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NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 

30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA  

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 
 

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 
 
 

İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 

1 
 

Geçmiş Geçmiş

Cari Dönem Geçmiş Dönem

30 Haziran 31 Aralık

Dipnot 2017 2016

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar   57.740.368   5.975.767 

   Nakit ve Nakit Benzerleri 4   48.983.591   693.828 

   Ticari Alacaklar   -   183.643 

       İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6   -   183.643 

   Diğer Alacaklar   5.307.355   1.849.990 

       İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20   4.855.132   - 

       İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7   452.223   1.849.990 

   Stoklar 8   623.356   587.161 

   Peşin Ödenmiş Giderler   416.445   367.430 

   Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar   84.394   7.109 

   Diğer Dönen Varlıklar   2.325.227   2.286.606 

Duran Varlıklar   115.871.051   119.294.834 

   Diğer Alacaklar   13.389   13.389 

       İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7   13.389   13.389 

   Maddi Duran Varlıklar 9   71.245.994   74.407.504 

   Maddi Olmayan Duran Varlıklar   43.441.084   43.731.466 

       Şerefiye 10   19.067.067   19.067.067 

       Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 10   24.374.017   24.664.399 

   Peşin Ödenmiş Giderler   39.521   - 

   Diğer Duran Varlıklar   1.131.063   1.142.475 

TOPLAM VARLIKLAR   173.611.419   125.270.601 

 
 

 

 

 

 

 

 



NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 
 

30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA  

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 
 

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
 
 
 

İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Cari Dönem Geçmiş Dönem

30 Haziran 31 Aralık

Dipnot 2017 2016

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler   25.367.350   43.206.082 

   Uzun Vadeli Borçlanmaların 

       Kısa Vadeli Kısımları 5   22.109.572   23.747.129 

   Ticari Borçlar   357.533   444.307 

       İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6   357.533   444.307 

   Diğer Borçlar   12.458   17.228.515 

       İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 20   -   17.213.595 

       İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7   12.458   14.920 

   Ertelenmiş Gelirler   573.580   1.140 

   Kısa Vadeli Karşılıklar   2.130.340   1.762.585 

       Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 11   2.130.340   1.762.585 

   Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler   183.867   22.406 

Uzun Vadeli Yükümlülükler   49.884.747   59.277.337 

   Uzun Vadeli Borçlanmalar 5   42.085.208   51.340.622 

   Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19   7.799.539   7.936.715 

ÖZKAYNAKLAR   98.359.322   22.787.182 

Ödenmiş Sermaye 12   265.000.000   190.000.000 

Sermaye Düzeltme Farkları 15   880.783   880.783 

    Kar veya Zararda Yeniden 

    Sınıflandırılmayacak Birikmiş 

     Diğer Kapsamlı Giderler   (301.914)   (301.914)

    - Tanımlanmış fayda planları 

          yeniden ölçüm kayıpları   (301.914)   (301.914)

    Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler   326.336   326.336 

    Geçmiş Yıllar Karları   (168.118.023)   (146.875.259)

    Net Dönem Karı / (Zararı)   572.140   (21.242.764)

TOPLAM KAYNAKLAR   173.611.419   125.270.601 
 

 

 



NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

  
1 OCAK- 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  

KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU 

 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Cari Dönem Geçmiş Dönem

1 Ocak- 1 Ocak-

30 Haziran 30 Haziran

Dipnot 2017 2016

KAR VEYA ZARAR KISMI

  Hasılat 13   17.247.775   10.538.392 

  Satışların Maliyeti (-) 13   (14.203.941)   (8.095.938)

BRÜT KAR   3.043.834   2.442.454 

  Genel Yönetim Giderleri (-) 14   (539.620)   (1.351.408)

  Pazarlama Giderleri (-) 15   (28.099)   (76.809)

  Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 16   274.422   1.053.431 

  Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 16   (2.073)   (459.982)

ESAS FAALİYET KARI   2.748.464   1.607.686 

  Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 17   180.215   47.265 

  Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 17   (17.028)   - 

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI   2.911.651   1.654.951 

Finansman Gelirleri 18   1.574.369   1.515.511 

Finansman Giderleri (-) 18   (4.051.056)   (3.944.135)

VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)   434.964   (773.673)

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri   137.176   (144.080)

  Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri) 19   137.176   (144.080)

DÖNEM KARI / (ZARARI)   572.140   (917.753)

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER:

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar   -   93.674 

   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 

     Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 

     Kazançları   -   93.674 

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 

   Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler   -   (18.735)

   Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların 

     Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm 

     Kazançları Vergi Etkisi   -   (18.735)

DİĞER KAPSAMLI GELİR   -   74.939 

TOPLAM KAPSAMLI GELİR   572.140   (842.814)

Dönem Karının Dağılımı   572.140   (917.753)

Kontrol Gücü Olmayan Paylar   -   - 

Ana Ortaklık Payları   572.140   (917.753)

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:   572.140   (842.814)

Kontrol Gücü Olmayan Paylar   -   - 

Ana Ortaklık Payları   572.140   (842.814)

 
  



NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

  
1 OCAK – 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU 

 
  

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

 

İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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 Kar veya Zararda Yeniden 

Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer 

Kapsamlı Gelirler ve Giderler 

 Ödenmiş 

Sermaye 

 Sermaye 

Düzeltme 

Farkları 

 Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş 

Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) 

 Kardan Ayrılan 

Kısıtlanmış 

Yedekler 

 Geçmiş Yıllar 

Karları 

 Net Dönem 

Karı / (Zararı)  Özkaynaklar 

1 Ocak 2016 itibarıyla bakiyeler 190.000.000 880.783 (386.294) 326.336 (109.636.093) (37.239.167) 43.945.565

Transferler - - - - (37.239.167) 37.239.167 -

Toplam Kapsamlı Gelir - - 74.939 - - 917.753 992.692

Temettüler - - - - - - -

30 Haziran 2016 itibarıyla bakiyeler 190.000.000 880.783 (311.355) 326.336 (146.875.260) 917.753 44.938.257

1 Ocak 2017 itibarıyla bakiyeler 190.000.000 880.783 (301.914) 326.336 (146.875.259) (21.242.764) 22.787.182

Transferler - - - - (21.242.764) 21.242.764 -

Toplam Kapsamlı Gelir - - - - - 572.140 572.140

Sermaye Artırımı 75.000.000 - - - - - 75.000.000

Temettüler - - - - - - -

30 Haziran 2017 itibarıyla bakiyeler 265.000.000 880.783 (301.914) 326.336 (168.118.023) 572.140 98.359.322

 Birikmiş Karlar 
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1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU 

 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

İlişikte sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 
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Cari Dönem Geçmiş Dönem

1 Ocak- 1 Ocak-

30 Haziran 30 Haziran

   Dipnot 2017 2016

A. İşletme Faaliyetlerinden

      Elde Edilen Nakit Akışları

Dönem Karı / (Zararı) 572.140 (917.753)

Dönem Net Karı Mutabakatı ile ilgili Düzeltmeler

 - Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler 3.168.816 3.323.884 

 - Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler 367.755 1.012.561 

 - Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler 19 (137.176) 144.080 

 - Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler 18 1.227.523 3.331.532 

 - Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından 

     Kaynaklanan Kayıp/(Kazançlar) 17 (163.187) (47.265)

5.035.871 6.847.039 

İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler

 - Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 8 (36.195) 3.856 

 - Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 183.643 (1.284.433)

 - Faaliyetlerle ilgili Diğer Alacaklardaki 

     Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler (3.650.395) 1.550.616 

 - Ticari Borçlardaki Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler 6 (86.774) 3.906.688 

 - Faaliyetlerle ilgili Diğer Borçlardaki 

     Artış /Azalışla İlgili Düzeltmeler (16.482.156) 926.289 

Faaliyetlerde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit Akışları (15.036.006) 11.950.055 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Yapılan Ödemeler -   (94.771)

(15.036.006) 11.855.284 

B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan

    Nakit Akışları

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları 

   Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 9 (24.036) (4.001)

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkları 

  Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 470.299 50.456 

446.263 46.455 

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları

Sermaye Artırımı 75.000.000 -   

Ödenen Faiz (740.155) (2.694.156)

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları (11.959.951) (9.740.944)

Alınan Faiz 18 579.612 395.762 

62.879.506 (12.039.338)

YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN

   ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ

   NET ARTIŞ/(AZALIŞ) (A+B+C) 48.289.763 (137.599)

D. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 693.828 4.212.397 

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D) 48.983.591 4.074.798 
 



NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 
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1. Grup’un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu (devamı) 

 

Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Nuh Enerji veya Şirket) ve bağlı ortaklıkları elektrik üretimi ve satışı 

faaliyetlerini göstermek amacıyla kurulmuş anonim ve limited ortaklıklardır. Şirket’in merkez adresi 

Hacı Akif Mahallesi D-100 Karayolu Cad. No:92 Hereke / Kocaeli’dir. 

 

30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

30 Haziran 31 Aralık

Ortaklar 2017 2016

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 100,00% 100,00%  
 

Bağlı ortaklıklar: 
 

Şirket ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları bundan sonra birlikte “Grup” olarak 

tanımlanacaktır. 
 

Nuh Enerji Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.(Nuh Enerji Toptan) 
 

Nuh Enerji Toptan yurtiçinden ve yurtdışından elektrik satın alarak toptan ve doğrudan serbest 

tüketiciye satışını yapmak amacıyla 2006 yılında kurulmuştur fakat 2010 yılında faaliyete geçmiştir. 

