:150.000 TL).
Akenerji Elektrik Üretim A.ġ. aleyhine Toprak Seramik ve Gıda ve Sanayi ve Ticaret A.ġ. tarafından
1.532.214 TL tutarında elektrik tüketim bedelinden fazlaya iliĢkin hakları saklı kalmak kaydı ile toplam
15.600 TL tutarında dava açılmıĢtır. Davanın görüldüğü ilk derece mahkemesi davayı Akenerji lehine
reddetmiĢtir. Davacının temyiz süresi devam etmektedir. Grup yönetimi, bilanço tarihi itibariyle Ģirketin
hukuksal temsilcisinden aldığı görüĢ çerçevesinde bu dava sonucu ayrılan karĢılık tutarının dıĢında ek bir
mali yükümlülük öngörmemektedir.
Bunun dıĢındaki karĢılıklar genel olarak Ģirket aleyhine açılmıĢ olan iĢçi davalarına iliĢkindir.

(***) Grup yönetimi, Grup'un bağlı ortaklığı Akka Elektrik Üretim A.ġ.‟nin devam etmeme kararı alınan
yatırımlarına iliĢkin sözleĢmeye istinaden yapılan 12.219.000 TL tutarındaki harcamalarına karĢılık
ayırmıĢtır.

Maliyet gider karĢılıklarının hareket tablosu aĢağıdaki gibidir:
2011
Maliyet gider karĢılığı açılıĢ bakiyesi
Cari dönem maliyet gider karĢılığı
Ödenen maliyet giderleri

883.752
919.048
(883.752)

2010
1.235.545
883.752
(1.235.545)

919.048

883.752

2011

2010

Dava karĢılıklarının hareket tablosu aĢağıdaki gibidir:
Dava karĢılığı açılıĢ bakiyesi
Cari dönem dava karĢılığı
Konusu kalmayan dava karĢılığı

31

1.607.241
1.804.614
(633.000)

762.343
1.118.398
(273.500)

2.778.855

1.607.241
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DĠPNOT 13 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
13.1 Borç KarĢılıkları (devamı)
Diğer karĢılıklarının hareket tablosu aĢağıdaki gibidir:
Diğer karĢılıkların açılıĢ bakiyesi
Cari dönem karĢılığı

2011

2010

12.219.000

-

12.219.000

-

13.2 KoĢullu yükümlülükler
a.

Verilen teminat mektupları

Grup‟un önemli tutarda zarara veya borca neden olacağını beklemediği taahhütler ve muhtemel
yükümlülükler aĢağıda özetlenmiĢtir:

Orijinal
para cinsi
Verilen teminat mektupları
Verilen teminat mektupları

TL
Avro

31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Yabancı para
TL Yabancı para
TL
tutarı
karĢılığı
tutarı
karĢılığı
132.615.732 132.615.732
8.012.270 19.580.385
152.196.117

86.023.171
25.894.021

86.023.171
53.059.438
139.082.609

Verilen teminatlar, genel olarak Grup‟un elektrik iletim ve dağıtım iĢlemlerine istinaden devlet
kurumlarına (baĢlıca EPDK‟ya ve elektrik iletim ve dağıtımını sağlayan devlet kurumlarına) verilen ve
doğalgaz alımına istinaden doğalgaz temin edilen firmalara verilen teminat mektuplarından ve teminat
senetlerinden oluĢmaktadır.
b.

Alım taahhütleri

Grup'un doğalgaz tedarikçileri ile 2011 yılında yaptığı alım sözleĢme miktarı 360.000.000 Sm³'dür.
2011 yılı asgari satın alma taahhüdü 288.000.000 Sm3 alım gerçekleĢmediği takdirde satın alınmayan
doğalgaz miktarı tedarikçiler tarafından fatura edilecektir. Grup alım taahhüdünü yerine getirmiĢtir.
ġirket, Polat Enerji'nin sahibi olduğu Doğal Enerji Elektrik Üretim A.ġ. ile Soma Elektrik Üretim
A.ġ.'nin rüzgar santrallerinde üreteceği tüm aktif enerjiyi almak üzere 2011 yılı sonuna kadar elektrik
enerjisi alım sözleĢmesi yapmıĢtır. SözleĢmeye istinaden ġirket Polat Enerji‟nin ürettiği tüm aktif
elektrik enerjisini almayı taahhüt etmiĢtir. ġirket, Polat Enerji‟nin Elektrik Piyasası Dengeleme ve
UzlaĢtırma Yönetmeliği çerçevesinde dengeden sorumlu tarafı olmuĢ ve ilgili uzlaĢtırma aylarında
tüm aktif elektrik enerjisini almayı ve ticaretini yapmayı hak kazanmıĢtır. Grup taahhüt ettiği alım
miktarının tümünün ticaretini Dengeleme ve UzlaĢtırma Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen spot
piyasada ve ikili anlaĢmalarında yapmasından dolayı herhangi bir taahhüt riski doğmamaktadır.
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DĠPNOT 13 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
13.3 KoĢullu varlıklar
Orijinal
para cinsi
Alınan teminat mektupları
TL
Alınan teminat mektupları ABD Doları
Alınan teminat mektupları
Avro
Alınan teminat mektupları
Sterlin

31 Aralık 2011
31 Aralık 2010
Yabancı para
TL Yabancı para
TL
tutarı
karĢılığı
tutarı
karĢılığı
76.484.590 76.484.590
14.932.537 28.206.069
64.232.142 156.970.510
182.203
531.487

117.804.551 117.804.551
11.941.596 18.461.707
8.304.122 17.015.976
6.258
14.948

262.192.656

153.297.182

Alınan teminat mektupları Grup faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan satıĢlara istinaden müĢterilerden
alınan teminat mektuplarından oluĢmaktadır.
13.4 ġirket tarafından verilen teminat/rehin/ipotekler
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla Grup‟un teminat/rehin/ipotek (“TRĠ”) pozisyonu TL
cinsinden aĢağıdaki gibidir:
Orijinal
para cinsi

31 Aralık 2011
Orijinal
TL
Tutar
Tutarı

ġirket Tarafından Verilen TRĠ’ler
A. Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ olduğu
TRĠ‟lerin toplam tutarı (*)
ABD Doları 200.000.000 377.780.000
TL 152.196.117 152.196.117
Avro
B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil
edilen ortaklıklar lehine vermiĢ olduğu
TRĠ‟lerin toplam tutarı (**)
ABD Doları 805.000.000 1.520.564.500
Avro 28.000.000 68.426.400
C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi
amacıyla diğer 3. kiĢilerin borcunu temin
amacıyla vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin
toplam tutarı
D. Diğer verilen TRĠ‟lerin toplam tutarı (***)ABD Doları
2.118.967.017
(*)

31 Aralık 2010
Orijinal
TL
Tutar
Tutarı

200.000.000 309.200.000
86.023.171 86.023.171
26.014.602 53.306.520
154.000.000 238.084.000
28.000.000 57.374.800

310.000.000 479.260.000
1.223.248.491

Akenerji ile International Finance Corporation (“IFC”) arasında akdedilen 24 Haziran 2010 tarihli Kredi
SözleĢmesi çerçevesinde Akenerji'nin IFC‟ye olan kredi borcuna teminat teĢkil etmek üzere 27 Ağustos
2010 tarihinde IFC lehine her biri 100.000.000 ABD Doları bedelle, Ġzmir Ġli, KemalpaĢa Ġlçesi, Ulucak
Köyü, Kırovası Mevkii‟nde vaki ve kain ve Ġzmir KemalpaĢa Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta No:
L18B03C4A-L18B03D03DB, Ada No: 534, Parsel No: 11‟de kayıtlı 51.078,79 m² yüzölçümlü arsa
niteliğindeki gayrimenkulün tamamı ile; Bilecik Ġli, Bozüyük Ġlçesi, yeni mahallesi, Yaftı Mevkii‟nde
vaki ve kain ve Bilecik Bozüyük Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde Pafta No: 30L1, Ada No: 45, Parsel
No:21‟de kayıtlı 11.923,64 m² yüzölçümlü prefabrik fabrika binaları, karkas idari bina, sosyal tesisler,
müĢtemilatı ve arsası niteliğindeki gayrimenkulün tamamı üzerinde birinci derece ve birinci sırada üst
limit ipotek tesis edilmiĢtir.
IFC Kredi SözleĢmesi gereği bu ipotekler Uluabat ve Akocak tesislerinin sürmekte olan kamulaĢtırmaları
tamamlanması ve Uluabat ve Akocak Üst Hakkı Ġpotekleri‟nin devreye girmesiyle birlikte kaldırılacaktır.
Geri kalan 152.196.117TL tutarındaki teminat Grup‟un tedarikçilere ve gümrüklere vermiĢ olduğu
teminatları içermektedir.
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DĠPNOT 13 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
13.4 ġirket tarafından verilen teminat/rehin/ipotekler (devamı)
(**)

