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AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARĠHLERĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.)

Bağımsız denetimden geçmiĢ
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

977.000

857.189

4

192.492

233.208

8
26

297.347
184.959

218.386
147.010

26
9
10
16
17
16

6.952
224
236.368
13.653
2.586
42.419

212
185.194
18.533
54.646

1.021.065

954.416

26
5

70.439
2.355

2.355

6
11

242.588
678.535

245.108
678.511

13
12
16
17

5.989
7.417
9.483
4.246
13

5.989
9.931
11.986
524
12

1.998.065

1.811.605

Notlar
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari alacaklar
- ĠliĢkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
- ĠliĢkili taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
- ĠliĢkili taraflardan diğer alacaklar
- ĠliĢkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
PeĢin ödenmiĢ giderler
Türev finansal araçlar
Diğer dönen varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer alacaklar
- ĠliĢkili taraflardan diğer alacaklar
Finansal yatırımlar
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
müĢterek yönetime tabi ortaklıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
- ġerefiye
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar
PeĢin ödenmiĢ giderler
Türev finansal araçlar
Diğer duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Denetimden
Sorumlu Komite tarafından incelenmiĢ ve 20 ġubat 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile
onaylanmıĢtır.

ĠliĢikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluĢtururlar.
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AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARĠHLERĠ ĠTĠBARIYLA
KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.)

Bağımsız denetimden geçmiĢ
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

751.751

616.554

7
7

252.781
29.469

159.468
66.393

8
26

386.952
44.494

308.130
32.976

9
16
24

2.795
12.256
11.122

3.259
24.468
10.437

15
14
17

1.298
10.557
27

1.035
6.653
3.312
423

132.951

147.565

7

101.978

124.616

15
16
24

21.587
9.386

15.338
366
7.245

884.702

764.119

ÖZKAYNAKLAR

1.113.363

1.047.486

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
ÖdenmiĢ sermaye
18
Sermaye düzeltme farkları
18
Hisse senedi ihraç primleri
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler veya giderler
- TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm kazanç ve kayıpları
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak
birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler veya giderler
- Yabancı para çevirim farkları
- Finansal riskten korunma fonu
Kardan ayrılan kısıtlanmıĢ yedekler
GeçmiĢ yıl karları
Net dönem karı
Kontrol DıĢı Paylar

1.113.306
185.000
195.175
44

1.047.436
185.000
195.175
44

TOPLAM KAYNAKLAR

1.998.065

Notlar
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
- ĠliĢkili olmayan taraflara ticari borçlar
- ĠliĢkili taraflara ticari borçlar
Diğer borçlar
- ĠliĢkili olmayan taraflara diğer borçlar
ErtelenmiĢ gelirler
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Kısa vadeli karĢılıklar
- ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin
kısa vadeli karĢılıklar
- Diğer kısa vadeli karĢılıklar
Türev finansal araçlar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar
Uzun vadeli karĢılıklar
- ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin
uzun vadeli karĢılıklar
ErtelenmiĢ gelirler
ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü
Toplam Yükümlülükler

(6.591)

61.550
(346)
95.907
419.718
162.849
57

ĠliĢikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluĢtururlar.
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(3.129)

43.481
195
82.764
403.221
140.685
50
1.811.605

AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT
KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.)

Bağımsız
denetimden geçmiĢ
Notlar
Hasılat
SatıĢların maliyeti (-)

19
19,20

Brüt kar
Genel yönetim giderleri (-)
Pazarlama, satıĢ ve dağıtım giderleri (-)
AraĢtırma ve geliĢtirme giderleri (-)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)

20
20
20
21
21

Esas faaliyet karı
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
müĢterek yönetime tabi ortaklıkların
zararlarındaki paylar

6

Finansman gelir/(gideri) öncesi faaliyet karı
Finansman gelirleri
Finansman giderleri (-)

22
23

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri
- Dönem vergi gideri
- ErtelenmiĢ vergi (gideri) / geliri

24
24

Sürdürülen faaliyetler dönem karı

2014
2.104.898
(1.789.556)

1.756.402
(1.468.423)

315.342

287.979

(43.859)
(43.126)
(3.775)
67.525
(57.892)

(45.142)
(37.101)
(6.109)
46.004
(57.894)

234.215

187.737

(20.192)

(25.525)

214.023

162.212

90.594
(96.488)

112.295
(90.161)

208.129

184.346

(42.076)
(3.197)

(43.445)
1.649

162.856

142.550

ĠliĢikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluĢtururlar.
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AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT
KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.)

Bağımsız
denetimden geçmiĢ
Notlar

2014

2013

Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm
kazançları/kayıpları
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
diğer kapsamlı gelire iliĢkin vergiler

(4.327)

1.364

Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Türev finansal araçlar makul
değer değiĢimleri
Yabancı para çevrim farkları
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılacak
diğer kapsamlı gelire iliĢkin vergiler

(676)
18.069

Diğer kapsamlı gelir/(gider):

865

135

(273)

1.485
44.579
(297)

Toplam kapsamlı gelir

176.922

189.408

Net dönem karının dağılımı:
Ana ortaklık payları
Kontrol dıĢı paylar

162.849
7

140.685
1.865

162.856

142.550

176.915
7

187.543
1.865

176.922

189.408

0,88

0,76

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı:
Ana ortaklık payları
Kontrol dıĢı paylar

Ana ortaklığa ait hisse
baĢına kazanç (Kr)

25

ĠliĢikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluĢtururlar.
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AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARĠHLERĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT
KONSOLĠDE ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.)
Ana ortaklığa ait özkaynaklar

ÖdenmiĢ
sermaye
1 Ocak 2013

185.000

Hisse
Kardan
Sermaye
senedi
ayrılan
düzeltme
ihraç kısıtlanmıĢ
farkları primleri
yedekler

185.000

Finansal
TanımlanmıĢ
riskten
fayda planları
korunma
yeniden ölçüm
fonu (1) kazanç/kayıpları (2)

195.175

44

60.644

(1.098)

-

-

22.120
-

44.579

1.188

1.091

-

-

-

-

-

-

195.175

44

82.764

43.481

195

Transferler
Temettü ödemesi
Toplam kapsamlı gelir
Bağlı ortaklıklarda kontrol değiĢimi ile sonuçlanmayan
pay oranı değiĢikliklerine bağlı azalıĢ (Not 13)
31 Aralık 2013 tarihi

Yabancı
para
çevrim
farkları (1)

(993)

(4.220)

(3.129)

GeçmiĢ
yıllar
karları

Net
dönem
karı

Toplam

357.562

168.509

960.623

Kontrol
dıĢı
Toplam
paylar özkaynaklar
10.297

970.920

146.389 (168.509)
(89.550)
- (89.550)
- 140.685 187.543

(2.959)
1.865

(92.509)
189.408

(11.180)