Ekonomik şartlardan dolayı alış satış lisansının iptali için EPDK’ya başvurulmuş, 19 Eylül 2015 tarihi 

itibarıyla lisansı sona erdirilmiştir. 10 Temmuz 2017 tarihinde Nuh Enerji ile birleşmiştir. 

 

Tekkale Elektrik Üretim Ticaret Sanayi A.Ş – (Tekkale Elektrik) 

 

Grup, Artvin ilinde kurulacak 17,48 MW gücündeki “Tekkale HES” projesinin üretim lisansı sahibi 

Tekkale Elektrik hisselerinin tamamını Temmuz 2011’de devir almıştır.  

 

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar  

 

2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

  

 TMS’ye Uygunluk Beyanı 

 

İlişikteki finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 

Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş 

olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”)  ile bunlara ilişkin ek ve yorumları esas alınmıştır. 

 

Ayrıca finansal tablolar ve dipnotlar SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan 

formatlara uygun olarak sunulmuştur. 
 

Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin 

belirlenmesinde, genellikle varlıklar için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.  
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2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı) 

  

2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 

 

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi 

 

SPK’nın  17 Mart  2005  tarih ve  11/367  sayılı  kararı  uyarınca,  Türkiye'de  faaliyette bulunan ve 

Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak  finansal tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna 

istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 

Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır. 

 

İşlevsel ve sunum para birimi 
 

Grup’un yurtiçinde faaliyet göstermekte olan şirketlerinin fonksiyonel para birimi Türk Lirası (TL) olup, 

ilişikteki konsolide finansal tablolar ve dipnotlar Türk Lirası (TL) cinsinden sunulmuştur. Yurtdışındaki 

iştirak ve bağlı ortaklıkların mali tabloları operasyonlarını sürdürdükleri temel ekonomik ortamda 

geçerli olan ait oldukları ülkenin para birimleri ile hazırlanmış olup TL cinsinden sunularak 

konsolidasyona tabi tutulmuştur.  

 

Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tablolarının Düzeltilmesi 

 

Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal 

tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal 

tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde 

yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır. 

 

Konsolidasyona İlişkin Esaslar 
 

Şirket’in bağlı ortaklıklar, müşterek yönetime tabi ortaklıklar ve iştirakindeki doğrudan ve dolaylı hisse 

payları aşağıdaki gibidir: 
 

Bağlı Ortaklıklar

Kuruluş ve 

faaliyet yeri

Geçerli 

para birimi

30 Haziran 

2017

31 Aralık 

2016

Nuh Enerji Elektrik İthalat 

    İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. Türkiye TL 100,00% 100,00%

Tekkale Elektrik Üretim Ticaret Sanayi A.Ş. Türkiye TL 100,00% 100,00%

Sermayedeki pay oranı 

 
 

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında aşağıdaki prensipler uygulanmıştır: 

 

Tam konsolidasyon yöntemi  

 

 Kontrol, Şirket’in, yatırım yaptığı işletme üzerinde ancak ve ancak şu göstergelerin tümü birden 

mevcut olduğunda sağlanmaktadır; a) yatırım yaptığı işletme üzerinde güce sahipse, b) yatırım 

yaptığı işletmeyle olan ilişkisinden dolayı değişen getirilere maruz kalmakta veya bu getirilerde 

hak sahibi ise, c) elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı işletme 

üzerindeki gücünü kullanma imkanına sahip ise, Bağlı ortaklıkların dönem kar/zararları satın 

alma tarihinden itibaren konsolide kar veya zarar tablosuna dahil edilmişlerdir. 
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2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı) 

  

2.1  Sunuma İlişkin Temel Esaslar (devamı) 

 

Konsolidasyona İlişkin Esaslar (devamı) 

 

 Bağlı Ortaklıklar’a ait bilançolar ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak 

konsolide edilmiştir. 

 

 Tüm Grup içi işlemler, bakiyeler, gelir ve giderler, gerçekleşmemiş kazançlar da dahil olmak 

üzere konsolidasyon kapsamında elimine edilmiştir. Nuh Çimento’nun sahip olduğu hisselerin 

kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar ve gelir tablosu 

hesaplarından netleştirilmiştir. 

 

 Bağlı Ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer olduğu tarihten itibaren 

konsolidasyon kapsamına alınmış ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon 

kapsamından çıkartılmıştır. 

 

 Konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklığın ödenmiş/çıkarılmış sermaye dahil bütün özkaynak 

hesap grubu kalemlerinden, Şirket dışı paylara isabet eden tutarlar indirilir ve konsolide finansal 

durum tablosunda özkaynaklar içerisinde ve gelir tablosunda kontrol gücü olmayan paylar adıyla 

gösterilmiştir. 

 

 Bağlı ortaklıkların muhasebe prensipleri Grup tarafından kullanılan muhasebe prensiplerinden 

farklılaştığı durumlarda gerekli düzeltmeler gerçekleştirilmiştir. Konsolide finansal tablolar 

benzer işlem ve olaylara ortak muhasebe prensipleri kullanılarak ve Şirket ile aynı hesap düzeni 

ile hazırlanmıştır. 

 

2.2  Muhasebe Politikalarında Değişiklikler 

 

 Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki 

dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. . Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe 

politikalarında önemli bir değişiklik olmamıştır. 

 

2.3  Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar 

 

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari 

dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek 

dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup’un cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde 

önemli bir değişikliği olmamıştır.  

 

  



NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

9 

 

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı) 
 

2.4  Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Muhasebe Standartları 
 

i) Konsolide finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan değişiklikler 

Bulunmamaktadır.  

ii) 2017 yılından itibaren geçerli olup, Grup’un konsolide finansal tablolarını etkilemeyen standartlar, 

mevcut standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar 

Bulunmamaktadır. 

iii) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve 

yorumlar 

Grup henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki 

değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır: 
 

TFRS 9 Finansal Araçlar 1 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 1 
 
1 1 Ocak 2018 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinden itibaren geçerlidir. 
 

TFRS 9 Finansal Araçlar 
 

Kamu Gözetimi Kurumu ("KGK”) tarafından 2010’da yayınlanan TFRS 9 finansal varlıkların 

sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir. 2011’de değişiklik yapılan TFRS 

9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan çıkarılması ile ilgili değişiklikleri 

içermektedir. KGK tarafından Ocak 2017’de yayımlanan TFRS 9 standardının revize edilmiş versiyonu 

a) finansal varlıkların değer düşüklüğü gereksinimleri ve b) "gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı 

gelir tablosuna yansıtılan finansal yükümlülükler" ile yayımlanan sınıflama ve ölçüm gereksinimlerine 

getirilen sınırlı değişlikleri içerir. TFRS 9, 1 Ocak 2018 tarihinde veya sonrasında başlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde uygulanır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.  
 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat 
 

TFRS 15 standardındaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçümü ile ilgili 

gereklilikleri açıklamaktadır. 
 

Modeldeki beş aşama aşağıdaki gibidir: 
 

 Müşteri sözleşmelerinin tespit edilmesi 

 Satış sözleşmelerindeki performans yükümlülüklerinin tespit edilmesi 

 İşlem fiyatının belirlenmesi 

 Sözleşmelerdeki işlem fiyatını performans yükümlüklerine dağıtılması 

 Şirket performans yükümlülüklerini yerine getirdiğinde gelir kaydedilmesi 

 

TFRS 15 aynı zamanda standardın üç boyutuna (performans yükümlülüklerinin tespit edilmesi, asil 

vekil değerlendirmesi ve lisanslama) açıklık getirmekte ve tadil edilmiş sözleşmeler ile tamamlanmış 

sözleşmeler için geçiş sürecinde bazı kolaylıklar sağlamaktadır. Söz konusu standart, değişiklik ve 

iyileştirmelerin Grup’un konsolide finansal durumu ve performansı üzerindeki muhtemel etkileri 

değerlendirilmektedir. 
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3. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli değerleme ilkeleri ve muhasebe 

politikaları aşağıda özetlenmiştir. 

 

Hasılat 

 

Elektriğin depolanabilir bir stok olmamasından dolayı Grup’un müşterilere satmış olduğu elektriğin 

alım ve satımı aynı anda olmakta ve buna göre kullanım anında satış ve maliyetler gerçekleşmektedir. 

Satışlar, elektriğin müşterinin kullanımına bağlı olarak, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi 

ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Grup’a aktarılmasının muhtemel olması üzerine alınan veya 

alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, fatura 

edilmiş bedelin, satış iade ve iskontolardan arındırılmış halidir. 

 

Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür. Net 

satışlar malların satış tutarından tahmini ve gerçekleşmiş iade, indirim, komisyon, ciro primleri ve satış 

ile ilgili vergilerin düşülmesi suretiyle gösterilmiştir. 

 

Mal satışları: 

 

Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir: 
 

 Şirket’in mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi; 
 

 Şirket’in mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde 

etkin bir kontrolünün olmaması; 
 

 Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi; 
 

 İşlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması, ve 
 

 İşlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.  
 

Stoklar 

 

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve değişken 

genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa uygun olan 

yönteme göre ve ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre değerlenir. Net gerçekleşebilir değer, olağan 

ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile satışı 

gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde edilir. 