31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Akenerji‟ nin tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine
vermiĢ olduğu teminatlar aĢağıdaki gibidir (TL):
Akenerji, %99 oranında iĢtiraki bulunan Akkur Enerji tarafından “Burç Bendi” ve “Feke 1” Hes
Projelerinin yatırım ihtiyaçlarının finansmanının sağlanması amacı ile söz konusu Ģirket ile National Bank
of Greece S.A. London Subesi arasında akdedilen kredi sözleĢmesi kapsamında kullanılacak 7 yıl vadeli,
2 yıl geri ödemesiz 75.000.000 ABD Doları tutarında kredinin geri ödenmesinin teminatını teĢkil etmek
üzere Akkur Enerji lehine garantör olmuĢ, bu konuda bankaya gerekli taahhütleri vermiĢtir. Akenerji,
%99 oranında iĢtiraki bulunan MEM Enerji tarafından Himmetli, Gökkaya ve Bulam HES Projelerinin
finansmanının sağlanması amacı ile söz konusu Ģirket ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. arasında
akdedilen kredi sözleĢmesi kapsamında kullanılacak 8 yıl vadeli, 3 yıl geri ödemesiz 28.000.000 Avro ve
79.000.000 ABD Doları tutarında kredinin, özkaynak katkısı, Borç Servis KarĢılama oranının
desteklenmesi, projelerin tamamlanması ve yatırım sürecinde artan maliyetlerin karĢılanması teminatını
teĢkil etmek üzere, MEM Enerji lehine garantör olmuĢ, bu konuda bankaya gerekli taahhütleri vermiĢtir.
Ġlgili kredi sözleĢmesinin eki olarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ. ile “Hisse Rehin SözleĢmesi”
imzalanmıĢ olup, MEM Enerji hisseleri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.ġ.'ye kredi geri ödemeleri
tamamlanıncaya kadar rehin verilmiĢtir.
11 Ekim 2011 tarihinde Akenerji‟nin, %99 oranında iĢtiraki bulunan Egemer Elektrik Üretim Anonim
ġirketi'ne ait yaklaĢık 900 MWm/882MWe kurulu güçte olacak Egemer - Erzin Kombine Çevrim
Doğalgaz Santrali Projesi için 12 yıl vadeli ve 651 milyon Amerikan Doları tutarındaki kredi T. Garanti
Bankası A.ġ. , Yapı Kredi Bankası A.ġ. ve T. Vakıflar Bankası T.A.O.'dan oluĢan Bankalar
Konsorsiyumu tarafından proje finansmanı olarak sağlanmıĢ olup, buna iliĢkin sözleĢmeler akdedilmiĢtir.
Akenerji ilgili finansmanda, kredi vadesi boyunca sermaye katılımı; proje tamamlama tarihine kadar artan
proje maliyetini karĢılama ve proje tamamlama; proje tamamlandıktan sonra ise taahhuk etmis borç
yükümlülüğünün Egemer'in karĢılayamadığı kısmını karĢılama olmak üzere Egemer lehine garantör
olmuĢ, bu konuda bankalara gerekli taahhütleri vermiĢtir. Ġlgili kredi sözleĢmesinin eki olarak Garanti
Bankası A.ġ. , Yapı Kredi Bankası A.ġ. ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. ile ''Hisse Rehin SözleĢmesi''
imzalanmıĢ olup, Egemer‟in hisseleri Garanti Bankası A.ġ., Yapı Kredi Bankası A.ġ. ve T. Vakıflar
Bankası T.A.O.'ya kredi geri ödemeleri tamamlanıncaya kadar rehin verilmiĢtir.

(***) Akenerji‟nin tam konsolidasyon kapsamına girmeyen diğer grup Ģirketleri lehine vermiĢ olduğu
teminatların toplam tutarı aĢağıdaki gibidir:
SedaĢ‟ın 600.000.000 ABD Dolar'lık toplam devir bedelinin, 11 ġubat 2009'da ödenen 300.000.000 ABD
Dolar'lık kısmından artakalan bakiye 300.000.000 ABD Dolar‟lık kısım için T.C. BaĢbakanlık
ÖzelleĢtirme Ġdaresi Kurumu ile iki eĢit taksit Ģeklinde ödeme konusunda anlaĢılmıĢ ve bu taksitler için
toplam 300.000.000 ABD Doları tutarında teminat mektubu verilmiĢtir. Söz konusu mektuplar için
Akenerji, Akcez lehine garantör olmuĢ ve bu konuda ilgili bankalara (Akbank T.A.ġ. (Akbank) ve
Türkiye Ġs Bankası (ĠĢbank)) gerekli taahhütleri vermiĢtir.
Ġlk anapara taksiti olan 150.000.000 ABD Dolar'lık kısmı 26 Ocak 2010 tarihinde T.C. BaĢbakanlık
ÖzelleĢtirme Ġdaresi Kurumu hesaplarına yatırılmıĢtır. Söz konusu ilk anapara taksit ödemesi, Akbank
N.V. ,Yapı ve Kredi Bankası A.S. ve Yapı Kredi Nederland N.V. bankaları ile Akcez arasında akdedilen
1 yıl 1 hafta vadeli toplam 160.000.000 ABD Doları tutarında kredi sözleĢmeleri kapsamında finanse
edilmiĢtir. Akenerji, söz konusu kredi sözleĢmelerine teminat teĢkil etmek üzere, Akcez lehine kefil
olmuĢ ve bu konuda ilgili bankalara gerekli taahhütleri vermiĢtir. Söz konusu iĢlemle ilgili 9.786.663
ABD Doları tutarındaki faiz ödemesi ise 11 ġubat 2010 tarihinde T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi
Kurumu hesaplarına yapılmıĢtır. Bu ödeme ile daha önce verilmiĢ olan toplam 300.000.000 ABD Doları
tutarındaki teminat mektubunun 150.000.000 ABD Dolar‟lık kısmı geri alınıp bankalara iade edilmiĢtir.
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DĠPNOT 13 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
13.4 ġirket tarafından verilen teminat/rehin/ipotekler (devamı)
Akenerji‟nin 160.000.000 ABD Doları tutarındaki kredi sözleĢmesi kapsamında Akcez için vermiĢ
olduğu kefalet, kredinin 1 ġubat 2011 tarihinde kapatılmasıyla sona ermiĢtir.
Akenerji‟nin 150.000.000 ABD Doları tutarındaki teminat mektubu garantörlüğünden doğan
yükümlülüğü, 7 Ocak 2011 tarihinde Akcez‟in T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresi Kurumu‟na
150.000.000 ABD Doları ödemesini yapmasıyla sona ermiĢtir. Bu ödeme ile Akcez in vermiĢ olduğu
150.000.000 ABD Dolar‟lık teminat mektubu geri alınıp bankalara iade edilmiĢtir.
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla ġirket‟in vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin özkaynaklara oranı %404‟dür (31
Aralık 2010: %160).
DĠPNOT 14 - TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar:
2011