(9.153)

(20.333)

-

(11.180)

403.221

140.685 1.047.436

GeçmiĢ
yıllar
karları

Net
dönem
karı

403.221

140.685 1.047.436

50

1.047.486

Ana ortaklığa ait özkaynaklar

ÖdenmiĢ
sermaye
1 Ocak 2014
Transferler
Temettü ödemesi
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2014
(1)
(2)

Hisse
Kardan
Sermaye
senedi
ayrılan
düzeltme
ihraç kısıtlanmıĢ
farkları primleri
yedekler

Yabancı
para
çevrim
farkları (1)

Finansal
TanımlanmıĢ
riskten
fayda planları
korunma
yeniden ölçüm
fonu (1) kazanç/kayıpları (2)

185.000

195.175

44

82.764

43.481

195

(3.129)

-

-

-

13.143
-

18.069

(541)

127.542 (140.685)
- (111.045)
(3.462)
- 162.849

185.000

195.175

44

95.907

61.550

(346)

(6.591)

419.718

Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar
Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar

ĠliĢikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluĢtururlar.

5

Toplam

(111.045)
176.915

162.849 1.113.306

Kontrol
dıĢı
Toplam
paylar özkaynaklar
50
7
57

1.047.486
(111.045)
176.922
1.113.363

AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ.
31 ARALIK 2014 VE 2013 TARĠHĠNDE SONA EREN YILLARA AĠT
KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.)

A. ĠĢletme Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları
Dönem karı/zararı
Dönem net karı/zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler
- Amortisman ve itfa giderleri ile ilgili düzeltmeler
- Değer düĢüklüğü/iptali ile ilgili düzeltmeler
- KarĢılıklar ile ilgili düzeltmeler
- Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
- GerçekleĢmemiĢ yabancı para çevirim
farkları ile ilgili düzeltmeler
- Gerçeğe uygun değer kazançları ile ilgili düzeltmeler
- ĠĢtiraklerin dağıtılmamıĢ karları ile ilgili düzeltmeler
- Vergi gideri/geliri ile ilgili düzeltmeler
- Duran varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan
kayıp/kazançlar ile ilgili düzeltmeler
- Kar/zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler

Notlar

2014

20

170.524
162.856
136.846
60.175
1.969
3.585
1.861

307.352
142.550
154.789
52.046
684
1.737
(1.831)

6.907
20.192
45.273

32.956
(1.028)
25.525
41.796

(3.659)
543

3.444
(540)

(134.669)
(50.002)
(131.168)

9.624
(19.119)
(50.901)

(12)
97.436

(42)
104.619

22,23

5
6

ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen değiĢimler
- Stoklardaki artıĢ/azalıĢla ilgili düzeltmeler
- Ticari alacaklardaki artıĢ/azalıĢla ilgili düzeltmeler
- Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artıĢ/azalıĢları
ilgili düzeltmeler
- Ticari borçlardaki artıĢ/azalıĢla ilgili düzeltmeler
- Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artıĢ/azalıĢları
ilgili düzeltmeler
- ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen diğer artıĢ/azalıĢları
ilgili düzeltmeler

(467)

Faaliyetlerden elde edilen nakit akıĢları
Kontrol dıĢı paylara ödenen temettü
Ödenen faiz
Alınan faiz
Vergi ödemeleri/iadeleri
B. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit AkıĢları
BaĢka iĢletmelerin paylarının edinimi için yapılan nakit çıkıĢları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
satıĢından kaynaklanan nakit giriĢleri
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların
alımından kaynaklanan nakit çıkıĢları
C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit AkıĢları
Borçlanmadan kaynaklanan nakit giriĢleri
Borç ödemelerine iliĢkin nakit çıkıĢları
Ödenen temettüler
Alınan faiz
Ödenen faiz
Yabancı para çevirim farklarının etkisinden önce
nakit ve nakit benzerlerindeki net artıĢ
D. Yabancı Para Çevirim Farklarının
Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artıĢ/azalıĢ
E. Dönem BaĢı Nakit ve Nakit Benzerleri
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri

4

264

(50.456)

(25.197)

5.491
(7.096)
12.855
(268)

389
(2.959)
(7.980)
12.949
(1.621)

(132.318)
-

(145.939)
(20.333)

292
11,12

2013

3.983

(132.610)
(86.581)
94.821
(67.978)
(111.045)
4.800
(7.179)

(129.589)
(71.162)
59.016
(40.838)
(89.550)
5.190
(4.980)

(48.375)

90.251

397
(47.978)

724
90.975

229.681

138.706

181.703

229.681

Not 26‟da detayı verilen finansal kiralama sözleĢmesinden kaynaklanan alacaklara, nakit akım yaratmadığı için
Konsolide Nakit Akım Tablosunda yer verilmemiĢtir.
ĠliĢikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluĢtururlar.
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AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ.
31 ARALIK 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.)

NOT 1 - ORGANĠZASYON VE FAALĠYET KONUSU
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.ġ. (“Aksa” veya “ġirket”) 21 Kasım 1968 tarihinde kurulmuĢ ve
Türkiye‟de tescil edilmiĢtir.
Aksa ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) ana faaliyet konusu; tekstil,
kimya ve diğer sanayi kollarında kullanılan ürünlerin ve her türlü hammadde, yardımcı madde ve ara
maddenin bilumum suni, sentetik, tabii elyaf, karbon elyaf, filament ve polimerlerin, ve bunların
üretiminde, iĢlenmesinde, depolanmasında kullanılan makine, tesisat ve donanım ile aksam ve yedek
parçaların üretimi, ithalatı, ihracatı, iç, dıĢ ve uluslararası temsilciliği, pazarlaması ve ticareti, elektrik
üretim tesisi kurulması, iĢletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik
enerjisinin ve/veya kapasitenin müĢterilere satıĢıdır.
ġirket‟in hisselerini elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aĢağıdaki gibidir (Not 8):
%
Akkök Holding A.ġ. “Akkök Holding”
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.ġ.
Diğer (*)

39,59
18,72
41,69

Toplam

100,00

(*)
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Aksa hisselerinin %37,24‟lük kısmı Borsa Ġstanbul (BĠST)‟da fiili
dolaĢımdadır.