Stokların net gerçekleşebilir değeri maliyetinin altına düştüğünde, stoklar net gerçekleşebilir değerine 

indirgenir ve değer düşüklüğünün oluştuğu yılda kar veya zarar tablosuna gider olarak yansıtılır. Daha 

önce stokların net gerçekleşebilir değere indirgenmesine neden olan koşulların geçerliliğini kaybetmesi 

veya değişen ekonomik koşullar nedeniyle net gerçekleşebilir değerde artış olduğu kanıtlandığı 

durumlarda, ayrılan değer düşüklüğü karşılığı iptal edilir. İptal edilen tutar önceden ayrılan değer 

düşüklüğü tutarı ile sınırlıdır. 
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3. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Maddi Duran Varlıklar 

 

Maddi duran varlıklar, satın alım maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve kalıcı değer kayıpları 

düşülerek yansıtılır. 

 

Maliyet, varlık alımlarıyla doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaları içermektedir. 

 

Satın alınan yazılım, ilgili ekipmanın kullanılabilmesi için tamamlayıcı unsur olduğunda ekipmanın 

parçası olarak aktifleştirilir. 

 

Maddi duran varlıkları oluşturan parçalar farklı faydalı ömürlere sahip olduğunda bunlar maddi duran 

varlığın ayrı kısımları (önemli parçaları) olarak muhasebeleştirilir. 

 

Bir maddi varlığın elden çıkartılmasıyla oluşan kazanç veya kayıplar, (söz konusu maddi duran varlığın 

elden çıkartılmasıyla elde edilen net tutar ile defter değeri arasındaki hesaplanan fark) kar veya zararda 

muhasebeleştirilir. 

 

Sonradan ortaya çıkan giderler 

 

Sonradan yapılan harcamalar sadece bu harcamalar sonucunda ileride oluşacak ekonomik faydaların 

Şirket’e aktarılacağının mümkün olduğu durumlarda aktifleştirilebilir. Devam eden onarım ve bakım 

yapıldıkça gider olarak muhasebeleştirilir. 

 

Amortisman 

 

Maddi duran varlık kalemleri, hali hazırda kullanılabilir oldukları veya Şirket tarafından inşa edilen 

varlıklar için bu varlıkların tamamlandığı ve kullanıma hazır hale geldikleri gün itibariyle amortismana 

tabi tutulurlar. 

 

Demirbaş, taşıt ve özel maliyet kalemleri, doğrusal yöntem ile faydalı ömürleri üzerinden amortismana 

tabi tutulur ve kar veya zararda muhasebeleştirilir. Kiralanan varlıklar, Şirket kiralanan varlığın 

mülkiyetini kiralama sonunda makul bir kesinlikte üzerine almayacaksa, kiralama süresi ile faydalı 

ömürden kısa olanı üzerinden amortismana tabi tutulur. 

 

Makine, tesis ve ekipman kalemleri kurulup, kullanıma hazır hale geldikleri gün itibariyle amortismana 

tabi tutulurlar. 

 

Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir: 
 

Faydalı Ömür (yıl)

Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 8 - 22

Binalar 10 - 50

Tesis, Makina ve Cihazlar 85- 20

Taşıtlar 3 - 15

Demirbaşlar 3 - 10

Diğer Maddi Duran Varlıklar 4 - 50  
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3. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Maddi Duran Varlıklar (devamı) 

 

Bir maddi duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte ekonomik yarar 

elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu dışında bırakılır. Maddi duran 

varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan kazanç 

veya kayıp satış hasılatı ile varlığın defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve kar veya zarar 

tablosuna dahil edilir. 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar 

Maddi olmayan duran varlıklar, elektrik toptan satış lisansı ve yazılım haklarından oluşmaktadır. Maddi 

olmayan duran varlıklar maliyet değerlerinden, birikmiş itfa payları ile kalıcı değer kayıpları düşülmüş 

olarak gösterilirler. Değer düşüklüğü olması durumunda maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri 

geri kazanılabilir değerine indirilir. 

 

İtfa payları 

 

Maddi olmayan duran varlık itfa payları kapsamlı gelir tablolarında, ilgili varlıkların iktisap edildikleri 

tarihten sonra tahmin edilen faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak 

muhasebeleştirilir. 

 

Söz konusu varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri aşağıda belirtilmiştir: 

 

Faydalı Ömür (yıl)

Haklar 5  
Sözleşmeye bağlı müşteri ilişkileri 

 

Bir işletme birleşmesiyle elde edilen sözleşmeye bağlı müşteri ilişkileri, satın alım tarihindeki gerçeğe 

uygun değeriyle muhasebeleştirilir. Sözleşmeye bağlı müşteri ilişkilerinin belirli bir ekonomik ömrü 

vardır ve maliyet bedelinden birikmiş itfa payının düşülmesi ile muhasebeleştirilir. İtfa payı, müşteri 

ilişkilerinin tahmini ömrü üzerinden doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak hesaplanmaktadır. 
 

Maddi olmayan varlıkların bilanço dışı bırakılması 
 
 

Bir maddi olmayan duran varlık elden çıkarıldığında veya kullanımı ya da satışından, gelecekte 

ekonomik yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu dışında bırakılır. 

Bir maddi olmayan duran varlığın finansal durum tablosu dışında bırakılmasından kaynaklanan kâr ya 

da zarar, varsa, varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki 

fark olarak hesaplanır. Bu fark, ilgili varlık finansal durum tablosu dışına alındığı zaman kâr veya 

zararda muhasebeleştirilir. 
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3. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Maddi Duran Varlıklar ve Şerefiye Haricinde Maddi Olmayan Duran Varlıklarda Değer Düşüklüğü  
 

Grup, her raporlama döneminde maddi ve maddi olmayan varlıklarının, maliyet değerinden birikmiş 

amortismanlar ve itfa payları düşülerek bulunan defter değerine ilişkin değer kaybının olduğuna dair 

herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer düşüklüğü 

tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Varlığın tek başına geri 

kazanılabilir tutarının hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit 

üreten biriminin geri kazanılabilir tutarı hesaplanır. Makul ve tutarlı bir dağılımın mümkün olduğu 

durumlarda, Şirket’in merkezi varlıkları nakit üreten bağımsız birimlere dağıtılır ya da makul ve tutarlı 

bir dağılımın mümkün olabileceği nakit üreten birimlerinin en küçük sınıfına tahsis edilir. 
 

Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen net satış fiyatı veya kullanımdaki 

değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait tahmini nakit akımları, paranın 

zaman değeri ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi bir iskonto oranı kullanılarak bugünkü 

değerine indirilir. Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının, defter değerinden daha 

az olması durumunda, varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına 

indirilir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü kayıpları kar veya zarar tablosunda muhasebeleştirilir, 

ancak, ilgili varlığın yeniden değerlenmiş olması durumunda, değer düşüklüğü kaybı yeniden değerleme 

fonundan indirilir. 
 

Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana 

gelen artış, önceki yıllarda değer düşüklüğünün finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak 

olan defter değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer 

düşüklüğünün iptali kar veya zarar tablosuna kayıt edilir ancak ilgili varlığın yeniden değerlenmiş 

olması durumunda iptal edilen değer düşüklüğü kaybı yeniden değerleme fonuna ilave edilir. 
 

Borçlanma Maliyetleri 
 

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıkların söz konusu 

olduğunda, satın alınması, yapımı veya üretimi ile doğrudan ilişkilendirilen borçlanma maliyetleri, ilgili 

varlık kullanıma veya satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dahil edilmektedir. 
 

Bir dönemde, özellikli bir varlığın elde edilmesi amacıyla borç alınan fonlara ilişkin aktifleştirilebilecek 

borçlanma maliyetleri tutarı, ilgili dönemde bu varlıklar için katlanılan toplam borçlanma 

maliyetlerinden bu fonların geçici yatırımlardan elde edilen gelirlerin düşülmesi sonucu belirlenen 

tutardır. 
 

Diğer tüm borçlanma maliyetleri, oluştukları dönemlerde kar veya zarar tablosuna kaydedilmektedir. 
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3. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiş vergi giderinin toplamından oluşur. 

 

Cari vergi 

 

Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden hesaplanır. Vergiye tabi 

kâr, diğer yıllarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da 

vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, kar veya zarar tablosu yer 

verilen kârdan farklılık gösterir. Şirket’in cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış ya 

da önemli ölçüde yasallaşmış vergi oranı kullanılarak hesaplanmıştır. 

 

Ertelenmiş vergi 

 

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen 

tutarları ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço 

yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla 

belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için 

hesaplanırken, indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi 

kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla 

hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen işleme 

ilişkin geçici fark, şerefiye veya diğer varlık ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından 

(işletme birleşmeleri dışında) kaynaklanıyorsa muhasebeleştirilmez. 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleşeceği veya yükümlülüklerin yerine 

getirileceği dönemde geçerli olması beklenen ve bilanço tarihi itibarıyla yasallaşmış veya önemli ölçüde 

yasallaşmış vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. Ertelenmiş vergi varlıkları ve 

yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, Şirket’ in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini 

geri kazanması ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin ettiği yöntemlerin vergi sonuçları 

dikkate alınır. 

 

Ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini 

mahsup etme ile ilgili yasal bir hakkın olması veya söz konusu varlık ve yükümlülüklerin aynı vergi 

mercii tarafından toplanan gelir vergisiyle ilişkilendirilmesi ya da Şirket’ in cari vergi varlık ve 

yükümlülüklerini netleştirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 

 

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi 

 

Doğrudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebeleştirilen kalemler (ki bu durumda ilgili 

kalemlere ilişkin ertelenmiş vergi de doğrudan özkaynakta muhasebeleştirilir) ile ilişkilendirilen ya da 

işletme birleşmelerinin ilk kayda alımından kaynaklananlar haricindeki cari vergi ile döneme ait 

ertelenmiş vergi, kar veya zarar tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebeleştirilir. 
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3. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Kur Değişiminin Etkileri 

 

Grup’un finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 

(fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. İşletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçları, Grup’un geçerli 

para birimi olan ve finansal tablolar için sunum birimi olan TL cinsinden ifade edilmiştir. 