Faiz oranı swap iĢlemleri

Kontrat
miktarı

Makul değer
yükümlülük

Kontrat
miktarı

2010
Makul değer
yükümlülük

334.408.369

41.921.415

208.035.786

5.838.077

Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile kayda alınmalarını izleyen
dönemlerde ise makul değerleri ile değerlenmektedir. Grup‟un türev finansal araçlarını faiz oranı swap
iĢlemleri oluĢturmaktadır.
Grup, türev sözleĢmesi yapıldığı tarihte, kayıtlı bir varlığın veya yükümlülüğün veya belirli bir riskle
iliĢkisi kurulabilen ve gerçekleĢmesi muhtemel olan iĢlemlerin nakit akıĢlarında belirli bir riskten
kaynaklanan ve kar/zararı etkileyebilecek değiĢmelere karĢı korunmayı sağlayan iĢlemleri (nakit akım
riskinden korunma) olduğunu belirlemektedir.
Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Grup için risklere karĢı etkin bir koruma sağlaması
ve risk muhasebesi yönünden de gerekli koĢulları taĢıması nedeniyle konsolide finansal tablolarda
riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar olarak muhasebeleĢtirilmektedir. Grup, etkin olarak
nitelendirilen finansal riskten korunma iĢlemine iliĢkin kazanç ve kayıplarını özkaynaklarda “finansal
riskten korunma fonu” altında göstermektedir.
Finansal riskten korunma aracının satılması, sona ermesi veya finansal riskten korunma amaçlı olduğu
halde finansal riskten korunma muhasebesi koĢullarını sağlayamaması veya taahhüt edilen ya da
gelecekte gerçekleĢmesi muhtemel iĢlemin gerçekleĢmesinin beklenmediği durumlardan birinin
oluĢması halinde, taahhüt edilen ya da gelecekte gerçekleĢmesi muhtemel iĢlem gerçekleĢene kadar
özkaynaklar içerisinde ayrı olarak sınıflandırılmaya devam eder. Taahhüt edilen ya da gelecekte
gerçekleĢmesi muhtemel iĢlem gerçekleĢtiğinde gelir tablosuna kaydedilir ya da gerçekleĢmeyeceği
öngörülürse, iĢlem ile ilgili birikmiĢ kazanç veya kayıplar kar veya zarar olarak konsolide finansal
tablolara yansıtılır.
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DĠPNOT 14 - TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR (Devamı)
Faiz oranı swap iĢlemlerinin dönem içerisindeki hareket tablosu aĢağıda gösterilmiĢtir:
2011
1 Ocak itibariyle bakiyeler
Gelir tablosu ile iliĢkilendirilen
- Finansal (gider) /gelir
Diğer kapsamlı gelir ile iliĢkilendirilen
- Finansal riskten korunma fonu
Bilanço ile iliĢkilendirilen
- Yapılmakta olan yatırımlar
31 Aralık itibariyle bakiyeler

(5.838.077)
(3.471.393)
(33.793.252)
1.181.307
(41.921.415)

2010
(6.571.214)
970.550
(1.149.107)
911.694
(5.838.077)

DĠPNOT 15 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR

Kıdem tazminatı yükümlülüğü - uzun vadeli

2011

2010

955.285

742.766

955.285

742.766

Grup‟un kıdem tazminatı yükümlülüğüne iliĢkin hareket tablosu aĢağıdaki gibidir:

Dönem baĢı
Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen tazminatlar
Aktüeryal kayıp
Dönem sonu

2011

2010

742.766

1.158.845

359.653
34.629
(212.519)
30.756

(133.128)
54.028
(416.079)
79.100

955.285

742.766

Kıdem tazminatı karĢılığı aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır.
Türk ĠĢ Kanunu‟na göre, Grup bir senesini doldurmuĢ olan ve Grup‟la iliĢkisi kesilen veya emekli
olan. 25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaĢında,
erkekler için 60 yaĢında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle
mükelleftir. 23 Mayıs 2002‟deki mevzuat değiĢikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine
iliĢkin bazı geçiĢ süreci maddeleri çıkartılmıĢtır. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaĢ
kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 2.731,85 TL (31 Aralık 2010: 2.517,01 TL ) ile
sınırlandırılmıĢtır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir
fonlama Ģartı bulunmamaktadır.
Kıdem tazminatı karĢılığı çalıĢanların emekliliği halinde
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
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DĠPNOT 15 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı)
UMS 19 “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar” kıdem tazminatı karĢılığını tahmin etmek için aktüer
değerleme yöntemlerinin geliĢtirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün
hesaplanmasında aĢağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıĢtır:

Ġskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığı (%)

2011

2010

4,66
100,00

4,66
100,00

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karĢılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıĢ gerçek
oranı gösterir. Grup‟un kıdem tazminatı karĢılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı
için 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan 2.805,04 TL (1 Ocak 2011: 2.623,23 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır.
DĠPNOT 16 - ÖZKAYNAKLAR
Sermaye
Akenerji, SPK‟ya kayıtlı olan Ģirketlerin yararlandığı kayıtlı sermaye sistemini benimsemiĢ ve
nominal değeri 1 TL (“bir Türk Lirası”) nama yazılı hisselerle temsil edilen kayıtlı sermayesi için bir
limit tespit etmiĢtir. Akenerji‟nin 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla tarihi ve ödenmiĢ
sermayesi aĢağıda gösterilmiĢtir:
2011
2010
Kayıtlı sermaye limiti (tarihi)
ÇıkarılmıĢ sermaye

1.500.000.000
375.814.000

1.500.000.000
375.814.000

ġirket‟in 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi
değerlerle aĢağıdaki gibidir:

CEZ a.s.
Akkök Sanayi
Yatırım ve GeliĢtirme A.ġ.
Akarsu Enerji Yatırımları San.
ve Ticaret A.ġ. (“Akarsu”)
Halka açık kısım

Hisse %

2011

Hisse %

2010

37,36

140.409.411

37,36

140.409.411

20,43

76.789.568

20,43

76.789.568

16,93
25,28

63.619.843
94.995.178

16,93
25,28

63.619.843
94.995.178

100

375.814.000

100

375.814.000

Sermaye düzeltmesi farkları

101.988.910

101.988.910

Toplam ödenmiĢ sermaye

477.802.910

477.802.910

Hisse senetleri ihraç primleri
Konsolide finansal tablolarda yer alan hisse senetleri ihraç primleri, ġirket‟in ilk kuruluĢundan sonraki
sermaye artıĢlarında ihraç edilen hisse senetlerinin nominal değerinin üzerinde bir bedelle ihraç
edilmeleri sonucu, ihraç bedeli ile nominal değeri arasındaki farktan oluĢmaktadır.
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DĠPNOT 16 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler ve geçmiĢ yıl karları

Yasal yedekler

31 Aralık 2011

31 Aralık 2010

12.351.012

12.106.112

12.351.012

12.106.112

Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiĢ sermayesinin
%20‟sine ulaĢılıncaya kadar, kanuni net karın %5‟i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiĢ sermayenin %5‟ini aĢan dağıtılan karın %10‟udur. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal
yedekler ödenmiĢ sermayenin %50‟sini geçmediği sürece sadece zararları netleĢtirmek için
kullanılabilir, bunun dıĢında herhangi bir Ģekilde kullanılması mümkün değildir. Bu tutarların SPK
Finansal Raporlama Standartları uyarınca “Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” içerisinde
sınıflandırılması gerekmektedir.
Temettü dağıtımı
Halka açık Ģirketler, temettü dağıtımlarını SPK‟nın öngördüğü Ģekilde aĢağıdaki gibi yaparlar:
9 Ocak 2009 tarih, 1/6 sayılı SPK kararı uyarınca, finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan
iĢletmelerce dağıtılabilir karın hesaplanmasında finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı
ortaklık, müĢterek yönetime tabi teĢebbüs ve iĢtiraklerden ana ortaklığın finansal tablolarına intikal
eden kar tutarlarının, Ģirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karĢılanabildiği sürece,
genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmıĢ olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları kar tutarını
SPK‟nın Seri:XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği”
çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını
dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiĢtir
SPK‟nın 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada iĢlem gören halka açık anonim ortaklıklar için
yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine
karar verilmiĢtir.
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye
artırımı nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak sermaye enflasyon
düzeltmesi farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
ġirket'in yasal kayıtlarında bulunan geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra kalan dönem karı ve
kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynakların toplam tutarı 6.745.914 TL‟dir. (31 Aralık 2010:
14.104.322 TL)
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DĠPNOT 17 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
2011
Cari dönem kurumlar vergi gideri
Eksi: PeĢin ödenen vergi ve fonlar

1.349.183
(1.088.964)

Dönem karı vergi yükümlülüğü (net)

2010
2.822.152
(2.520.105)