ġirket‟in en büyük hissedarı olan Akkök Holding, Dinçkök aile bireyleri tarafından kontrol
edilmektedir.
ġirket‟in kayıtlı adresi aĢağıdaki gibidir:
GümüĢsuyu, Miralay ġefik Bey Sokak
Akhan No: 15 34437 Beyoğlu - Ġstanbul
Aksa‟nın temel faaliyetleri Türkiye‟de olup, faaliyetleri bölümlere göre raporlamanın amacına uygun
olarak üç bölüm altında toplanmıĢtır (Not 3) :
•
•
•

Elyaflar
Enerji
Diğer

ġirket aĢağıda yer alan bağlı ortaklık, müĢterek yönetime tabi ortaklık ve finansal yatırımlara sahiptir.
Bu Ģirketlerin faaliyet gösterdikleri ülkeler, faaliyet konuları ve segment bilgileri aĢağıda belirtilmiĢtir:
Bağlı Ortaklıklar
Fitco BV (“Fitco”)
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industry
SAE (“Aksa Egypt”)
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Ülke

Faaliyet
konusu

Segment

Hollanda

Yatırım

Diğer

Mısır

Tekstil

Elyaflar

AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ.
31 ARALIK 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.)

NOT 1 - ORGANĠZASYON VE FAALĠYET KONUSU (Devamı)
Faaliyet

MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklıklar

Ülke

konusu

DowAksa Advanced Composites Holdings BV (“DowAksa Holdings”) Hollanda
DowAksa Ġleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. ġti. (“DowAksa”)
Türkiye
DowAksa Switzerland Gmbh
Ġsviçre
DowAksa USA LLC
ABD
LLC NCC-Neftemehanika (*)
Rusya
LLC NCC-ACM (*)
Rusya
LLC NCC-Alabuga (*)
Rusya
Nanotechnology Centre of Composites (*)
Rusya
c-m-p GmbH (**)
Almanya

Yatırım
Kimya
Yatırım
Kimya
Ar-Ge / Kimya
Ar-Ge / Kimya
Ar-Ge / Kimya
Ar-Ge / Kimya
Kimya

(*) Ġlgili müĢterek yönetime tabi ortaklıklar 24 Ocak 2014 tarihinde yaklaĢık 134 milyon Ruble
(yaklaĢık 4,3 milyon ABD Doları) karĢılığında DowAksa Holdings bünyesine katılmıĢlardır.
(**) Ġlgili müĢterek yönetime tabi ortaklık, 12 Aralık 2014 tarihinde 10 milyon Avro ve takip eden iki
yıl içerisinde belirlenmiĢ olan Ģirket performans kriterlerinin gerçekleĢmesi durumunda ilave olarak 5
milyon Avro olacak Ģekilde toplam 15 milyon Avro karĢılığında DowAksa Holdings bünyesine
katılmıĢtır.
Faaliyet

Finansal Yatırımlar
Ak-Pa Tekstil Ġhracat Pazarlama A.ġ. (“Ak-Pa”)

Ülke

konusu

Türkiye

DıĢ Ticaret

NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR
2.1

Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar

2.1.1 Uygulanan finansal raporlama standartları
ĠliĢikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) 13 Haziran 2014 tarih ve
28676 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Seri II–14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ olup Tebliğin 5.
Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından
yürürlüğe konulmuĢ olan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) esas alınmıĢtır. TMS‟ler; Türkiye
Muhasebe Standartları, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TFRS”) ile bunlara iliĢkin ek ve
yorumları içermektedir.
Grup‟un konsolide finansal tabloları ve notları, SPK‟nın Seri: XII, 14.1 No‟lu tebliği ve bu tebliğe
açıklama getiren duyuruları ile açıklanan formatlara uygun olarak ve zorunlu kılınan bilgiler dahil
edilerek sunulmuĢtur.

8

AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ.
31 ARALIK 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.)

NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
ġirket ve Türkiye‟de kayıtlı olan Bağlı Ortaklıkları, ĠĢ Ortaklıkları muhasebe kayıtlarının tutulmasında
ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, SPK tarafından çıkarılan prensiplere ve Ģartlara, Türk
Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap
Planı Ģartlarına uymaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar, ĠĢ Ortaklıkları ve
ĠĢtirakler kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve
yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıĢtır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile
gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dıĢında tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıĢ, kanuni
kayıtlara TMS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar
yansıtılarak düzenlenmiĢtir.
Konsolide finansal tablolar, müĢterek yönetime tabi ortaklıkların ve makul değerleri ile gösterilen
finansal varlık ve yükümlülüklerin dıĢında, tarihi maliyet esası baz alınarak Grup‟un fonksiyonel para
birimi olan Türk Lirası (“TL”) cinsinden hazırlanmaktadır. ġirket‟in müĢterek yönetime tabi
ortaklıklarının fonksiyonel para birimi ABD Doları,Ruble ve Avro‟dur.
Türkiye Muhasebe Standartları’ndaki DeğiĢiklikler ve Yorumlar
Grup KGK tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan ve revize edilmiĢ
standartlar ve yorumlardan kendi faaliyetleri ile ilgili olanları uygulamıĢtır.
a)

Finansal tablolarda raporlanan tutarları ve dipnotları etkileyen TMS’de yapılan Değişiklikler

Bulunmamaktadır.
b)

Yıllık raporlama dönemi sonu 31 Aralık 2014 olan finansal tablolarda geçerli yeni
standartlar, değişiklikler ve yorumlar:

-

TMS 32‟deki değiĢiklik, '' Finansal Araçlar”: „varlık ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi‟;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değiĢiklikler, TMS 32 „Finansal Araçlar: Sunum‟ uygulamasına yardımcı olmak
için vardır ve bilançodaki finansal varlıkların ve yükümlülüklerin mahsup edilmesi için gerekli
bazı unsurları ortaya koymaktadır.

-

TMS 36‟daki değiĢiklik, 'Varlıklarda değer düĢüklüğü' geri kazanılabilir tutar açıklamalarına
iliĢkin, 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değiĢiklikler, değer düĢüklüğüne uğramıĢ varlığın, geri kazanılabilir değeri,
gerçeğe uygun değerinden satıĢ için gerekli masrafları düĢülmesi ile bulunmuĢsa; geri
kazanılabilir değer ile ilgili bilgilerin açıklanmasına iliĢkin ek açıklamalar getirmektedir.

-

TMS 39‟daki değiĢiklik „Finansal Araçlar‟: MuhasebeleĢtirilmesi ve ölçümü‟ - „türev araçların
yenilenmesi ve finansal riskten korunma uygulamasının sürdürülmesi‟; 1 Ocak 2014 tarihinde
veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik, kanun
ve yönetmelik gereği, finansal riskten korunma muhasebesi aracı olarak sınıflanan bir türev
ürünün, taraflarının değiĢmesi veya karĢı tarafın yenilenmesi durumunda, belli Ģartlar
sağlandığı takdirde, bu türev ürüne riskten korunma muhasebesi yapılmasına devam edilmesine
izin vermektedir.

.