 

Grup’un finansal tablolarının hazırlanması sırasında, yabancı para cinsinden (TL dışındaki para 

birimleri) gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. 

Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan kurlar 

kullanılarak Türk Lirası’na çevrilmektedir. Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan 

kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki 

kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para 

birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar. 

 

Kur farkları, geleceğe yönelik kullanım amacıyla inşa edilmekte olan varlıklarla ilişkili olan ve yabancı 

para birimiyle gösterilen borçlar üzerindeki faiz maliyetlerine düzeltme kalemi olarak ele alınan ve bu 

tür varlıkların maliyetine dahil edilen kur farkları, oluştukları dönemdeki kar ya da zararda 

muhasebeleştirilirler: 

 

Finansal Araçlar 

 

Finansal Varlıklar 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanan ve gerçeğe uygun 

değerinden kayıtlara alınanlar haricindeki finansal varlıklar, gerçeğe uygun piyasa değeri ile alım 

işlemiyle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamaların toplam tutarı üzerinden muhasebeleştirilir. Yatırım 

araçlarının ilgili piyasa tarafından belirlenen süreye uygun olarak teslimatı koşulunu taşıyan bir kontrata 

bağlı olan finansal varlıkların alımı veya satışı sonucunda ilgili varlıklar, işlem tarihinde kayıtlara alınır 

veya kayıtlardan çıkarılır. 

 

Finansal varlıklar “gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar”, “vadesine 

kadar elde tutulacak yatırımlar”, “satılmaya hazır finansal varlıklar” ve “krediler ve alacaklar” olarak 

sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlığın elde edilme amacına ve özelliğine bağlı olarak, ilk kayda 

alma sırasında belirlenmektedir. 

 

Etkin faiz yöntemi 
 

Etkin faiz yöntemi, borçlanma aracının itfa edilmiş maliyet ile değerlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ilişkili 

olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya 

uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit toplamının, 

ilgili finansal varlığın tam olarak net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında sınıflandırılan finansal 

varlıklar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle hesaplanmaktadır. 
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3. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Finansal Araçlar (devamı) 
 

Krediler ve alacaklar 

 

Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada işlem görmeyen ticari ve diğer alacaklar ve krediler bu 

kategoride sınıflandırılır. Krediler ve alacaklar (ticari ve diğer alacaklar, banka bakiyeleri, kasa ve 

diğerleri) etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyeti üzerinden değer düşüklüğü düşülerek 

gösterilir. Faiz geliri, reeskont etkisinin önemli olmadığı durumlar haricinde etkin faiz oranı yöntemine 

göre hesaplanarak kayıtlara alınır. 

 

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 

 

Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya 

finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin 

bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur. Finansal varlığın ilk 

muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın 

ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit 

akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına 

ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. 

 

İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen 

tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan 

bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır. 

 

İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için, değer düşüklüğü zararı sonraki dönemde 

azalırsa ve azalış değer düşüklüğü zararının muhasebeleştirilmesi sonrasında meydana gelen bir olayla 

ilişkilendirilebiliyorsa, önceden muhasebeleştirilen değer düşüklüğü zararı, değer düşüklüğünün iptal 

edileceği tarihte yatırımın değer düşüklüğü hiçbir zaman muhasebeleştirilmemiş olması durumunda 

ulaşacağı itfa edilmiş maliyet tutarını aşmayacak şekilde kar veya zarar tablosu’nda iptal edilir. 

 

Nakit ve nakit benzerleri 

 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 

3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği 

riski taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Grup’un  nakit ve nakit benzerleri, 

‘krediler ve alacaklar’ başlığı altında sınıflanmıştır. 
 

Finansal varlıkların bilanço dışı bırakılması 

 

Grup, finansal varlığa ait nakit akışlarına ilişkin sözleşmeden doğan haklarının süresinin dolması veya 

ilgili finansal varlığı ve bu varlığın mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları başka bir tarafa 

devretmesi durumunda söz konusu varlığı bilanço dışı bırakır. Varlığın mülkiyetinden doğan tüm 

risklerin ve kazanımların başka bir tarafa devredilmediği ve varlığın kontrolünün Grup tarafından elde 

bulundurulduğu durumlarda, Grup, varlıkta kalan payını ve bu varlıktan kaynaklanan ve ödenmesi 

gereken yükümlülükleri muhasebeleştirmeye devam eder. Grup’un devredilen bir varlığın 

mülkiyetinden doğan tüm riskleri ve kazanımları elde tutması durumunda, finansal varlığın 

muhasebeleştirilmesine devam edilir ve elde edilen gelirler için transfer edilen finansal varlık karşısında 

teminata bağlanan bir borç tutarı da muhasebeleştirilir. 
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3. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

Finansal Araçlar (devamı) 
 

Finansal Yükümlülükler 
 

Şirket’in finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçları, sözleşmeye bağlı düzenlemelere, finansal bir 

yükümlülüğün ve özkaynağa dayalı bir aracın tanımlanma esasına göre sınıflandırılır. Şirket’in tüm 

borçları düşüldükten sonra kalan varlıklarındaki hakkı temsil eden sözleşme, özkaynağa dayalı finansal 

araçtır. Belirli finansal yükümlülükler ve özkaynağa dayalı finansal araçlar için uygulanan muhasebe 

politikaları aşağıda belirtilmiştir. 
 

Finansal yükümlülükler gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler 

veya diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır 
 

Diğer finansal yükümlülükler 
 

Diğer finansal yükümlülükler, finansal borçlar dahil, başlangıçta işlem maliyetlerinden arındırılmış 

gerçeğe uygun değerleriyle muhasebeleştirilir. 
 

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile 

birlikte etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir. 
 

Etkin faiz yöntemi, finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz 

giderinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü 

boyunca veya uygun olması halinde daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini 

nakit ödemelerini tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır. 
 

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler 
 

Grup’un geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, Grup’un yükümlülüğün 

yerine getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin 

edilebilir olması durumunda finansal tablolarda karşılık ayrılır. 

 

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, 

bilanço tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir şekilde 

tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır. Karşılığın, mevcut yükümlülüğün karşılanması için gerekli tahmini 

nakit akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karşılığın defter değeri, ilgili nakit 

akımlarının bugünkü değerine eşittir. 

 

Karşılığın ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydanın bir kısmı ya da tamamının üçüncü taraflarca 

karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen 

hemen kesin olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir. 

 

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 
 

Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal 

bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı 

için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 
 

Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal 

tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. 
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3. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 
 

İlişkili Taraflar 
 

İlişkili taraflar, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (raporlayan işletme) ilişkili olan kişi veya 

işletmedir.  
 

a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle 

ilişkili sayılır: Söz konusu kişinin,  
 

(i) raporlayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması 

durumunda,  
 

(ii) raporlayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,  
 

(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici 

personelinin bir üyesi olması durumunda. 
 

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile 

ilişkili sayılır: 
 

(i) İşletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana 

ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir). 

 

(ii)  İşletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) 

iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.  
 

(iii) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.  
 

(iv) İşletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz 

konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.  
 

(v) İşletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin 

çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması 

halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan 

işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.  
 

(vi) İşletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol 

edilmesi halinde.  
 

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin 

bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici 

personelinin bir üyesi olması halinde. 
 

İlişkili tarafla yapılan işlem raporlayan işletme ile ilişkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya 

da yükümlülüklerin, bir bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. 
 

Nakit Akış Tablosu 
 

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 

biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 

Sermaye ve Temettüler 

 

Adi hisseler, özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisseler üzerinden dağıtılan temettüler, temettü 

kararının alındığı dönemde birikmiş kardan indirilerek kaydedilir. 

  



NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

19 

 

3. Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

 

Geleceğe ilişkin temel varsayımlar ve gelecek finansal yıl içerisinde varlık ve yükümlülüklerin net defter 

değerlerinde önemli düzeltmelere neden olacak önemli bir risk taşıyan bilanço tarihindeki tahmin 

belirsizliğinin diğer temel kaynakları aşağıda değerlendirilmiştir. 

 

Ertelenmiş Vergi 

 

Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 

muhasebeleştirmektedir. Grup’un gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek kullanılmamış mali 

zararları ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. 

Ertelenmiş vergi varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında 

tahmin edilmiştir. Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan 

zararlar, kullanılmamış zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve 

gerektiğinde kullanılabilecek vergi planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur. Elde edilen 

veriler ışığında, Grup’un gelecekte elde edilecek vergiye tabi karı ertelenmiş vergi varlıklarının 

tamamını karşılayamayacağından ilişikteki finansal tablolarda geçmiş yıllar zararları üzerinden 

ertelenmiş vergi varlığı karşılığı kayıtlara alınmıştır. 

 

Hesaplama belirsizliğinin ana kaynakları 

 

Bir sonraki döneme ait varlık ve yükümlülüklerin defter değerinde büyük düzeltmelere neden olacak önemli 

risklere sahip  geleceğe yönelik önemli varsayımlar ile bilanço tarihindeki hesaplama belirsizliğinin diğer 

ana kaynakları aşağıda belirtilmiştir. 