260.219

302.047

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan Ģirketin bağlı ortaklıkları ve iĢtiraklerini konsolide ettiği finansal
tabloları üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide
finansal tablolara yansıtılan vergi karĢılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm Ģirketler için ayrı
ayrı hesaplanmıĢtır.
Türkiye‟de, kurumlar vergisi oranı 2011 ve 2010 yılları için %20‟dir.
Türkiye‟de Ģirketler üçer aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi
izleyen ikinci ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip 17 inci günü akĢamına kadar öderler. Yıl içinde
ödenen geçici vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden
hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiĢ geçici vergi tutarı kalmıĢ
ise bu tutar nakden iade alınabileceği gibi devlete karĢı olan herhangi bir baĢka mali borca da mahsup
edilebilir.
31 Aralık tarihinde sona eren ara hesap dönemlerine ait vergi geliri aĢağıda detaylandırılmıĢtır:
2011

2010

Cari dönem vergi gideri
Ertelenen vergi geliri

(1.349.183)
35.483.615

(2.822.152)
4.260.973

Toplam vergi

34.134.432

1.438.821

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren yıllara ait konsolide gelir tablolarındaki cari dönem vergi
gideri ile vergi öncesi kar üzerinden cari vergi oranı kullanılarak hesaplanan vergi giderinin mutabakatı
aĢağıdaki gibidir:
2011
2010
Vergi öncesi zarar
Etkin vergi oranı kullanılarak hesaplanan vergi
Ġstisnaların etkisi
Üzerinden ertelenmiĢ vergi varlığı
yaratılmayan birikmiĢ zararlar (*)
Diğer
Cari dönem vergi gideri
(*)

(247.470.848)
49.494.169
(3.372.340)

(27.103.357)
5.420.671
(78.844)

(12.230.639)
243.242

(4.548.520)
645.514

34.134.432

1.438.821

Konsolidasyon kapsamına giren ve 31 Aralık 2011 tarihinde sona eren hesap dönemine iliĢkin Vergi Usul
Kanunu gereğince vergi matrahı bulunmayıp cari yıl zararları üzerinden ertelenmiĢ vergi varlığı
ayrılmayan Ģirketlerin etkisidir.
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DĠPNOT 17 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı)
Ertelenen vergiler
Grup, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin SPK Finansal Raporlama
Standartları ve Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloları arasındaki
farklı değerlendirilmelerin sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktadır. Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi
varlıkları ve yükümlülükleri için uygulanacak oran %20‟dir (31 Aralık 2010: %20).
2011

2010

Ertelenen vergi varlıkları
Ertelenen vergi yükümlülükleri

50.564.501
(3.114.913)

14.015.042
(8.878.880)

Ertelenen vergi varlıkları, net

47.449.588

5.136.162

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla, ertelenen vergiye konu olan geçici farklar ve ertelenen vergi
varlıkları/(yükümlülükleri) aĢağıdaki gibidir:
Geçici farklar
2011
Devreden mali zararlar
(159.264.586)
Yatırım indirimi
(47.631.041)
Türev finansal araçlar
(39.075.443)
Dava karĢılıkları
(2.778.855)
Kıdem tazminatı karĢılığı
(955.285)
Tahakkuk etmemiĢ gelir karĢılığı
(671.256)
KullanılmamıĢ izin karĢılığı
(673.696)
Maddi duran varlıklar
12.125.949
Kredi komisyonu
3.380.671
Tahakkuk etmemiĢ gider karĢılığı
67.947
Prim karĢılığı
(1.772.347)

2010

(37.028.066)
(25.280.959)
(4.926.383)
(1.607.241)
(742.766)
(442.887)
(432.971)
40.411.024
4.189.315
180.124
-

Ertelenen vergi varlıkları - net

Ertelenen vergi
varlıkları/(yükümlülükleri)
2011
2010
31.852.917
9.526.208
7.815.089
555.771
191.057
134.251
134.739
(2.425.190)
(676.134)
(13.589)
354.469

7.405.613
5.056.192
985.277
321.448
148.553
88.577
86.594
(8.082.205)
(837.863)
(36.024)
-

47.449.588

5.136.162

Ertelenen vergi varlık ve yükümlülüklerinin 31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemlere
ait hareketleri aĢağıdaki gibidir:
2011
2010
1 Ocak itibariyle

5.136.162

1.015.079

Gelir tablosu ile iliĢkilendirilen
sürdürülen faaliyetler (net)
Özkaynaklar ile iliĢkilendirilen
- Finansal riskten korunma fonu (net)

35.483.615

4.260.973

31 Aralık itibariyle

47.449.588

6.829.811
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DĠPNOT 17 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı)
ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülüklerinin analizi aĢağıdaki gibidir:

Ertelenen vergi varlıkları:
- 12 aydan uzun sürede yararlanılacak ertelenmiĢ vergi varlıkları
- 12 aydan kısa sürede yararlanılacak ertelenmiĢ vergi varlıkları

2011

2010

41.379.125
9.185.376

12.619.740
1.395.302

50.564.501

14.015.042

Ertelenen vergi yükümlülükleri:
- 12 aydan uzun sürede yararlanılacak ertelenmiĢ vergi yükümlülükleri
(689.723)
- 12 aydan kısa sürede yararlanılacak ertelenmiĢ vergi yükümlülükleri (2.425.190)

(796.676)
(8.082.204)

(3.114.913)

(8.878.880)

Bilanço tarihi itibariyle Grup‟un gelecek dönemlerde indirim konusu yapabileceği mali zararlar
toplamı 220.417.781 TL‟dir. Grup, bilanço tarihi itibariyle 159.264.586 TL indirilebilir mali zarar
üzerinden ertelenen vergi varlığı hesaplamıĢtır. Grup‟un bilanço tarihi itibariyle ertelenen vergi varlığı
hesapladığı mali zararları ve son kullanım yılları aĢağıdaki gibidir:
Geçerlilik tarihi

Mali zarar

2015
2016

34.166.736
125.097.850
159.264.586

Grup‟un bilanço tarihi itibariyle yaptığı değerlendirmede gereği ertelenen vergi varlığı hesaplamadığı
ve gelecek dönemlerde indirilebilir mali zararları ile son kullanım yılları aĢağıdaki gibidir:
Geçerlilik tarihi

Mali zarar

2014
2015
2016

330.336
25.184.644
35.638.215
61.153.195
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DĠPNOT 18 - SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ
2011

2010

SatıĢ gelirleri
SatıĢlardan iadeler (-)

561.218.154
(1.247.385)

429.037.135
(682.383)

SatıĢ Gelirleri (Net)

559.970.769

428.354.752

SatıĢların maliyeti (-)

(450.452.548)

(384.994.697)

109.518.221

43.360.055

2011

2010

Direkt ilk madde malzeme gideri
Amortisman gideri ve itfa payları (Dipnot 11,12) (*)
Personel giderleri (**)
Genel üretim gideri
DanıĢmanlık ve müĢavirlik giderleri
Sigorta giderleri
Bilgi iĢlem giderleri
ÇeĢitli vergi giderleri
Büro giderleri
TaĢıt araçları giderleri
Diğer hammadde, yedek parça, iĢletme malzeme giderleri
Dava karĢılıkları
Kira giderleri
Seyahat giderleri
Reklam giderleri
HaberleĢme giderleri
EPDK lisans gideri
Güvenlik giderleri
AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri
Diğer giderler

365.569.050
47.138.421
27.286.668
19.856.033
9.039.374
4.593.225
2.443.037
2.236.332
2.149.697
1.903.897
1.886.269
1.804.614
1.301.416
992.248
534.191
419.908
265.650
78.444
58.479
11.408.558

323.478.780
28.472.618
20.250.923
24.226.567
7.780.076
2.007.811
1.669.119
3.342.887
2.133.010
1.602.794
2.285.534
1.118.398
1.567.293
918.030
249.910
325.625
59.563
891.503
495.575
5.611.944

Toplam

500.965.511

428.487.960

Brüt Kar

DĠPNOT 19 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER

Amortisman giderlerinin 45.325.708 TL si satıĢların maliyeti, 1.812.713 TL si de genel yönetim
giderlerinin içerisinde bulunmaktadır.
(**) Personel giderlerinin 13.092.322 TL si satıĢların maliyeti, 14.194.346 TL si de genel yönetim
giderlerinin içerisinde sınıflandırılmıĢtır.
(*)
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DĠPNOT 20 - DĠĞER FAALĠYET GELĠRLERĠ VE GĠDERLERĠ
a)