-

TFRYK 21 –'Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler', 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. TMS 37 geçmiĢ bir olaydan
(yükümlülük doğuran olay) kaynaklanan bir yükümlülüğün, bugüne karĢılık olarak yansıtılması
gerektiği durumları belirler. TMS 37 “KarĢılıklar, koĢullu borçlar ve koĢullu varlıklar” üzerine
yapılan bu yorum, ilgili yasalar çerçevesinde, iĢletme tarafından, vergiye iliĢkin yükümlülüğün,
ödemeyi ortaya çıkaran eylemin gerçekleĢtiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık
getirmektedir.
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NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
-

TFRS 10, 12 ve TMS 27‟deki „Yatırım ĠĢletmelerinin Konsolidasyonu ile ilgili DeğiĢiklikler‟;
1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Bu değiĢiklik “yatırım iĢletmesi” tanımına giren Ģirketleri, bağlı ortaklıklarını
konsolide etmekten muaf tutarak, bunun yerine, bu yatırımları gerçeğe uygun değer farkı kar
veya zarara yansıtmak suretiyle muhasebeleĢtirmelerine olanak sağlamıĢtır. TFRS 12‟ de de
yatırım iĢletmelerine iliĢkin açıklamalar ile ilgili değiĢiklikler yapılmıĢtır.

c)

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak 1 Ocak 2015 tarihinden sonra yürürlüğe
girecek olan standartlar ve değişiklikler

-

Yıllık ĠyileĢtirmeler 2012: 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirme projesi 2010-2012 dönem aĢağıda yer alan 7
standarda değiĢiklik getirmiĢtir:
-

-

TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 3, ĠĢletme BirleĢmeleri
TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS 9, Finansal Araçlar; TMS 37, KarĢılıklar, ġarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS 39, Finansal Araçlar - MuhasebeleĢtirme ve Ölçüm

Yıllık ĠyileĢtirmeler 2013; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirme projesi 2011-12-13 dönem aĢağıda yer alan 4
standarda değiĢiklik getirmiĢtir:
-

TFRS 1, TFRS‟nin Ġlk Uygulaması
TFRS 3, ĠĢletme BirleĢmeleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

-

TFRS 14, “Regülasyona tabi ertelenen hesaplar” 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik, ilk defa TFRS uygulayacak
Ģirketlerde, eski regülasyona tabi hesaplarda bir değiĢiklik yapılmamasına izin vermektedir.
Ancak daha önce TFRS uygulamıĢ ve ilgili tutarı muhasebeleĢtirmeyecek diğer Ģirketlerle
karĢılaĢtırılabilirliği sağlamak adına, regülasyon oranı etkisinin diğer kalemlerden ayrı olarak
sunulması istenmektedir.

-

TFRS 11, “MüĢterek AnlaĢmalar”daki değiĢiklik: MüĢterek faaliyetlerde pay alımı. 1 Ocak
2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir.Standarttaki değiĢiklik ile iĢletme tanımına giren bir müĢterek faaliyette pay satın
alındığında bu payın nasıl muhasebeleceği konusunda açıklık getirilmiĢtir.

-

TMS 16 ve TMS 38‟deki değiĢiklik: “Maddi duran varlıklar” ve “Maddi olmayan duran
varlıklar”, amortisman ve itfa payları, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklikle bir varlığa ait amortismanı
hesaplarken hasılat bazlı methodların uygun olmadığı açıklanmaktadır. Çünkü bir varlık
kullanılarak yapılan bir operasyon sonucu elde edilen hasılat, genellikle bir varlığa ait
ekonomik faydanın tüketilmesinden daha farklı etmenleri yansıtmaktadır. Aynı zamanda,
hasılatın bir varlığa ait ekonomik faydanın tüketiminin ölçülmesinde uygun bir baz olmadığı
açıklanmıĢtır.
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-

TMS 27 “Bireysel finansal tablolar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik, iĢletmelere, bağlı ortaklık, iĢtirakler ve
iĢ ortaklıklarındaki yatırımlarını muhasebeleĢtirirken özkaynak yönetimini kullanmalarına izin
vermektedir.

-

TFRS 10 “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28 “ĠĢtiraklerdeki ve iĢ ortaklıklarındaki
yatırımlar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklik TFRS 10‟un gereklilikleri ve TMS 28 arasındaki,
yatırımcı ve iĢtiraki ya da iĢ ortaklığı arasında bir varlığın satıĢı ya da iĢtiraki konusundaki
uyumsuzluğa değinmektedir. Bu değiĢikliğin ana sonucu, iĢletme tanımına giren bir iĢlem
gerçekleĢtiğinde (bağlı ortaklığın elinde tutulan veya tutulmayan ) iĢlem sonucu oluĢan kayıp
veya kazancın tamamı muhasebeleĢtirilirken; bu iĢlem eğer bir varlık alıĢ veya satıĢı ise söz
konusu iĢlemden doğan kayıp veya kazancın bir kısmı muhasebeleĢtirilir.

-

TFRS 15 „MüĢterilerle yapılan sözleĢmelerden doğan hasılat‟, 1 Ocak 2017 tarihinde veya bu
tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika‟da Kabul GörmüĢ
Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalıĢması sonucu ortaya çıkan yeni standart hasılatın
finansal raporlamasını ve finansal tabloların toplam gelirlerinin dünya çapında
karĢılaĢtırılabilirliğini sağlamayı amaçlamıĢtır.

-

TFRS 9, “Finansal araçlar”, 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39‟un yerini almaktadır. Finansal
varlıklar ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı
zamanda Ģuanda kullanılmakta olan, gerçekleĢen değer düĢüklüğü zararı modelinin yerini
alacak olan beklenen kredi riski modelini de içermektedir.

-

TMS 16 “Maddi duran varlıklar”, ve TMS 41 “Tarımsal faaliyetler”, standartlarındaki meyve
veren bitkilere iliĢkin değiĢikliklik, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan
yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir. Bu değiĢiklik üzüm asması, kauçuk ağacı,
palimiye ağacı gibi bitkilerin finansal raporlamasını değiĢtirmektedir. Meyve veren bitkilerin,
maddi duran varlıkların üretim sürecinde kullanılmasına benzemesi sebebiyle, maddi duran
varlıklarla aynı Ģekilde muhasebeleĢtirilmesine karar verilmiĢtir. Buna bağlı olarak değiĢiklik
bu bitkileri TMS 41‟in kapsamından çıkararak TMS 16‟nın kapsamına aldı. Bu bitkiler yetiĢme
sürecinde yine TMS 41 kapsamında kalmaya devam edecekler.

-

TMS 19‟daki değiĢiklik, “TanımlanmıĢ fayda planları”, 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değiĢiklik üçüncü
kiĢiler veya çalıĢanlar tarafından tanımlanmıĢ fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana
yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaĢının sabit bir
kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleĢtirme yapılacağına açıklık
getirmektedir.