 

Maddi Duran Varlıkların Faydalı Ömürleri 

 

Grup, her raporlama döneminin sonunda maddi duran varlıkların beklenen faydalı ömürlerini gözden 

geçirmektedir. Faydalı ömürleri ve varlıkların ilgili yıpranma paylarını uzatacak veya kısaltacak 

düzenlemeler gerektirebilecek diğer faktörler kadar maddi duran varlıkların planlanan kullanımı, 

özellikli varlıklarla ilgili teknolojideki ilerlemeler de dikkate alınmaktadır. 

 

Dava karşılığı 

 

Grup aleyhine açılmış işçi alacak davaları ve ticari davalar bulunmaktadır. Gelecekte yükümlülük 

oluşturabilecek bu davalar için Şirket geçmiş yıllarda kaybetmiş olduğu davaları dikkat alarak davaları 

kaybetme riskini ölçümlemekte ve buna ilişkin olarak karşılık ayırmaktadır (Not: 10). 
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4. Nakit ve nakit benzerleri 

 

Nakit ve nakit benzerlerinin detayı aşağıdaki gibidir: 

30 Haziran 31 Aralık

2017 2016

Kasa 6.867 5.671

Bankadaki nakit 48.976.724 688.157

   Vadesiz mevduatlar 27.096 238.817

   Vadeli mevduatlar 48.949.628 449.340

Nakit ve Nakit Benzerleri 48.983.591 693.828
 

 

Vadeli mevduatların dökümü aşağıdaki gibidir: 

 

Para cinsi Faiz oranı (%) 30 Haziran 2017

TL 12,25% 3.284.000 

ABD Doları 4,40% 45.665.628  
 

Para cinsi Faiz oranı (%) 31 Aralık 2016

ABD Doları 4,30% 449.340  
 

30 Haziran 2017 itibarıyla vadeli mevduatların vadeleri 3 ile 24 gün (31 Aralık 2016 - 1  ile 30 gün) 

arasında değişmektedir. Vadeli mevduatların faiz oranları sabittir. 

 

5. Finansal borçlar 
 

30 Haziran 31 Aralık

2017 2016

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları          22.109.572          23.747.129 

Toplam kısa vadeli finansal borçlar          22.109.572          23.747.129 

Uzun vadeli finansal borçlanmalar          42.085.208          51.340.622 

Toplam finansal borçlar          64.194.780          75.087.751 
 

30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla kısa ve uzun vadeli kredilerin detayları aşağıdaki 

gibidir: 
 

Para birimi Faiz Oranı (%) Kısa Vadeli Uzun Vadeli

ABD Doları 4,31 - 4,38 22.109.572 42.085.208 

22.109.572 42.085.208 

30 Haziran 2017
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5. Finansal borçlar (devamı) 
 

Para birimi Faiz Oranı (%) Kısa Vadeli Uzun Vadeli

ABD Doları 4,38 - 4,57 23.747.129 51.340.622 

23.747.129 51.340.622 

31 Aralık 2016

 
 

Uzun vadeli kredilerin geri ödeme planlarının vade özeti aşağıdaki gibidir: 

 

30 Haziran 31 Aralık

2017 2016

1 yıl içerisinde ödenecek          23.318.026          23.747.128 

1 - 2 yıl içerisinde ödenecek          21.354.080          21.850.141 

2 - 3 yıl içerisinde ödenecek          19.522.674          20.080.085 

3 - 4 yıl içerisinde ödenecek                      -             9.410.397 

         64.194.780          75.087.751 
 

 

6. Ticari alacak ve borçlar 
 
Kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir: 
 

30 Haziran

2017

31 Aralık

2016

Ticari alacaklar                23.552              207.195 

Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)              (23.552)              (23.552)

                     -                183.643 
 

 
Kısa vadeli ticari borçlar aşağıdaki gibidir: 
 

30 Haziran

2017

31 Aralık

2016

Ticari borçlar              357.533              444.307 

             357.533              444.307 
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7. Diğer alacaklar ve borçlar 

 

i)  Kısa vadeli diğer alacaklar: 

 

30 Haziran 

2017

31 Aralık 

2016

İlişkili taraflardan diğer alacaklar        4.855.132                      -      

Kısa vadeli diğer alacaklar           450.896           1.848.663    

Personelden alacaklar              1.327                 1.327    

          5.307.355           1.849.990 
 

ii) Uzun vadeli diğer alacaklar: 

 

30 Haziran 

2017

31 Aralık 

2016

Verilen depozito ve teminatlar 13.389 13.389 

               13.389                13.389 
 

 

iii) Kısa vadeli diğer borçlar: 

 

30 Haziran 

2017

31 Aralık 

2016

Ödenecek vergi, harç ve diğer kesintiler 11.037 11.960 

İlişkili taraflara olan diğer borçlar -   17.213.595 

Diğer çeşitli borçlar 1.421 2.960 

               12.458         17.228.515 
 

8. Stoklar 

 

30 Haziran 

2017

31 Aralık 

2016

İlk madde ve malzeme           587.161              587.161    

Diğer stoklar             36.195                      -      

             623.356              587.161 
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9. Maddi duran varlıklar 

 

Arazi ve 

Arsalar

Yeraltı ve Yerüstü 

Düzenleri Binalar

Makina ekipman 

ve techizatlar Taşıtlar Demirbaşlar

Yapılmakta olan 

yatırımlar Toplam

Maliyet değeri

1 Ocak 2017 açılış bakiyesi           642.375                 3.116.499        5.343.427           133.757.425          22.077          798.960                      21.055        143.701.818 

Alımlar                     -                                -                 5.935                            -                    -                6.000                      12.100                 24.035 

Çıkışlar                     -                                -                      -                   (490.271)                  -             (14.000)                              -                (504.271)

30 Haziran 2017 kapanış bakiyesi           642.375                 3.116.499        5.349.362           133.267.154          22.077          790.960                      33.155        143.221.582 

Birikmiş amortisman 

1 Ocak 2017 açılış bakiyesi                     -                   1.718.677        1.748.661             65.125.041          22.077          679.858                              -            69.294.314 

Dönem gideri                     -                        65.185             95.203               2.694.830                  -              23.216                              -              2.878.434 

Çıkışlar                     -                                -                      -                   (188.553)                  -               (8.607)                              -                (197.160)

30 Haziran 2017 kapanış bakiyesi                     -                   1.783.862        1.843.864             67.631.318          22.077          694.467                              -            71.975.588 

30 Haziran 2017 net defter değeri           642.375                 1.332.637        3.505.498             65.635.836                  -              96.493                      33.155          71.245.994 
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9. Maddi duran varlıklar (devamı) 

 

 

Arazi ve 

Arsalar

Yeraltı ve Yerüstü 

Düzenleri Binalar

Makina ekipman 

ve techizatlar Taşıtlar Demirbaşlar

Yapılmakta olan 

yatırımlar Toplam

Maliyet değeri

1 Ocak 2016 açılış bakiyesi           642.375                 3.185.798        5.706.153           160.201.402          52.689       1.208.916                      21.055        171.018.388 

Çıkışlar                   (23.838)           (24.124)                (47.962)

30 Haziran 2016 kapanış bakiyesi           642.375                 3.185.798        5.706.153           160.177.564          52.689       1.184.792                      21.055        170.970.426 

Birikmiş amortisman 

1 Ocak 2016 açılış bakiyesi                     -                   1.626.204        1.661.065             85.777.955          52.689          987.597                              -            90.105.510 

Dönem gideri                     -                        67.658           102.872               2.826.609                  -              32.479                              -              3.029.618 

Çıkışlar                     -                                -                      -                     (23.838)                  -             (24.124)                              -                  (47.962)

30 Haziran 2016 kapanış bakiyesi                     -                   1.693.862        1.763.937             88.580.726          52.689          995.952                              -            93.087.166 

30 Haziran 2016 net defter değeri           642.375                 1.491.936        3.942.216             71.596.838                  -            188.840                      21.055          77.883.260 

 



NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

25 

 

 

10. Maddi olmayan duran varlıklar 

 

30 Haziran 2017 30 Haziran 2016

Haklar Haklar

Maliyet değeri

1 Ocak açılış bakiyesi             28.232.490             28.351.832 

30 Haziran kapanış bakiyesi             28.232.490             28.351.832 

Birikmiş itfa payları

1 Ocak açılış bakiyesi               3.568.091               3.085.956 

Dönem gideri                 290.382                 293.455 

30 Haziran kapanış bakiyesi               3.858.473               3.379.411 

30 Haziran itibari ile net defter değeri             24.374.017             24.972.421 
 

 

Şerefiye 

 

Kudret Enerji hisseleri satın alım işlemi kapsamında muhasebeleştirilmiş olan şerefiye Şirket tarafından 

teste tabi tutulmuş ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bağımsız değerleme uzmanlarının, indirgenmiş 

nakit akım yöntemini kullanarak yapmış olduğu değerlemelerine göre 5.843.775 TL değer düşüklüğü 

tespit edilmiş olup bu tutar 31 Aralık 2013 itibarıyla kayıtlara alınmıştır. 

 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla bağımsız değerleme uzmanlarının, indirgenmiş nakit akım yöntemini 

kullanarak yapmış olduğu değerlemelerine göre özsermaye değeri 14,8 – 18,2 milyon ABD Doları 

aralığı olarak tespit edilmiştir. Değerleme çalışmasında ABD Doları bazlı ağırlıklı ortalama sermaye 

maliyeti %9,62 (31 Aralık 2015: %9,11) olarak hesaplanmış ve birim elektrik satış fiyatları 10 yıllık 

alım garantisi dönemi boyunca sabit tutulmuş, sonraki dönemden itibaren yıllık ortalama tüketici 

enflasyonu oranında artacağı varsayılmıştır. Dönem boyunca tahmini ortalama elektrik üretimi 40.055 

kWh (31 Aralık 2015: 40.038 kWh) olarak kabul edilmiştir. 