Diğer faaliyet gelirleri

Sigorta hasar bedeli (*)
Sabit kıymet satıĢ karı
Konusu kalmayan
dava karĢılığı
Hurda satıĢları
Sayaç okuma farkı geliri
Vade farkı geliri (**)
Konusu kalmayan
Ģüpheli ticari alacak karĢılığı
Diğer gelir ve karlar
Toplam

2011

2010

7.597.554
4.094.294

2.587.075
2.166.853

656.870
572.132
528.632
326.590

440.764
119.099
1.536.678

17.939
1.295.239

801.376
1.234.793

15.089.250

8.886.638

(*)
(**)

Akocak Proje‟sinde meydana gelen bir kaza sonucunda sigorta Ģirketinden alınan tutardan oluĢmaktadır.
Vadesi geçmiĢ ticari alacaklar için uygulanan faiz gelirlerinden oluĢmaktadır. Uygulanan faiz oranı,
31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla biten dönemde aylık %1,40‟dir (2010: %1,95 ).

b)

Diğer faaliyet giderleri
2011

2010

KarĢılık giderleri (*)
Ek sistem kullanım bedelleri
Proje giderleri (**)
Sayaç okuma farkı gideri
Diğer gider ve zararlar

12.219.000
1.448.684
404.765
270.373
826.600

56.833
834.613

Toplam

15.169.422

891.446

(*)

(**)

Grup yönetimi, Grup'un bağlı ortaklığı Akka Elektrik Üretim A.ġ.‟nin devam etmeme kararı alınan
yatırımlarına iliĢkin sözleĢmeye istinaden yapılan 12.219.000 TL tutarındaki harcamalarına karĢılık
ayırmıĢtır.
Grup‟un bağlı ortaklıklarından Mem Enerji‟nin fizibilite çalıĢmaları sonucunda vazgeçtiği Saimbeyli
Proje‟si için yapılmıĢ olan giderlerden oluĢmaktadır.

DĠPNOT 21 - FĠNANSAL GELĠR VE GĠDERLERĠ
a)

Finansal gelirler:
2011

2010

Kur farkı geliri
Faiz geliri
Vade farkı geliri

16.758.469
6.644.931
1.304.360

6.598.773
6.773.185
927.220

Toplam

24.707.760

14.299.178
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DĠPNOT 21 - FĠNANSAL GELĠRLER VE GĠDERLERĠ (Devamı)
b)

Finansal giderler:
2011

2010

Kur farkı gideri
Kredi faiz gideri
Vade farkı gideri
Diğer finansal giderler (*)

226.248.036
49.519.868
800.138
13.293.240

27.942.705
27.372.227
512.199
-

Toplam

289.861.282

55.827.131

(*)

Uluabat Su Kullanım Hakkı AnlaĢması gereği oluĢan yükümlülüğün bilanço tarihi itibariyle TÜFE ile
hesaplanan endeks farkıdır. 2010 yılı endeks farkı yatırım devam etmekte olduğundan yapılmakta olan
yatırımların maliyetine ilave edilmiĢtir.

DĠPNOT 22 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
i)

ĠliĢkili taraf bakiyeleri:

a)

ĠliĢkili taraflardan alacaklar

SedaĢ Elektrik Dağıtım A.ġ.(“SedaĢ”) (*)
BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.ġ. (“BSH”)
EczacıbaĢı Yapı Gereçleri San. ve Tic. A.ġ.(“EczacıbaĢı”)
Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.ġ. (*)
Akkim Kimya San. ve Tic. A.ġ. (“Akkim”) (*)
Aksa Akrilik Kimya San. A.ġ. (“Aksa”) (**)
Diğer
Eksi: Tahakkuk etmemiĢ finansman geliri

2011

2010

8.427.326
1.120.725
876.180
376.485
247.975
13.452
878.667

1.233.131
965.237
771.593
376.911
202.936
27.486.558
707.056

(184.066)
11.756.744

(*)
(**)

(124.689)
31.618.733

Grup, SedaĢ‟a, Üçgen Bakım ve Yönetim Hizmetleri A.ġ.‟ye, Akkim‟e elektrik satmaktadır. Bu alacaklar
müteakip dönemde tahsil edilmiĢtir.
Grup‟un Aksa‟ dan olan 2010 yılı alacaklarının 24.637.401TL‟si doğalgaz satıĢından kaynaklanmaktadır.
Grup, bu sene doğalgaz satıĢı yapmamıĢtır.

ĠliĢkili taraflardan alacaklar ortalama 20 gün vadeli olup uygulanan faiz oranı yıllık %11,27‟dir
(31 Aralık 2010: %6,62).
b)

ĠliĢkili taraflardan diğer (finansal) alacaklar

Akcez Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.ġ.
SedaĢ
CEZ a.s.
Akarsu Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.ġ.(“Akarsu”)
Akkök Sanayi Yatırım ve GeliĢtirme A.ġ.(“Akkök”)
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2011

2010

20.948.790
2.362.091
2.950
-

22.721.362
3.229.804
922.739
890
890

23.313.831

26.875.685
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DĠPNOT 22- ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
ĠliĢkili taraflardan diğer (finansal) alacaklar ortalama 1 yıl vadeli olup, TL alacaklar için uygulanan
ağırlıklı ortalama faiz oranı % 11, ABD doları ve avro alacaklar için uygulanan ağırlıklı ortalama faiz
oranı %5,5‟dir. (31 Aralık 2010:TL Alacaklar için: %8,5, ABD Doları ve Avro alacaklar için: %4).
c)

ĠliĢkili taraflara borçlar

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (“ÇOSB”) (*)
Dinkal Sigorta Acenteliği A.ġ. (**)
SedaĢ
Akkök
Aktek Bilgi ĠletiĢim Teknolojisi San. ve Tic. A.ġ. (“Aktek”)
Ak-Han Bakım Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.ġ. (“Ak-Han”)
Diğer
Eksi: Tahakkuk etmemiĢ finansman gideri

2011

2010

8.172.775
7.840.416
1.286.893
481.064
292.601
99.917
70.950

5.406.585
738.904
1.520.909
513.606
390.784
77.548
144.188

(201.341)
18.043.275

(*)
(**)

(255.858)
8.536.666

Grup‟un ÇOSB‟a olan borç bakiyesi ÇOSB‟ dan doğalgaz alımlarından doğan borçlardan oluĢmaktadır.
Grup‟un genel olarak yapılmakta olan yatırımları için yaptırmıĢ olduğu sigortalara istinaden oluĢan
borçlardan oluĢmaktadır.

ĠliĢkili taraflara borçlar ortalama 30 gün vadeli olup uygulanan faiz oranı yıllık %11,27‟dir (31 Aralık
2010: %6,62).
d)

ĠliĢkili taraflara diğer (finansal) borçlar

CEZ a.s.
Akkök
Akarsu

2011

2010

133.666.103
71.844.077
60.452.116

110.178.107
59.548.448
50.146.060

265.962.296

219.872.615

ĠliĢkili taraflara diğer (finansal) borçlar ortalama 1 yıl vadeli olup, ABD Doları borçlar için uygulanan
ağırlıklı ortalama faiz oranı yıllık % 5,5‟dir (31 Aralık 2010: %4,48).
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DĠPNOT 22 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
ii)

1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 2010 hesap dönemlerine iliĢkin, iliĢkili taraflara yapılan önemli
satıĢlar ve iliĢkili taraflardan yapılan önemli alımlar:

a)

ĠliĢkili taraflara yapılan satıĢlar

SedaĢ
BSH
EczacıbaĢı
Ak-Al Tekstil Sanayii A.ġ.
Akkök
Üçgen Bakım ve Yönetim
Hizmetleri A.ġ.
Demirer Kablo Tesisleri
San. ve Tic. A.ġ.
Akkim Kimya San. ve Tic. A.ġ.
Akport Tekirdağ Liman
ĠĢletmeleri A.ġ
Aksa Akrilik Kimya Sanayi A.ġ.
Diğer