-

Yıllık ĠyileĢtirmeler 2014: 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. ĠyileĢtirmeler 4 standarda değiĢiklik getirmiĢtir:
• TFRS 5, „SatıĢ amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler‟, satıĢ
methodlarına iliĢkin değiĢiklik
• TFRS 7, „Financial araçlar: Açıklamalar‟, TFRS 1‟e bağlı olarak yapılan, hizmet
sözleĢmelerine iliĢikin değiĢiklik
• TMS 19, „ÇalıĢanlara sağlanan faydalar‟ iskonto oranlarına iliĢkin değiĢiklik
• TMS 34, „Ara dönem finansal raporlama‟ bilgilerin açıklanmasına iliĢkin değiĢiklik.
Grup, yukarıda yer alan değiĢikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip gerekli
olanları uygulayacaktır.
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KGK tarafından yayınlanan ilke kararları
Yukarıda belirtilenlere ek olarak KGK Türkiye Muhasebe Standartlarının Uygulanmasına yönelik
aĢağıdaki ilke kararlarını yayımlamıĢtır. “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlanma
tarihi itibarıyla geçerlilik kazanmıĢtır ancak diğer kararların 31 Aralık 2012 tarihinden sonra baĢlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olmak üzere uygulanmıĢtır.
a) 2013-1 Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi
KGK, 20 Mayıs 2013 tarihinde finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini
kolaylaĢtırmak amacıyla “Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi” yayınlamıĢtır. Bu düzenlemede
yer alan finansal tablo örnekleri, bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik veya sermaye piyasası
faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulan finansal kuruluĢlar dıĢında TMS‟yi uygulamakla yükümlü olan
grupların hazırlayacakları finansal tablolara örnek teĢkil etmesi amacıyla yayınlanmıĢtır.
b) 2013-2 Ortak Kontrole Tabi İşletme Birleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi
Karara göre i) ortak kontrole tabi iĢletme birleĢmelerinin hakların birleĢmesi yöntemi ile
muhasebeleĢtirilmesi gerektiği, ii) dolayısıyla finansal tablolarda Ģerefiyeye yer verilmemesi gerektiği
ve iii) hakların birleĢtirilmesi yöntemi uygulanırken, ortak kontrolün oluĢtuğu raporlama döneminin
baĢı itibarıyla birleĢme gerçekleĢmiĢ gibi finansal tabloların düzeltilmesi ve ortak kontrolün oluĢtuğu
raporlama döneminin baĢından itibaren karĢılaĢtırmalı olarak sunulması gerektiği hükme bağlanmıĢtır.
Söz konusu kararın Grup‟un finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıĢtır.
c) 2013-3 İntifa Senetlerinin Muhasebeleştirilmesi
Ġntifa senedinin hangi durumlarda finansal bir borç hangi durumlarda ise özkaynağa dayalı finansal
araç olarak muhasebeleĢtirilmesi gerektiği konusuna açıklık getirilmiĢtir. Söz konusu kararın Grup‟un
finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıĢtır.
d) 2013-4 Karşılıklı İştirak Yatırımlarının Muhasebeleştirilmesi
Bir iĢletmenin iĢtirak yatırımı olan bir iĢletmede kendisine ait hisselerin bulunması durumu karĢılıklı
iĢtirak iliĢkisi olarak tanımlanmıĢ ve karĢılıklı iĢtiraklerin muhasebeleĢtirilmesi konusu, yatırımın
türüne ve uygulanan farklı muhasebeleĢtirme esaslarına bağlı olarak değerlendirilmiĢtir. Söz konusu
ilke kararı ile konu aĢağıdaki üç ana baĢlık altında değerlendirilmiĢ ve her birinin muhasebeleĢtirme
esasları belirlenmiĢtir.
i) Bağlı ortaklığın, ana ortaklığın özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip olması durumu,
ii) ĠĢtiraklerin veya iĢ ortaklığının yatırımcı iĢletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına sahip
olması durumu
iii) ĠĢletmenin özkaynağa dayalı finansal araçlarına, TMS 39 ve TFRS 9 kapsamında
muhasebeleĢtirdiği bir yatırımının bulunduğu iĢletme tarafından sahip olunması durumu.
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NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
Konsolidasyon Esasları

2.1.2
a)

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

b)

Bağlı ortaklıklar, Aksa‟nın tarafından kontrol edilen iĢletmelerdir. Kontrol, Aksa‟nın yatırım
yaptığı iĢletme üzerinde ancak ve ancak aĢağıdaki göstergelerin tümü birden mevcut olduğunda
sağlanır:
-

Yatırım yaptığı iĢletme üzerinde güce sahiptir
Yatırım yaptığı iĢletmeyle olan iliĢkisinden dolayı değiĢken getirilere maruz kalmakta veya
bu getirilere hak sahibi olmaktadır.
Elde edeceği getirilerin miktarını etkileyebilmek için yatırım yaptığı iĢletme üzerindeki
gücünü kullanma imkanına sahiptir

-

AĢağıda yer alan tabloda 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla bağlı ortaklıklar ve ortaklık
oranları gösterilmektedir:
Grup’un
doğrudan veya dolaylı olarak
sahip olduğu sermaye payı (%)
Bağlı ortaklık
Fitco
Aksa Egypt

31 Aralık 2014
100,00
99,57

31 Aralık 2013
100,00
99,57

Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup‟a transfer olduğu tarihten itibaren
konsolidasyon kapsamına alınır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon
kapsamından çıkartılır. Gerekli görüldüğünde, bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe
politikaları Grup tarafından uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla
değiĢtirilir.
ġirket‟in bağlı ortaklıkları üzerinde sahip olduğu payların kayıtlı değeri, ilgili özkaynaklardan
mahsup edilmektedir. ġirket ile bağlı ortaklıkları arasındaki iĢlemler ve bakiyeler konsolidasyon
kapsamında karĢılıklı olarak silinmiĢtir. ġirket‟in ve bağlı ortaklıklarının, bağlı ortaklıklarda
sahip olduğu hisselere ait temettüler, sırasıyla, ilgili dönem gelirinden ve özkaynaklardan
çıkarılmıĢtır.
Bağlı ortaklıkların net varlıkları ve faaliyet sonuçlarında ana ortaklık dıĢı paya sahip
hissedarların payları, konsolide bilanço ve kapsamlı gelir tablosunda “Kontrol dıĢı paylar”
olarak gösterilmektedir.
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NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
c)