 

11. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler 

 

Kısa vadeli borç karşılıkları: 

 

30 Haziran 31 Aralık

2017 2016

Dava ve tazminat karşılıkları           2.130.340           1.762.585 

          2.130.340           1.762.585 
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11. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devam) 

 

Dava giderleri ve tazminat karşılığının hareketleri aşağıdaki gibidir: 

 

1 Ocak- 1 Ocak-

30 Haziran 2017 30 Haziran 2016

Açılış bakiyesi           1.762.585              594.000 

Dönem içinde ayrılan karşılıklar              367.755              973.000 

Kapanış bakiyesi           2.130.340           1.567.000 
 

 

Koşullu varlık ve yükümlülükler: 
 

a) Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) dönemler itibarıyla aşağıdaki gibidir: 
 

30 Haziran 31 Aralık

2017 2016

Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar 

     Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı 65.232.299 64.990.404 

65.232.299 64.990.404 
 

 

b)  Grup tarafından üçüncü şahıslara verilen teminatların detayı aşağıdaki gibidir: 
 

30 Haziran 31 Aralık

2017 2016

Verilen teminat mektupları 9.118.699 8.683.204 

Verilen ipotek ve teminatlar 56.113.600 56.307.200 

65.232.299 64.990.404 
 

 

30 Haziran 31 Aralık 30 Haziran 31 Aralık

2017 2016 2017 2016

Verilen teminat mektupları

TL 9.118.699 8.683.204 9.118.699 8.683.204 

Verilen ipotek ve teminatlar

ABD Doları 16.000.000 16.000.000 56.113.600 56.307.200 

25.118.699 24.683.204 65.232.299 64.990.404 

Orijinal Para Birimi TL Karşılığı
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11. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devam) 
 

Koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı) 
 

c) Grup yönetimi, yaptığı değerlendirme neticesinde 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla konsolide 

finansal tablolarda Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların aleyhine açılmış ve devam etmekte olan 

davalar için toplam 2.130.340 TL (31 Aralık 2016 – 1.762.585 TL) tutarında karşılık ayırmıştır. 

Şirket yönetimi, devam eden diğer davalara ilişkin nakit çıkışı öngörmemektedir. 
 

d)  Nuh Enerji’nin, doğalgaz tedarikçisi bir şirkete vermiş olduğu doğalgaz alım taahhüdünün 2013 

yılında yerine getirilmeyen bölümü ile ilgili, ilgili sözleşmede sözleşme süresini uzatıp taahhüdün 

eksik kalan kısmını devam eden yıllarda kapatma imkanı olduğu halde, ilgili tedarikçiden 24 Ocak 

2014 tarihinde 3.750.877 TL eksik çekiş faturası gelmiştir. Şirket, faturanın haksız yere kesildiği 

iddiası ile faturaya itiraz etmiş ve konu mahkemeye intikal etmiştir. Şirket ve hukuk 

müşavirlerinin görüşü söz konusu ihtilafın Şirket lehine sonuçlanma ihtimalinin aksi ihtimale 

göre daha yüksek olduğu yönündedir. Bu nedenle TMS 37 uyarınca konuya ilişkin karşılık 

ayrılmamıştır. Ancak, ihtilafın sonucunun olumsuz yönde gerçekleşme ihtimali ile ilgili olarak 

koşullu bir yükümlülük bulunmaktadır.  
 

12. Özkaynaklar 
 

a) Ödenmiş sermaye 
 

30 Haziran 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla Şirket’in ödenmiş sermayesi aşağıdaki gibidir: 
 

Pay 30 Haziran Pay 31 Aralık

Ortaklar Oranı (%) 2017 Oranı (%) 2016

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 100 265.000.000 100 190.000.000

265.000.000 190.000.000

Sermaye düzeltmesi farkları 880.783 880.783

265.880.783 190.880.783
 

Şirket esas sermaye sistemine tabidir. Tamamı ödenmiş toplam sermayesi 265.000.000 TL olup, 1 TL 

nominal değerli 265.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.  
 

13. Satışlar ve satışların maliyeti 
 

1 Ocak-

30 Haziran

2017

1 Ocak-

30 Haziran

2016

Yurtiçi satışlar        17.247.775        10.538.392 

       17.247.775        10.538.392 
 

1 Ocak-

30 Haziran

2017

1 Ocak-

30 Haziran

2016

Satılan mamüllerin maliyeti          8.298.437          7.828.773 

Satılan ticari mallar maliyeti          5.905.504            267.165 

       14.203.941          8.095.938 
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14. Genel yönetim giderleri 
 

1 Ocak-

30 Haziran 

2017

1 Ocak-

30 Haziran 

2016

Dava Karşılıkları        358.931        998.348 

Danışmanlık         53.289         88.519 

Vergi Giderleri         40.400           7.159 

Komisyon Masrafları         19.307         18.147 

Personel Giderleri           6.794        212.758 

Sigorta Giderleri           2.738              585 

Amortisman              901              901 

Haberleşme Giderleri              440              214 

Seyahat Giderleri              123              179 

Temizlik Giderleri                -             1.980 

Kira Giderleri                -                110 

Ofis ve Genel Yönetim Giderleri                -                383 

Elektrik ve Yakıt Giderleri                -             1.117 

Diğer         56.697         21.008 

       539.620     1.351.408 
 

15. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 

 

1 Ocak-

30 Haziran 

2017

1 Ocak-

30 Haziran 

2016

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)         28.099         76.809 

        28.099         76.809 
 

 

16. Esas faaliyetlerden gelirler/giderler 

 

Esas faaliyetlerden gelirler 

1 Ocak-

30 Haziran 

2017

1 Ocak-

30 Haziran 

2016

 

Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar        226.759        447.689 

Reeskont Faiz Gelirleri          47.663        605.742 

       274.422     1.053.431 
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16. Esas faaliyetlerden gelirler/giderler (devamı) 
 

Esas faaliyetlerden giderler 
 

1 Ocak-

30 Haziran 

2017

1 Ocak-

30 Haziran 

2016

Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar           2.073        448.678 

Karşılık Giderleri                -            10.000 

Önceki Dönem Gider ve Zararları                -             1.304 

          2.073        459.982 
 

17. Yatırım faaliyetlerinden gelirler/giderler 

 

Yatırım faaliyetlerinden gelirler 
 

1 Ocak-

30 Haziran 

2017

1 Ocak-

30 Haziran

2016

Sabit kıymet satış karı        180.215          47.265 

       180.215          47.265 
 

Yatırım faaliyetlerinden giderler 
 

1 Ocak-

30 Haziran 

2017

1 Ocak-

30 Haziran

2016

Sabit kıymet satış zararı          17.028                 -   

         17.028                 -   
 

 

18. Finansal gelirler ve finansal giderler 

 

Finansal gelirler 

 

1 Ocak-

30 Haziran 

2017

1 Ocak-

30 Haziran

2016

Kambiyo karları           994.757         1.119.749 

Faiz gelirleri           579.612           395.762 

        1.574.369         1.515.511 
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18. Finansal gelirler ve finansal giderler (devamı) 

 
Finansal giderler 

 

1 Ocak-

30 Haziran 

2017

1 Ocak-

30 Haziran

2016

Kambiyo zararları         2.243.921           216.841 

Faiz giderleri         1.807.135         3.727.294 

        4.051.056         3.944.135 
 

 

19. Vergi varlık ve yükümlülükleri  

 

a) Kurumlar vergisi 

 

Şirket ve konsolidasyon kapsamındaki Türkiye’de ve diğer ülkelerde kurulmuş bağlı ortaklık, iştirak 

ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları, faaliyetlerini sürdürdükleri ülkelerin yürürlükte bulunan vergi 

mevzuatı ve uygulamalarına tabidir. 
 

Türkiye'de kurumlar vergisi oranı %20’dir (2016 - %20). Kurumlar vergisi oranı kurumların ticari 

kazancına vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında 

yer alan istisna ve indirimlerin indirilmesi sonucu bulunacak safi kurum kazancına uygulanır. Kurumlar 

vergisi, ilgili olduğu yıl sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan 

edilmekte ve ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. 
 

Şirketler altı aylık mali karları üzerinden %20 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci 

ayın 14 üncü gününe kadar beyan edip on yedinci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici 

vergi o yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak 

kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsuba rağmen ödenmiş geçici vergi tutarı kalmış ise bu tutar 

nakden iade alınabileceği gibi devlete karşı olan herhangi bir başka finansal borca da mahsup edilebilir. 
 

Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak 

kaydıyla dönemin kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Beyanlar ve ilgili muhasebe kayıtları vergi 

dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmekte ve vergi hesapları revize edilebilmektedir. 
 

Türkiye’de mukim anonim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve 

muaf tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve 

Türkiye’de mukim olmayan tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri %15 gelir vergisine tabidir.  
 

Türkiye’de mukim anonim şirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim şirketlere yapılan temettü 

ödemeleri gelir vergisine tabi değildir. Ayrıca karın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi 

durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktadır. 
 

Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan şirketin bağlı ortaklıkları konsolide ettiği finansal tabloları 

üzerinden vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple Grup’un konsolide finansal 

tablolarına yansıtılan vergi yükümlülükleri, konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. 30 Haziran 2017 tarihli konsolide finansal durum tablolarında ödenecek vergi tutarları 

her bir Bağlı Ortaklık için netleştirilmiş olup, konsolide finansal tablolardan ayrı sınıflandırılmaktadır.  
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19. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı) 
 

a) Kurumlar vergisi (devamı) 
 

30 Haziran 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemlere ait konsolide vergi giderinin dağılımı 

aşağıdaki gibidir: 

 

30 Haziran 30 Haziran

2017 2016

Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 137.176 (144.080)

137.176 (144.080)
 

b) Ertelenmiş vergi  
 

Ertelenmiş vergi varlıkları, yükümlülükleri, gelirleri ve giderleri ile ertelenmiş vergi hesaplamalarına 

temel teşkil eden geçici farklar aşağıdaki gibidir: 

 

30 Haziran 31 Aralık

2017 2016

Maddi ve maddi olmayan duran varlıklardaki geçici farklar (7.892.855) (7.967.131)

Şüpheli alacak karşılığı 1.530 11.062 

Dava karşılıkları 91.786 20.000 

İndirilebilir geçmiş yıl zararları 25.370.860 25.855.752 

17.571.321 17.919.683 

Eksi: Ertelenmiş vergi varlığı karşılığı (25.370.860) (25.856.398)

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü (7.799.539) (7.936.715)

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, net (7.799.539) (7.936.715)
 

Ertelenmiş vergiye konu edilmeyen, karşılık ayrılan mali zararların yıllar itibarıyla detayı aşağıdaki 

gibidir: 
 

30 Haziran 31 Aralık

2017 2016

2017 yılında sona erecek 13.110.745   15.538.433 

2018 yılında sona erecek   46.657.919   46.657.919 

2019 yılında sona erecek   22.717.187   22.717.187 

2020 yılında sona erecek   27.687.714   27.687.714 

2021 yılında sona erecek   16.680.736   16.680.735 

  126.854.301   129.281.988 
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19. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı) 
 

b) Ertelenmiş vergi (devamı) 

 

30 Haziran 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren dönemlere ait ertelenen vergi yükümlülüğünün hareketi 

aşağıdaki gibidir: 

 

1 Ocak- 1 Ocak-

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü hareketleri: 30 Haziran 2017 30 Haziran 2016

1 Ocak itibari ile açılış bakiyesi   (7.936.715)   (6.083.313)

Gelir tablosunda muhasebeleştirilen   137.176   (144.080)

Özkaynak içerisinde muhasebeleştirilen   -   (18.735)

Kapanış bakiyesi (7.799.539) (6.246.128)
 

Vergi öncesi dönem karının hesaplanan kurumlar vergisi tutarı ile mutabakatı aşağıda sunulmuştur: 
 

1 Ocak- 1 Ocak-

30 Haziran 30 Haziran

Vergi karşılığının mutabakatı: 2017 2016

Faaliyetlerden elde edilen vergi öncesi kar / (zarar) 434.964 (773.673)

Gelir vergisi oranı 20% 20%

Beklenen vergi gideri (86.993) 154.735

Vergi etkisi:

 - Kanunen kabul edilmeyen giderler (258.262) (86.294)

 - İndirim ve bağışlar - 63.963

 - Kullanılan geçmiş yıllar zararı ve 

     vergi zararları için ayrılan karşılıktaki değişim 485.538 12.356

 - Ertelenmiş vergiye konu olmayan kar/zarar - (66.935)

 - Diğer düzeltme kayıtları vergi etkisi (3.107) (221.905)

Gelir tablosundaki vergi karşılığı geliri / (gideri) 137.176 (144.080)
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20. İlişkili taraf açıklamaları 

 

Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Satışlar Alımlar

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. -   4.855.132 -   -   520.675 222 
-   

-   4.855.132 -   -   520.675 222 

Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan Satışlar Alımlar

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. -   -   -   17.212.994 158.800 524.855 

Nuh Beton A.Ş. -   -   -   601 -   -   

Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. -   -   -   -   -   1.345.469 

-   -   -   17.213.595 158.800 1.870.324 

30 Haziran 2017

Alacak

Kısa dönem Kısa dönem

Borç

31 Aralık 2016

Alacak Borç

Kısa dönem Kısa dönem

 
 

İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar Şirket ve bağlı ortaklıklarının ilişkili taraflara yaptığı sabit kıymet satışından oluşmuştur. 

 

30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri gibi üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaat bulunmamaktadır (30 Haziran 

2016 – yoktur). 
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21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 
 

Grup, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki 
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, piyasa riski (kur riski ve 
faiz oranı riskini içerir), kredi riski ve likidite riskidir. Grup’un genel risk yönetimi programı, mali 
piyasaların öngörülemezliğine ve değişkenliğine odaklanmakta olup, Grup’un mali performansı 
üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. Grup, risk yönetimini etkin 
gerçekleştirmek amacıyla yıl içinde Finansman ve Risk Yönetim Kurulu toplantıları yapmaktadır. Bu 
toplantıda, mali performansı değerlendirmenin yanı sıra Grup’un ticari ve finansal riskleri de 
değerlendirilmektedir.  
 

Sermaye risk yönetimi 
 

Grup’un yönetim kurulu sermaye yapısını yılda iki kez olmak üzere inceler. Bu incelemeler sırasında 

kurul, sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskleri değerlendirir. Grup, 

sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç 

ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir.  

2016 yılında Grup’un stratejisi, 2015’den beri değişmemektedir. 31 Aralık 2016 ve 2015 tarihleri 

itibarıyla, nakit ve nakit benzeri değerlerin ve kısa vadeli finansal yatırımların finansal borçlardan 

düşülmesiyle hesaplanan net borcun, toplam sermayeye bölünmesi ile bulunan borç sermaye oranı 

aşağıdaki gibidir: 
 

30 Haziran

2017

31 Aralık

2016

Finansal borçlar 64.194.780 75.087.751 

Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (48.983.591) (693.828)

Net borç 15.211.189 74.393.923 

Toplam Özkaynak 98.359.322 22.787.182 

Toplam Sermaye 113.570.511 97.181.105 

Net Borç / Toplam Sermaye Oranı 13% 77%

 

b) Finansal Risk Faktörleri 
 

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz 

oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup’un risk yönetimi 

programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel 

olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır. Grup, çeşitli finansal risklerden 

korunmak amacı ile türev ürünleri kullanmaktadır. 
  

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir hazine 

bölümü tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup’un hazine bölümü 

tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak 

suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine 

ilişkin olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev 

ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl 

değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur. 
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21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.1) Kredi riski yönetimi  

 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

30 Haziran 2017 İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf

Bankalardaki

 Mevduat

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)                           -                          -                4.868.521              465.612             48.976.724 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)                           -                          -                4.868.521              465.612                            -   

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri                           -                          -                4.868.521              465.612             48.976.724 

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 

varlıkların net defter değeri                           -                          -                             -                          -                              -   

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri                           -                          -                             -                          -                              -   

   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)                           -                  23.552                           -                          -                              -   

   - Değer düşüklüğü (-)                           -                 (23.552)                           -                          -                              -   

   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                           -                          -                             -                          -                              -   

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)

  - Değer düşüklüğü (-)                           -                          -                             -                          -                              -   

  - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                           -                          -                             -                          -                              -   

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar                           -                          -                             -                          -                              -   

Alacaklar

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

 
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
(**) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır.  

 

  



NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT 

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR 

 
(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.) 

 

36 

 

21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 
 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.1) Kredi riski yönetimi (devamı) 
 

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

31 Aralık 2016 İlişkili Taraf Diğer Taraf İlişkili Taraf Diğer Taraf

Bankalardaki

 Mevduat

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)                           -                183.643                           -             1.863.379                  688.157 

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (**)                           -                183.643                           -                          -                              -   

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal 

varlıkların net defter değeri                           -                          -                             -             1.863.379                            -   

B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış 

varlıkların net defter değeri                           -                          -                             -             1.863.379                            -   

C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri                           -                          -                             -                          -                              -   

   - Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)                           -                  23.552                           -                          -                              -   

   - Değer düşüklüğü (-)                           -                 (23.552)                           -                          -                              -   

   - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                           -                          -                             -                          -                              -   

- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)

  - Değer düşüklüğü (-)                           -                          -                             -                          -                              -   

  - Net değerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı                           -                          -                             -                          -                              -   

D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar                           -                          -                             -                          -                              -   

Alacaklar

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar

 
(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır. 
 (**) Teminatlar, müşterilerden alınan teminat senetleri, teminat çekleri ve ipoteklerden oluşmaktadır.  
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21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.2) Likidite risk yönetimi   

 

Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, Grup 

yönetiminin kısa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski 

yönetimi oluşturmuştur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip etmek 

ve finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma 

rezervinin devamını sağlamak suretiyle, yönetir. Grup’un likidite riskini azaltmak için,  ihtiyaç halinde 

kullanacağı, bilanço tarihi itibarıyla kullanmamış olduğu krediler Not 5’de açıklanmıştır. 
 

Aşağıdaki tablo, Grup’un türev niteliğinde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 

göstermektedir. Türev olmayan finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en 

erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler 

aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Alacaklar veya borçlar sabit olmadığı zaman açıklanan tutar, rapor 

tarihindeki getiri eğrilerinden elde edilen faiz oranı kullanılarak belirlenir. 