2011

2010

47.127.074
9.835.230
7.491.454
5.568.108
5.150.000

29.225.177
9.456.581
7.020.757
3.122.969
173.084

4.288.192

3.903.820

2.975.714
2.391.648

2.130.932
2.457.909

257.897
136.023
4.225.993

203.436
20.879.153
2.401.542

89.447.333

80.975.360

ĠliĢkili taraflara yapılan satıĢlar çoğunlukla elektrik satıĢından oluĢmaktadır.
b)

ĠliĢkili taraflardan yapılan alımlar

ÇOSB (*)
Dinkal Sigorta Acenteliği A.ġ.
CEZ a.s. (**)
Akkök (***)
Aktek (****)
Akarsu (*****)
Ak-Han
Akkim Kimya San. ve Tic. A.ġ.
Üçgen Bakım ve Yönetim Hiz. A.ġ
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ġ
SedaĢ
Diğer

(*)
(**)
(***)
(****)
(*****)

2011

2010

58.311.512
15.456.947
10.375.098
8.217.616
3.190.095
2.512.344
1.310.836
460.852
167.331
136.807
81.180
342.020

48.962.782
4.939.971
5.826.193
7.091.966
3.119.078
1.053.403
1.023.247
540.645
134.711
122.541
853.381
331.235

100.562.638

73.999.153

Akenerji‟ nin doğalgaz alımlarından oluĢmaktadır.
Grup‟un CEZ a.s.‟den almıĢ olduğu danıĢmanlık hizmetlerinden oluĢmaktadır.
Grup‟un Akkök‟ den almıĢ olduğu danıĢmanlık hizmetlerinden ve kira yansıtmalarından oluĢmaktadır.
Grup‟un bilgi iĢlemleri ile ilgili demirbaĢ alımlarının tamamı Aktek üzerinden gerçekleĢmektedir.
Buna ek olarak, alınan bilgi iĢlem hizmetlerinden oluĢmaktadır.
Grup‟un Akarsu‟ dan almıĢ olduğu finansal borçlara istinaden Grup‟a kesilen faiz faturalarından
oluĢmaktadır.
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DĠPNOT 22 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
iii)

1 Ocak - 31 Aralık 2011 ve 2010 hesap dönemlerine iliĢkin, Grup’un üst düzey yöneticilerine
yapılan ödemeler:

Bu finansal tabloların sunumu açısından, üst düzey yöneticilere yapılan ödemelere Grup ortaklarına ve
üst düzey yönetim kadrosuna (Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ve direktörler dahil olmak
üzere) yapılan ödemeler dahil edilmiĢtir.

Ücret ve ücret benzeri menfaatler
Ġkramiye
Huzur hakkı

2011

2010

3.219.581
683.034
599.424

3.043.814
653.849
601.013

4.502.039

4.298.676

DĠPNOT 23 - HĠSSE BAġINA KAZANÇ
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kazanç, net karın ilgili dönem içinde çıkarılmıĢ hisse
senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
2011
Ana ortaklığa ait net dönem zararı
ÇıkarılmıĢ adi hisse senetlerinin
ağırlıklı ortalama adedi
1.000 adet hisse baĢına kayıp

2010

(211.048.080)

(26.369.923)

375.814.000
(562)

375.814.000
(97)

31 Aralık 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren yıllara ait çıkarılmıĢ adi hisse senetlerinin her birinin
nominal bedelinin 1 Kr olduğu öngörülmüĢtür.
DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ
Finansal risk yönetimi
Finansal risk faktörleri
Grup, faaliyetlerinden dolayı çeĢitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; likidite riski,
piyasa riski (kur riski, faiz oranı riski), kredi riski ve fonlama riskidir.
Grup‟un risk yönetim programı, finansal piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup‟un
finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamaktadır.
Grup maruz kaldığı çeĢitli risklerden korunma amacıyla türev finansal araçlardan da yararlanmaktadır.
Finansal risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde Akenerji‟nin
Finansman Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Finansman Müdürlüğü, Grup‟un diğer birimleri ile
yakın iĢbirliği kurmakta, finansal risklerin tespit edilip değerlendirilmesi ve riskten korunmasını
sağlamaktadır.
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
(a)

Likidite riski

Ġhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet sağlamak, yeterli kredi
imkanları yoluyla fonlamayı mümkün kılmak ve açık pozisyonu kapatabilme yeteneğinden
oluĢmaktadır. Grup, iĢ ortamının dinamik yapısından dolayı, kredi yollarının hazır tutulması yoluyla
fonlamada esnekliği amaçlamıĢtır.
AĢağıdaki tablo Grup‟un bilanço tarihi itibariyle kalan vadelerine göre bilanço içi finansal
yükümlülükleri için maruz kalacağı nakit çıkıĢlarını göstermektedir. Tabloda gösterilen tutarlar
sözleĢmeye dayalı indirgenmemiĢ nakit akım tutarları olup, Grup, likidite yönetimini beklenen
indirgenmemiĢ nakit akımlarını dikkate alarak yapmaktadır.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla Grup‟un finansal yükümlülüklerinin vadelerine göre analizi
aĢağıdaki gibidir:
Türev olmayan finansal yükümlülükler(1)(2):

2011
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar

2010
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer borçlar

(1)
(2)

Defter
değeri

SözleĢme
uyarınca
nakit akıĢı

3 aydan
kısa

3 - 12 ay
arası

1.419.175.264
211.551.684
12.083.701

1.653.721.031
212.152.943
12.083.701

15.501.824
99.036.167
11.371.984

458.341.671
-

900.633.502 279.244.034
11.311.678 101.805.098
711.717
-

1.642.810.649

1.877.957.675

125.909.975

458.341.671

912.656.897 381.049.132

Defter
değeri

SözleĢme
uyarınca
nakit akıĢı

3 aydan
kısa

3 - 12 ay
arası

1 - 5 yıl
arası

5 yıldan
uzun

925.964.839
196.150.233
14.213.951

1.016.487.966
196.491.781
14.213.951

162.745.241
97.779.630
13.831.126

210.449.879
-

573.563.027
9.871.215
382.825

69.729.819
88.840.936
-

1.136.329.023

1.227.193.698

274.355.997

210.449.879

583.817.067 158.570.755

1 - 5 yıl
arası

5 yıldan
uzun

Vade analizleri sadece finansal araçlara uygulanmıĢ olup yasal yükümlülükler vade analizine dahil
edilmemiĢlerdir.
Belirtilen tutarlar kontrata bağlı iskonto edilmemiĢ nakit akımlarıdır. Vadesi 3 aydan kısa olan bakiyeler
iskonto tutarının önemsiz düzeyde olması sebebiyle kayıtlı değerlerine eĢittirler.
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
(a)

Likidite riski (devamı)

Türev finansal yükümlülükler:

2011
Finansal borçlar

2010
Finansal borçlar

(b)

Defter
değeri

3 aydan
kısa

3 - 12 ay
arası

1 - 5 yıl
arası

5 yıldan
uzun

41.921.415

-

-

41.921.415

-

Defter
değeri

3 aydan
kısa

3 - 12 ay
arası

1 - 5 yıl
arası

5 yıldan
uzun

5.838.077

-

-

5.838.077

-

Piyasa Riski

Faiz oranı riski
Grup, faiz oranlarındaki değiĢmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden
dolayı faiz riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve
yükümlülüklerini dengelemek suretiyle oluĢan doğal tedbirlerle ve faiz swapları yoluyla
yönetilmektedir. Grup, elinde bulundurduğu ve kullanmadığı nakit varlıklarını vadeli mevduat yaparak
değerlendirmektedir. Grup söz konusu faiz oranı riskini en aza indirmek için en uygun koĢullardaki
oranlardan borçlanmayı sağlamaya yönelik çalıĢmalar yürütmektedir.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla Grup‟un faiz pozisyonu tablosu aĢağıdaki belirtilmiĢtir:
2011

2010

57.147.826
115.317.457
30.182.144
384.312.207
98.434.908

38.683.288
106.628.611
33.839.018
393.949.298
97.609.666

1.034.863.057
113.116.776

532.015.541
98.540.567

Sabit faizli finansal araçlar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
DeğiĢken faizli finansal araçlar
Finansal borçlar
Ticari borçlar