ĠĢ Ortaklıkları
ĠĢ ortaklıkları, bir düzenlemede müĢterek kontrolü olan tarafların, ortak iĢteki net varlıklara
iliĢkin haklarının olduğu ortak bir giriĢimdir. MüĢterek kontrol, bir ekonomik faaliyet
üzerindeki kontrolün sözleĢmeye dayalı olarak paylaĢılmasıdır. Bu kontrolün, ilgili faaliyetlere
iliĢkin kararların, kontrolü paylaĢan tarafların oybirliği ile mutabakatını gerektirdiği durumlarda
var olduğu kabul edilir.
ĠĢ ortaklıkları, TFRS 11 “MüĢterek AnlaĢmalar” standardına uygun olarak özkaynak yöntemi
kullanarak muhasebeleĢtirilmiĢtir (Not 6).
ĠĢ ortaklıkları, finansal tabloları, finansal tabloların tarihi itibarıyla ve yeknesak muhasebe ilke
ve uygulamaları gözetilerek en son yıllık finansal tabloların hazırlanmasında esas alınan
muhasebe politikaları ve hesaplama yöntemleri kullanılarak hazırlanmıĢtır.
MüĢterek yönetime tabi ortaklığın faaliyet sonuçları, satın alma, elden çıkarma veya ortaklık
oluĢumu iĢlemlerine uygun olarak söz konusu iĢlemlerin geçerlilik tarihlerinde dahil edilmiĢ
veya hariç bırakılmıĢlardır.
Grup’un
doğrudan veya dolaylı olarak
sahip olduğu sermaye payı (%)
MüĢterek yönetime tabi ortaklık
DowAksa Holdings
DowAksa Ġleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. ġti.
DowAksa Switzerland Gmbh
DowAksa USA LLC
c.m.p GmbH
Nanotechnology Centre of Composites
LLC NCC-ACM
LLC NCC-Alabuga
LLC NCC-Neftemehanika

d)

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

50,00
50,00
50,00
50,00
25,00
16,66
16,66
16,66
4,17

50,00
50,00
50,00
50,00
-

Finansal Yatırımlar
Kote edilmemiĢ olan finansal varlıklar, ġirket iĢtirak oranına isabet eden tutarı makul değer
kabul edilip konsolide finansal tablolara yansıtmıĢtır.
Grup’un
doğrudan veya dolaylı olarak
sahip olduğu sermaye payı (%)
Kote edilmemiĢ finansal varlıklar
Ak-Pa

14

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

13,47

13,47
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2.2

Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar

Muhasebe politikaları ve muhasebe tahminlerinde değiĢiklik ve hatalar olması durumunda, yapılan
önemli değiĢiklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve
önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca
bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem
değiĢikliğin yapıldığı dönemde, hem de ileriye yönelik olarak uygulanır.
2.3

Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa
vadeli ve yüksek likiditeye sahip ve değerindeki değiĢim riski önemsiz olan ve vadesi üç ay veya daha
kısa olan yatırımları içermektedir (Not 4).
Finansal varlıklar
TMS 39 “Finansal Araçlar: MuhasebeleĢtirme ve Ölçme” standardı kapsamındaki finansal varlıklar,
gerçeğe uygun değer (rayiç değer) farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar, kredi ve
alacaklar, vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar ve satılmaya hazır finansal varlıklar olarak
sınıflandırılır. Finansal varlıklar, ilk olarak, rayiç değerlerinden ve finansal varlıkların rayiç
değerlerinin gelir tablosu ile iliĢkilendirilmemesi durumunda, birebir iliĢkilendirilebilen iĢlem
maliyetleri dâhil olmak üzere kayda alınırlar.
Grup, finansal varlıklarının sınıflandırılmasına ilk kayda alımdan sonra karar vermektedir ve izin
verildiği ve uygun olduğu sürece, her mali dönem sonunda bunu yeniden değerlendirmektedir. Bütün
olağan finansal varlık alım ve satım iĢlemleri Grup‟un ilgili varlığı almayı taahhüt ettiği iĢlem
tarihinde kayıtlara yansıtılır. Söz konusu alım ve satımlar genellikle piyasada oluĢan genel teamül ve
düzenlemelerle belirlenen zaman dilimleri içerisinde finansal varlığın teslimini gerektiren alım ve
satımlardır.
31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup‟un gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılan finansal varlığı bulunmamaktadır.
Krediler ve alacaklar
Krediler ve alacaklar sabit veya belirlenebilir ödemeli ve belirli bir piyasada iĢlem görmeyen türev dıĢı
finansal araçlardır. Bu finansal varlıklar, etkin faiz metodu kullanılarak indirgenmiĢ değerleri
üzerinden, eğer varsa değer düĢüklüğü çıkarıldıktan sonra yansıtılır. Krediler ve alacaklar elden
çıkarıldığı veya değer düĢüklüğüne uğradığı zaman, gerçekleĢen kar ya da zarar, itfa sürecinde olduğu
gibi gelir tablosuna yansıtılır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır olarak tanımlanan veya (a) kredi ve alacak, (b) vadeye kadar elde tutulacak yatırım
veya (c) gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlık olarak sınıflanmayan
türev olmayan finansal varlıklardır. Ġlk muhasebeleĢtirme iĢleminin ardından satılmaya hazır finansal
varlığa iliĢkin olarak ortaya çıkan kazanç veya kayıp, değer düĢüklüğü zararları, temettü gelirleri ve
faiz gelirleri hariç olmak üzere, söz konusu finansal varlık bilanço dıĢı bırakılıncaya kadar
özkaynaklar değiĢim tablosu aracılığıyla doğrudan özkaynaklarda muhasebeleĢtirilir. Ġlgili finansal
varlığın bilanço dıĢı bırakılması durumunda, daha önceden özkaynaklarda muhasebeleĢtirilmiĢ
bulunan kazanç veya kayıplar, kar ya da zararda muhasebeleĢtirilir.
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Gerçeğe uygun değerinde meydana gelen azalmalar doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilen
satılmaya hazır bir finansal varlığın değerinin düĢtüğüne iliĢkin tarafsız göstergelerin bulunması
durumunda, doğrudan özkaynakta muhasebeleĢtirilmiĢ bulunan toplam zarar, ilgili finansal varlık
bilanço dıĢı bırakılmamıĢ dahi olsa özkaynaktan çıkarılarak kâr veya zararda muhasebeleĢtirilir.
Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değeri borsada iĢlem gören varlıklar için bilanço
tarihinde gerçekleĢen borsa fiyatı ile piyasa fiyatı bulunmaması durumunda indirgenmiĢ nakit
akımları, benzer satın almalar ve piyasa göstergeleri kullanılarak yapılan değerleme çalıĢmasıyla tespit
edilir. Gerçeğe uygun değeri sağlıklı olarak tespit edilemeyen finansal varlıklar varsa değer düĢüklüğü
karĢılığı sonrası elde etme maliyetleri ile taĢınmaktadır (Not 5).
Grup‟un bünyesinde bulunan finansal varlığın borsaya kayıtlı herhangi bir makul değerinin olmadığı,
makul değerin hesaplanmasında kullanılan diğer yöntemlerin tatbik edilebilir olmaması veya
iĢlememesi nedeniyle makul bir değer tahmininin yapılamadığı, dolayısıyla makul değerin güvenilir
bir Ģekilde ölçülemediği durumlarda finansal varlığın kayıtlı değeri elde etme maliyeti tutarından,
Ģayet mevcutsa, değer düĢüklüğü karĢılığının çıkarılması suretiyle değerlenmiĢtir (Not 5).
Ticari alacaklar
Vadeleri genel olarak 30-120 gün arasında değiĢmekte olan ticari alacaklar, Ģüpheli ticari alacak
karĢılığı düĢüldükten sonra, indirgenmiĢ net değerleri ile taĢınmaktadır. Vadesi gelmiĢ alacakların
tahsil edilemeyeceğine dair somut bir gösterge varsa Ģüpheli alacak karĢılığı ayrılır. Grup‟un,
ödenmesi gereken meblağları tahsil edemeyecek olduğunu gösteren bir durumun söz konusu olması
halinde ticari alacaklar için bir alacak risk karĢılığı oluĢturulur. Söz konusu bu karĢılığın tutarı,
alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan
ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak üzere tüm nakit akıĢlarının, oluĢan
ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir. Tahsili tamamen mümkün
olmayan alacaklar tespit edildikleri durumlarda tamamen silinirler (Not 8).
Finansal kiralama iĢlemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu ve vade sonunda satın alma
hakkının kiracıya verildiği kiralama iĢlemi, finansal kiralama olarak sınıflandırılır. Finansal
kiralamaya konu olan varlığın bu iĢleme konu olan yatırıma eĢit tutarda bir net alacak olarak gösterilir.
Faiz geliri, kira ödemeleri ile garanti edilmemiĢ kalan değer toplamının bugünkü değerini, kiralamaya
konu iktisadi kıymetin rayiç bedeline eĢitleyen iskonto oranı ile hesaplanarak belirlenir ve ilgili
dönemde tahakkuk etmeyen kısmı kazanılmamıĢ faiz geliri hesabında izlenir.
Ticari borçlar
Ödeme süreleri ortalama 30 ile 180 gün arasında olan ticari borçlar, gerçekleĢmiĢ mal ve hizmet
alımları ile ilgili faturalanmıĢ ya da faturalanmamıĢ tutarları ihtiva etmekte olup, indirgenmiĢ net
değerleri ile taĢınmaktadır (Not 8).
Stoklar
Stoklar, net gerçekleĢebilir değer veya maliyet değerinden düĢük olanı ile değerlenmektedir. Maliyet
belirleme yöntemi tüm stoklar için aylık ağırlıklı ortalama olup, yarı mamuller ve mamuller üretim
maliyetlerinden pay almaktadır. Net gerçekleĢebilir değer, satıĢ fiyatından tahmini tamamlanma
maliyeti ve satıĢı gerçekleĢtirmek için gerekli tahmini satıĢ maliyeti toplamının indirilmesi ile elde
edilen tutardır. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan çıkarılmaktadır (Not 10).
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Maddi duran varlıklar
Maddi varlıklar maliyet değerleri üzerinden birikmiĢ amortisman ve varsa birikmiĢ değer kaybı
düĢülerek gösterilmektedir. Maddi varlıklar satıldığı zaman bu varlığa ait maliyet ve birikmiĢ
amortismanlar ilgili hesaplardan düĢüldükten sonra oluĢan gelir ya da gider, gelir tablosuna dahil
edilmektedir.
Maddi varlığın maliyet değeri; alıĢ fiyatı, ithalat vergileri ve iadesi mümkün olmayan vergiler, maddi
varlığı kullanıma hazır hale getirmek için yapılan masraflardan oluĢmaktadır.
Amortismana tabi varlıklar, tahmini ekonomik ömürlerine dayanan oranlarla doğrusal amortisman
yöntemine göre amortismana tabi tutulmaktadır (Not 11). Ekonomik ömür ve amortisman metodu
düzenli olarak gözden geçirilmekte, buna bağlı olarak metodun ve amortisman süresinin ilgili
varlıktan edinilecek ekonomik faydaları ile paralel olup olmadığına bakılmaktadır. 31 Aralık 2014
itibarıyla kabul edilen amortisman süreleri aĢağıdaki gibidir:
Süre (Yıl)
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makina ve ekipmanlar
TaĢıtlar
DemirbaĢlar

2 - 50
5 - 50
3 - 40
4-8
2 - 20

ġirket, her bir bilanço tarihinde maddi duran varlıklarda değer düĢüklüğüne dair herhangi bir gösterge
olup olmadığını değerlendirir. Gösterge olması halinde, maddi duran varlıklar olası bir değer
düĢüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve bu inceleme sonunda maddi duran varlığın kayıtlı değeri,
geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karĢılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir
değerine indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek
net nakit akımları ile varlığın satıĢı için gerekli maliyetler sonrası makul değerden yüksek olanı olarak
kabul edilir.
Maddi duran varlıkların satıĢı dolayısıyla oluĢan kar ve zarar, tahsil olunan veya olunacak tutarların
karĢılaĢtırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider hesaplarına yansıtılır.
Bakım ve onarım giderleri oluĢtukları dönemin kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
AktifleĢtirilmeden sonraki harcamalar, gelecekte yenilemeden önceki durumdan daha iyi bir
performans ile ekonomik fayda sağlanmasının kuvvetle muhtemel olması ve ilgili harcamanın
maliyetinin güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi durumunda ilgili varlığın maliyetine eklenirler.
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan varlıklar elde etme maliyetleri üzerinden kayda alınırlar. Grup bünyesinde yaratılan,
üretimi planlanan yeni araçların geliĢtirilmesine yönelik katlanılan harcamalar hariç, maddi olmayan
varlıklar aktifleĢtirilemez ve yapılan harcamalar oluĢtukları dönem içerisinde giderleĢtirilirler. Maddi
olmayan varlıklar tahmini kullanım ömürleri doğrultusunda doğrusal amortisman metodu ile itfa
edilirler. AktifleĢtirilen geliĢtirme giderleri, ürünün ticari üretiminin baĢlamasını müteakip tahmini
kullanım ömürleri doğrultusunda doğrusal amortisman metodu ile itfa edilirler. Maddi olmayan
varlıklar; taĢıdıkları değerler, koĢullardaki değiĢikliklerin ve olayların taĢınan değerin düĢebileceğine
dair belirti oluĢturmaları durumunda gözden geçirilir ve gerekli karĢılık ayrılır (Not 12).
Maddi olmayan duran varlıkların amortisman süreleri 3 - 15 yıl arasında belirlenmiĢtir.
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NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
Ar-Ge giderleri
AraĢtırma harcamaları oluĢtukları tarihte gider yazılır. AĢağıda belirtilen kriterlere sahip proje
harcamaları dıĢında geliĢtirme için yapılan harcamalar oluĢtukları dönem içerisinde gider olarak kayıt
edilmektedir. AĢağıda bahsedilen kriterleri karĢılayan geliĢtirme projelerinin maliyetleri TMS 38
“Maddi olmayan duran varlıklar” standardı kapsamında geliĢtirme maliyetleri olarak kabul
edilmektedir, aktifleĢtirilmektedir ve ilgili proje ömürleri doğrultusunda doğrusal amortisman metodu
ile itfa edilirler (Not 12):
-