 

Likidite riski tablosu: 

 

30 Haziran 2017

Beklenen vadeler Defter Değeri

Sözleşme uyarınca nakit

çıkışlar toplamı (I+II)

3-12 

ay arası (II)

1-5 yıl 

arası (III)

Türev olmayan

  finansal yükümlülükler

Banka kredileri             64.194.780                                      66.666.112            24.553.692            42.112.420 

Ticari borçlar (İlişkili Taraflar Dahil)                  357.533                                           357.533                 357.533                           -   

Diğer borçlar (İlişkili Taraflar Dahil)                    12.458                                             12.458                   12.458                           -   

Toplam yükümlülük             64.564.771                                      67.036.103            24.923.683            42.112.420 

31 Aralık 2016

Beklenen vadeler Defter Değeri

Sözleşme uyarınca nakit

çıkışlar toplamı (I+II)

3-12 

ay arası (II)

1-5 yıl 

arası (III)

Türev olmayan

  finansal yükümlülükler

Banka kredileri             75.087.751                                      77.559.083            24.982.794            52.576.289 

Ticari borçlar (İlişkili Taraflar Dahil)                  444.307                                           444.307                 444.307                           -   

Diğer borçlar (İlişkili Taraflar Dahil)             17.228.515                                      17.228.515            17.228.515                           -   

Toplam yükümlülük             92.760.573                                      95.231.905            42.655.616            52.576.289 
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21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.3) Piyasa riski yönetimi  

 

Grup’un faaliyetleri öncelikle, aşağıda ayrıntılarına yer verildiği üzere, döviz kurundaki ve faiz 

oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Cari yılda Grup’un maruz kaldığı 

piyasa riskinde veya maruz kalınan riskleri yönetim ve ölçüm yöntemlerinde, önceki yıla göre bir 

değişiklik olmamıştır.  

 

b.3.1) Kur riski yönetimi 

 
Kısa ve uzun vadeli kredilerin yabancı para biriminde olması nedeniyle, yabancı para cinsinden 
yapılacak ödemeler, kurların Türk Lirası aleyhine yükseldiği durumlarda, yabancı para riski 
yaratmaktadır. Ayrıca, Grup’un yabancı şirketlerle ticari faaliyetlerde bulunması sebebiyle döviz 
cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası’na çevrilmesinden dolayı kur 
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz 
pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Grup, ileride oluşacak ticari 
işlemler ve kayda alınan aktif ve pasiflerden ötürü ortaya çıkan kur riskini yönetmek için, döviz sepetini 
mümkün olduğunca çeşitlendirmeye yönelik bir politika izlemektedir. 
 

30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve 

borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların dökümü aşağıdaki gibidir: 
 

30 Haziran 2017

TL Karşılığı 

(Fonksiyonel 

para birimi) ABD Doları

2a. Parasal Finansal Varlıklar       45.665.628       13.020.909 

4. DÖNEN VARLIKLAR       45.665.628       13.020.909 

9. TOPLAM VARLIKLAR       45.665.628       13.020.909 

11. Finansal Yükümlülükler      (22.109.572)        (6.304.232)

13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER      (22.109.572)        (6.304.232)

15. Finansal Yükümlülükler      (42.085.208)      (12.000.002)

16b. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler

17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER      (42.085.208)      (12.000.002)

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER      (64.194.780)      (18.304.234)

20. Net yabancı para varlık / 

       (yükümlülük) pozisyonu (9+18)    (18.529.152)      (5.283.326)

21. Parasal kalemler net yabancı para 

       varlık / yükümlülük pozisyonu    (18.529.152)      (5.283.326)

       (2a-11-15)
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21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı) 

 

b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı) 

 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yabancı paralarla temsil edilen ve kur garantisi olmayan alacak ve 

borçlar ile aktifte mevcut yabancı paraların dökümü aşağıdaki gibidir: 

 

31 Aralık 2016

TL Karşılığı 

(Fonksiyonel 

para birimi) ABD Doları

2a. Parasal Finansal Varlıklar 449.340 127.682

4. DÖNEN VARLIKLAR             449.340            127.682 

9. TOPLAM VARLIKLAR             449.340            127.682 

11. Finansal Yükümlülükler (22.302.971) (6.337.512)

13. KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER       (22.302.971)        (6.337.512)

15. Finansal Yükümlülükler (52.788.009) (15.000.003)

16b. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler

17. UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER       (52.788.009)      (15.000.003)

18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER       (75.090.980)      (21.337.515)

20. Net yabancı para varlık / 

       (yükümlülük) pozisyonu (9+18)     (74.641.640)    (21.209.833)

21. Parasal kalemler net yabancı para 

       varlık / yükümlülük pozisyonu     (74.641.640)    (21.209.833)

       (2a-11-15)  
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21. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı) 

 

b) Finansal Risk Faktörleri (devamı) 

 

b.3) Piyasa riski yönetimi (devamı) 

 

b.3.1) Kur riski yönetimi (devamı) 

 

Kur riskine duyarlılık 

 

Grup, başlıca ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.  

 

Aşağıdaki tablo Grup’un ABD Doları kurundaki %10’luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını 

göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında 

kullanılan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade 

etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yılsonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar 

ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki %10’luk kur değişiminin etkilerini gösterir. Bu analiz, dış 

kaynaklı krediler ile birlikte Grup içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan 

tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, kar/zararda ve diğer 

özkaynak kalemlerindeki artışı ifade eder. 

 

 Yabancı 

paranın 

 Yabancı 

paranın 

 Yabancı

 paranın 

 Yabancı 

paranın 

 değer 

kazanması 

 değer 

kaybetmesi 

 değer 

kazanması 

 değer 

kaybetmesi 

ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde

1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü (1.852.915) 1.852.915 (7.464.164) 7.464.164 

3- ABD Doları net etki (1 +2)   (1.852.915)   1.852.915   (7.464.164)   7.464.164 

TOPLAM (1.852.915) 1.852.915 (7.464.164) 7.464.164

Kar / Zarar Kar / Zarar

30 Haziran 2017 31 Aralık 2016

 
 

b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi 
 

Grup’un sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Grup’u faiz oranı riskine maruz 

bırakmaktadır. Söz konusu risk, Grup tarafından, faiz oranı takas sözleşmeleri ve vadeli faiz oranı 

sözleşmeleri yoluyla sabit ve değişken oranlı borçlar arasında uygun bir dağılım yapılmak suretiyle, 

yönetilmektedir. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması 

için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, 

gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında 

kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır. 
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22. Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları) 

30 Haziran 2017

Krediler ve alacaklar 

(nakit ve nakit 

benzerleri dahil)

İtfa edilmiş değerlerinden 

gösterilen finansal 

yükümlülükler Net defter değeri Not

Finansal varlıklar

   Nakit ve nakit benzerleri               48.983.591                                    -           48.983.591 4

   Diğer alacaklar                   465.612                                    -               465.612           7 

   İlişkili şirketlerden diğer alacaklar                4.855.132                                    -             4.855.132         20 

Finansal yükümlülükler

   Finansal borçlar                           -                          64.194.780         64.194.780           5 

   Ticari borçlar                            -                              357.533             357.533           6 

   Diğer borçlar                           -                                12.458               12.458           7 

31 Aralık 2016 Krediler ve alacaklar

İtfa edilmiş değerlerinden 

gösterilen finansal 

yükümlülükler Net defter değeri Not

Finansal varlıklar

   Nakit ve nakit benzerleri                   693.828                                    -               693.828           4 

   Ticari alacaklar                    183.643                                    -               183.643           6 

   Diğer alacaklar                     13.389                                    -                 13.389           7 

Finansal yükümlülükler

   Finansal borçlar                           -                          75.087.751         75.087.751           5 

   Ticari borçlar                            -                              444.307             444.307           6 

   Diğer borçlar                           -                                14.920               14.920           7 

   İlişkili taraflara diğer borçlar                           -                          17.213.595         17.213.595         20  
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22. Finansal araçlar (gerçeğe uygun değer açıklamaları) (devamı) 

 

Finansal araçların gerçeğe uygun değeri  

 

Finansal varlık ve yükümlülüklerin makul değeri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; 

 

•  Standart vade ve koşullarda, aktif likit bir piyasada işlem gören finansal varlık ve 

yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri kote edilmiş piyasa fiyatı üzerinden belirlenir. 

 

•  Diğer finansal varlıkların makul değeri ve finansal borçlar genellikle kabul görmüş 

fiyatlandırma modelleri indirgenmiş nakit akış analizine dayalı gözlemlenebilir cari piyasa 

işlemleri fiyatları kullanılarak belirlenir. 

 

Konsolide finansal tablolar, piyasa fiyatından değerlendirilen borsaya kayıtlı olmayan şirket hisselerini 

içermektedir. Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin 

bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlenmiştir. 

 

23. Raporlama döneminden sonraki olaylar 

 

Şirket %100 hissesine sahip olduğu Nuh Enerji Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. ile 10 

Temmuz 2017 tarihi itibariyle birleşmiş olup, Nuh Enerji Elektrik İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş. 

tüm aktif ve pasifiyle bir kül halinde Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye devir olmuştur. 

 

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 435157 sicil numarasıyla kayıtlı bulunan Nuh Enerji Elektrik 

Üretim A.Ş. tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme" yöntemi 

uygulanarak Nuh Çimento Sanayii A.Ş. bünyesinde birleşmesi işlemi kapsamında; 10 Ağustos 2017 

tarih ve BGNNM91A sayılı başvuru ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'na birleşme işlemi 

için gerekli olan başvuru yapılmıştır. 

 

 

24. Konsolide finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da konsolide finansal tabloların açık, 

yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından gerekli olan diğer hususlar 

 

Bulunmamaktadır. 

 