Grup tarafından mevcut pozisyonların yenilenmesi, alternatif finansman ve riskten korunma dikkate
alınarak değiĢken faizli banka kredileri için çeĢitli senaryolar oluĢturulmuĢtur. Bu senaryolara göre:
31 Aralık 2011 tarihinde değiĢken faizli kredilerin yıllık faizi 1 baz puan yüksek/düĢük olsaydı ve
diğer tüm değiĢkenler sabit kalsaydı; faiz oranı swap iĢlemleri ile korunmayan değiĢken faizli
kredilerden oluĢan yüksek faiz gideri sonucu vergi öncesi cari dönem karı yaklaĢık 1.196.540TL
(2010: 1.770.932 TL) daha düĢük/yüksek olacaktı.
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Kur riski
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası‟na çevrilmesinden
dolayı kur değiĢiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Yabancı para cinsinden
gösterilen varlıklar ve yükümlülükler alım satım taahhütleriyle beraber Grup‟un kur riskine maruz
kalmasına neden olmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile
takip edilmektedir.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla Grup tarafından tutulan yabancı para varlıkların ve
yükümlülüklerin tutarları aĢağıdaki gibidir:

Varlıklar
Yükümlülükler
Net yabancı para pozisyonu
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2010

162.828.870
1.444.060.625

73.209.740
889.663.912

(1.281.231.755)

(816.454.172)
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, Grup‟un yabancı para varlıklarının ve yükümlülüklerinin tutarları ile TL karĢılık tutarları aĢağıdaki gibidir:
TL KarĢılığı

2011
ABD Doları

Avro

Diğer

TL KarĢılığı

2010
ABD Doları

Avro

Diğer

Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)
Diğer Alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar

209.982
62.360.808
12.558.553
137.426

27.224
14.118.676
3.693.368
41.449

64.882
14.605.136
2.268.440
24.197

3
13.211
-

242.304
36.840.444
21.391.654
2.288

36.898
7.154.761
9.816.638
1.480

90.411
12.580.729
3.033.103
-

3
-

Dönen Varlıklar

75.266.769

17.880.717

16.962.655

13.214

58.476.690

17.009.777

15.704.243

3

Diğer Duran Varlıklar

87.562.101

6.899.044

30.497.789

-

14.733.050

4.435.502

3.843.523

-

Duran Varlıklar

87.562.101

6.899.044

30.497.789

-

14.733.050

4.435.502

3.843.523

-

Toplam Varlıklar

162.828.870

24.779.761

47.460.444

13.214

73.209.740

21.445.279

19.547.766

3

Ticari Borçlar
Finansal Borçlar
ĠliĢkili Taraflara Finansal Borçlar
Kısa Vadeli Diğer Finansal Yükümlülükler

24.468.543
207.818.699
265.962.296
431.159

7.351.312
81.170.527
140.140.584
32.900

4.330.406
22.299.570
511.804
151.000

1
-

13.005.273
80.364.113
219.872.615
1.090.483

2.498.231
31.650.620
141.900.270
431.000

4.164.758
15.339.542
241.470
206.516

254.962
-

Kısa Vadeli Yükümlülükler

498.680.697

228.695.323

27.292.780

1

314.332.484

176.480.121

19.952.286

255.561

Finansal Borçlar

945.379.928

433.493.173

62.250.255

-

575.331.428

287.710.960

63.701.276

-

Uzun Vadeli Yükümlülükler

945.379.928

433.493.173

62.250.255

-

575.331.428

287.710.960

63.701.276

-

1.444.060.625

662.188.496

89.543.035

1

889.663.912

464.191.081

83.653.562

255.561

(1.281.231.755)

(637.408.735)

(42.082.591)

(816.454.172)

(442.745.802)

Toplam Yükümlülükler
Net Yabancı Para Varlık/(Yükümlülük) Pozisyonu
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Grup, baĢta Avro ve ABD Doları olmak üzere faaliyetlerinden dolayı kur riskine maruz kalmaktadır.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Grup‟un sahip olduğu Avro ve ABD Doları cinsinden döviz
pozisyonunun TL‟nin yabancı paralar karĢısında %10 değer kazanması ve kaybetmesi ve diğer tüm
değiĢkenlerin sabit olduğu varsayımı altında dönem net kar/zararı üzerindeki etkisi aĢağıda
belirtilmiĢtir.
2011
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi
ABD Doları’nın TL karĢısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
ABD Doları net varlık sebebi ile oluĢan gelir/gider
(120.400.136)
120.400.136
ABD Doları Net Etki

(120.400.136)

120.400.136

Avro’nun TL karĢısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
Avro net varlık sebebi ile oluĢan gelir/gider

(10.284.144)

10.284.144

Avro Net Etki

(10.284.144)

10.284.144

Diğer para birimlerinin TL karĢısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
Diğer net varlık sebebi ile oluĢan gelir/gider

(3.854)

3.854

Diğer Net Etki

(3.854)

3.854

(130.688.134)

130.688.134

Toplam Net Etki

ABD Doları’nın TL karĢısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
ABD Doları net varlık sebebi ile oluĢan gelir/gider

2010
Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

(69.440.782)

69.440.782

ABD Doları Net Etki

(69.440.782)

69.440.782

Avro’nun TL karĢısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
Avro net varlık sebebi ile oluĢan gelir/gider

(13.135.919)

13.135.919

Avro Net Etki

(13.135.919)

13.135.919

Diğer para birimlerinin TL karĢısında %10
değerlenmesi/değer kaybetmesi halinde
Diğer net varlık sebebi ile oluĢan gelir/gider

(61.043)

61.043

Diğer Net Etki

(61.043)

61.043

(82.637.744)

82.637.744

Toplam Net Etki
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
(c)

Fonlama riski

Mevcut ve muhtemel borç yükümlülüklerini fonlama riski, fonlama imkanı yüksek borç verenlerden
yeterli fonlama taahhütlerinin sağlanması yoluyla yönetilmektedir. Grup‟un banka kredileri mali
açıdan kuvvetli muhtelif finansal kuruluĢlar tarafından sağlanmaktadır.
(d)

Sermaye risk yönetimi

Sermayeyi yönetirken Grup‟un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlarına fayda sağlamak ve
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup‟un
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sektördeki diğer Ģirketlerle paralel olarak Grup, sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak
takip etmektedir. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit
benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi finansal, ticari ve diğer borçları
içerir) düĢülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye (bir baĢka deyiĢle özkaynaklar) toplam varlıklar ve
toplam yükümlülükler arasındaki farktır. Bu oranın yanı sıra toplam sermaye/toplam varlıklar oranı da
Grup tarafından takip edilmektedir. Grup, devam eden yatırımlarının finansmanını fonlama riskinde
belirtildiği gibi mali açıdan kuvvetli muhtelif finansal kuruluĢlar tarafından sağlamaktadır.
Yatırımların tamamlanma dönemleri ve bu yatırımlardan sağlanacak nakit akımları Grup tarafından
sermaye risk yönetimi kapsamında değerlendirilmekte ve takip edilmektedir. Grup, devam eden
yatırımların tamamlanmasını takip eden dönemlerde net borç/toplam sermaye oranında önemli ölçüde
azalma beklemektedir.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibarıyla borç/toplam sermaye oranı aĢağıdaki gibidir:
2011

2010

Ticari ve iliĢkili taraflara borçlar
Toplam finansal borçlar
Diğer borçlar

211.551.684
1.419.175.264
12.083.701

196.150.233
925.964.839
14.213.951

Toplam borçlar
Eksi: Nakit ve nakit benzeri değerler (Dipnot 3)

1.642.810.649
(85.100.382)

1.136.329.023
(40.099.092)

Net borç

1.557.710.267

1.096.229.931

524.579.633

764.724.615

%297

% 143

Toplam özkaynaklar
Net borç/toplam sermaye oranı
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
(e)

Kredi Riski

Kredi riski, nakit ve nakit benzeri değerlerden, bankalarda tutulan mevduatlardan ve tahsil edilmemiĢ
alacakları kapsayan kredi riskine maruz kalan müĢterilerden oluĢmaktadır.
Finansal araçları elinde bulundurmak, karĢı tarafın anlaĢmanın gereklerini yerine getirememe riskini
de taĢımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaĢmada bulunan karĢı taraf için ortalama riski
kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karĢılamaktadır.
Grup, müĢterilerden alacakları ile ilgili kredi riskinin yönetimi için dahili kredi kontrol prosedürleri,
kredi derecelendirme sistemi ve iç kontrol politikasını kullanmaktadır. Bu prosedürlere göre Grup,
büyük bakiyeli müĢteriler için (iliĢkili taraflar hariç) ayrı ayrı olmak kaydıyla müĢteri kredi limitlerini
onaylar, artırır veya azaltır. MüĢterilerin geçmiĢteki ödeme performansı, finansal gücü, ticari
iliĢkilerinin durumu, ticari büyüme potansiyeli ve yönetim anlayıĢı göz önünde bulundurularak kredi
limitleri oluĢturulur. Bu limitler her yıl gözden geçirilir, yüksek risk taĢıdığı düĢünülen müĢteriler için
banka teminatı, ipotek ve diğer teminatlar kullanılarak alacaklar güvence altına alınır.

54

AKENERJĠ ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ.
31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE
FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI DĠPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiĢtir.)
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Grup‟un 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla finansal araç türleri itibariyle maruz kaldığı kredi riskleri aĢağıda belirtilmiĢtir:

2011
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kalınan azami kredi riski
- Azami riskin teminat ile güvence
altına alınmış kısmı

Ticari alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Diğer alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Bankalardaki mevduat
ĠliĢkili taraf
Diğer

11.756.744

103.560.713

23.313.831

6.868.313

2.547.465

26.272.626

-

-

11.754.405

94.924.526

23.313.831

6.868.313

2.339

8.636.187

-

-

-

-

251

7.550.894

-

-

-

-

-

174.570

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

-

174.570

-

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)

-

(174.570)

-

-

-

-

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

Vadesi geçmemiĢ/değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net defter değeri
Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına
alınmış kısmı
Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri

-
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Grup‟un 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla finansal araç türleri itibariyle maruz kaldığı kredi riskleri aĢağıda belirtilmiĢtir:

2010
Raporlama tarihi itibariyle
maruz kalınan azami kredi riski
- Azami riskin teminat ile güvence
altına alınmış kısmı

Ticari alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Diğer alacaklar
ĠliĢkili taraf
Diğer

Bankalardaki mevduat
ĠliĢkili taraf
Diğer

31.618.733

75.009.878

26.875.685

6.963.333

2.155.614

22.711.384

-

-

31.579.337

68.655.136

26.875.685

6.963.333

39.396

6.354.742

-

-

-

39.396

3.142.277

-

-

-

-

-

192.509

-

-

-

-

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

-

192.509

-

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)

-

(192.509)

-

-

-

-

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı

-

-

-

-

-

Vadesi geçmemiĢ/değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net defter değeri
Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına
alınmış kısmı
Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri

-
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satıĢ veya tasfiye iĢlemi dıĢında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari iĢlemde, el değiĢtirebileceği tutar olup, eğer varsa kote edilen bir piyasa fiyatı ile en
iyi Ģekilde belirlenir.
Grup, finansal araçların tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiĢtir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek
değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan
tahminler, her zaman, Grup‟un cari bir piyasa iĢleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi
olmayabilir.
Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aĢağıdaki gibidir:
Parasal varlıklar
Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki döviz alıĢ kurları kullanılarak Türk
Lirası‟na çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıklar maliyet değerleri ile
taĢınırlar ve kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaĢık olarak makul değerlerine eĢit
olduğu öngörülmektedir.
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili Ģüpheli alacak karĢılıklarıyla beraber makul değeri
yansıttığı öngörülmektedir.
Parasal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle banka kredileri ve diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul
değerlerine yaklaĢtığı varsayılmaktadır.
Uzun vadeli döviz kredileri genellikle değiĢken faizli olduğundan makul değerleri kayıtlı değerlerine
yakın olmaktadır. Uzun vadeli banka kredileri ilgili notlarda açıklanmak üzere saptanan gerçeğe uygun
değerleri, sözleĢmenin öngördüğü nakit akımlarının cari piyasa faiz oranı ile iskonto edilmiĢ değeridir
(Dipnot 4).
Gerçeğe uygun değer tahmini:
1 Ocak 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Grup, bilançoda gerçeğe uygun değer üzerinden
ölçülen finansal araçlar için UFRS 7‟deki değiĢikliği uygulamıĢtır. Bu değiĢiklik, gerçeğe uygun değer
hesaplamalarının aĢağıdaki hesaplama hiyerarĢisinde belirtilen aĢamalar baz alınarak açıklanmıĢtır:
Seviye 1:

Belirli varlık ve yükümlülükler için aktif piyasalardaki kote edilmiĢ fiyatlar.

Seviye 2:

Seviye 1 içinde yer alan kote edilmiĢ fiyatlardan baĢka varlık veya yükümlülükler için
direkt veya dolaylı gözlenebilir girdiler.

Seviye 3:

Gözlenebilir bir piyasa verisi baz alınarak belirlenemeyen varlık ve yükümlülükler için
girdiler.
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DĠPNOT 24 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Yıl sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı değerlerine
yaklaĢtığı kabul edilmektedir.
Nakit ve nakit benzerleri gibi maliyetten gösterilen bazı finansal varlıkların kayıtlı değerlerinin, kısa
vadeli olmaları nedeniyle makul değerlerini yansıttığı kabul edilmektedir.
Ticari alacak ve borçlar etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyetleri üzerinden
değerlenmekte ve bu Ģekilde kayıtlı değerlerinin makul değerlerine yaklaĢtığı kabul edilmektedir
(Seviye 2).
Aktif piyasalarda ticareti yapılmayan finansal araçların gerçeğe uygun değeri, değerleme tekniklerinin
kullanılması yoluyla belirlenir. Bu belirleme teknikleri, en az Ģirketin spesifik tahminleri kadar
güvenilir ve mevcut olduğu durumlarda gözlenebilir piyasa verilerinin maksimum düzeyde
kullanımını sağlar. Eğer bir finansal aracın gerçeğe uygun değeri açısından gereken tüm önemli
girdiler gözlenebilir durumdaysa, bu araç Seviye 2 kapsamındadır.
31 Aralık 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle Grup‟un gerçeğe uygun değer ile ölçülen varlık ve
yükümlülükleri aĢağıdaki gibidir:
Türev finansal araçlar
Seviye 1
Seviye 2
Seviye 3

2011

2010

41.921.415
-

5.838.077
-

41.921.415

5.838.077

DĠPNOT 25 - BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR


Grup‟un ortaklarından CEZ a.s.'den 25 Haziran 2009 tarihinde sağlanan 35.000.000 ABD
Dolarlı tutarındaki kredinin, Akkök Sanayi Yatırım ve GeliĢtirme A.ġ.'den sağlanmıĢ bulunan
toplam 19.000.000 ABD Doları tutarındaki kredinin, Akarsu Enerji Yatırımları Sanayi ve
Ticaret A.ġ.'den sağlanmıĢ bulunan toplam 16.000.000 ABD Doları tutarındaki kredinin, CEZ
a.s.'den 14 Aralık 2010 tarihinde sağlanan 35.000.000 ABD Doları tutarındaki kredinin, Akkök
Sanayi Yatırım ve GeliĢtirme A.ġ.'den 15 Aralık 2010 tarihinde sağlanan toplam 19.000.000
ABD Doları tutarındaki kredinin, Akarsu Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.ġ.'den 15
Aralık 2010 tarihinde sağlanan toplam 16.000.000 ABD Doları tutarındaki kredinin, vadesi, 5
Ocak 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği uyarınca Kapital Karden
Bağımsız Denetim ve YMM. A.ġ.'den alınan değerleme raporuna uygun adil ve makul piyasa
Ģartlarıyla 27 Haziran 2012 tarihine kadar uzatılmıĢtır.



6009 sayılı Kanun‟la Gelir Vergisi Kanunu‟nun geçici 69. Maddesine eklenen, yatırım
indirimini kazancın %25‟i ile sınırlayan hüküm, Anayasa Mahkemesinin 9 ġubat 2012 tarihli
kararıyla iptal edilmiĢ, hükmün karar Resmi Gazetede yayımlanacağı güne kadar yürürlüğü
durdurulmuĢ ve Anayasa Mahkemesinin yürürlüğü durdurma kararı, 18 ġubat 2012 tarih ve
28208 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. Grup, 2011 yılı içerisinde
yatırım indiriminden yararlanmamıĢtır.
………..…………
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