Ürün ile ilgili maliyetleri net olarak tanımlanabiliyor ve de güvenilir bir Ģekilde ölçülebiliyorsa,
Ürünün teknik yeterliliği/fizibilitesi ölçülebiliyorsa,
Ürün satıĢa sunulacak ya da Ģirket içerisinde kullanılacaksa,
Ürün için potansiyel bir pazar mevcutsa, ya da Ģirket içi kullanılırlığı ispatlanabiliyorsa,
Projenin tamamlanabilmesi için yeterli teknik, mali ve diğer gerekli kaynaklar temin
edilebiliniyorsa.

Gelirlerin kaydedilmesi
Grup gelirlerinin büyük kısmını elyaf ve enerji satıĢından elde etmektedir. Gelirler, faaliyetler ile ilgili
olarak Grup‟a ekonomik getiri sağlanmasının muhtemel ve getirinin güvenilir olarak ölçülebilmesinin
mümkün olduğu zaman muhasebeleĢtirilir. Gelirler verilen iskontolar ile katma değer ve satıĢ vergileri
düĢülerek hesaplanır. Gelirler mal veya enerji ile ilgili önemli risk ve mülkiyetin getirdiği haklar
alıcıya geçtiği zaman finansal tablolarda tanımlanır. Bunun için ayrıca gelirin miktarının güvenilir bir
biçimde ölçülmesi gerekmektedir. Net satıĢlar, teslim edilmiĢ malların ve dağıtımı yapılan enerjinin
fatura edilmiĢ bedelinin, müĢteri tarafından karĢılanan dağıtım veya iletim bedellerinden, satıĢ iadeleri
ve indirimlerinden arındırılmıĢ halidir.
Faiz gelirleri, geçerli faiz oranı ve vadesine kalan süre içinde etkin olacak faiz oranı dikkate alınarak
tahakkuk esasına göre hesaplanır.
SatıĢların içerisinde önemli bir finansman maliyeti bulunması durumunda, makul bedel, gelecekte
oluĢacak tahsilatların, finansman maliyeti içerisinde yer alan gizli faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit
edilir. Gerçek değerleri ile nominal değerleri arasındaki fark, tahakkuk esasına göre vadeli satıĢ faiz
geliri olarak değerlendirilir (Not 21).
Temettü gelirleri, Grup‟un temettü ödemesi almaya hak kazandığı anda gelir yazılır. Kira gelirleri ise
aylık olarak kazanıldığında finansal tablolara yansıtılır.
Komisyon gelirleri, Grup‟un aracılık etmiĢ olduğu malların satıcı tarafından faturası kesildiği an
tahakkuk etmektedir.
Grup, elyaf satıĢları ile iliĢkili olarak müĢterilerine alım hedefleri doğrultusunda, yılsonunda ödenmek
üzere iskonto primi tahakkuk ettirilmektedir. Cari dönemde müĢterilerin kazandığı iskonto primi
tutarları satıĢlar içerisindeki “diğer indirimler” hesabında muhasebeleĢtirilmiĢtir.
Banka kredileri
Bütün banka kredileri, ilk kayıt anında rayiç değerlerini de yansıttığı düĢünülen ve ihraç maliyetini
içeren maliyet bedeli ile kaydedilir. Ġlk kayda alımdan sonra krediler, etkin faiz oranı yöntemiyle
indirgenmiĢ net değerleri ile gösterilir. ĠndirgenmiĢ değer hesaplanırken ilk ihraç anındaki maliyetler
ve geri ödeme sırasındaki indirimler ve primler göz önünde bulundurulur (Not 7). Grup, ihtiyaç
duyması halinde faktoring uygulamalarında, alacağın maliyeti karĢılığında erken tahsili iĢlemlerini de
gerçekleĢtirmektedir. Bu durum kabili rücu Ģeklindeki risk yönetimi uygulamasına paralel bir
uygulamadır. Ġlgili tutar finansal borçlara sınıflanarak dipnot açıklamalarında yer almaktadır (Not 7).
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NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
Borçlanma maliyetleri
Borçlanma maliyetleri özellikli bir varlığın satın alınması, inĢaatı veya üretimi ile doğrudan iliĢkisi
kurulabildiği takdirde, ilgili özellikli varlığın maliyetinin bir unsuru olarak aktifleĢtirilir. Bu tür
maliyetler güvenilebilir bir biçimde ölçülebilmeleri ve gelecekte ekonomik yararlardan iĢletmenin
faydalanabilmesinin muhtemel olması durumunda, varlığın maliyetine dahil edilir. Bu kapsamda
olmayan borçlanma maliyetleri ise oluĢtukları tarihte giderleĢtirilir. AktifleĢtirilen borçlanma
maliyetleri konsolide nakit tablosu içinde maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarında
sınıflanmıĢtır.
Finansal araçların gerçeğe uygun değeri
Gerçeğe uygun (rayiç) değer, zorunlu satıĢ veya tasfiye dıĢında tarafların rızası dahilindeki bir
iĢlemde, bir finansal aracın alım satımının yapılabileceği tutardır. Mevcut olması durumunda kote
edilmiĢ piyasa fiyatı makul değeri en iyi biçimde yansıtır. Rayiç değerleri tahmin edilebilir finansal
araçların, rayiç değerlerinin tahmini için aĢağıdaki yöntem ve varsayımlar kullanılmıĢtır:
Parasal varlıklar
Bu varlıklar, maliyet bedelleri ile finansal tablolarda yer alıp nakit ve nakit benzeri değerleri, bunların
üzerindeki faiz tahakkuklarını ve diğer kısa vadeli finansal varlıkları içermektedir ve kısa vadeli ve
yabancı para cinsinden olmalarından dolayı, rayiç değerlerinin taĢınan değerlerine yakın olduğu
düĢünülmektedir. Ticari alacakların reeskont ve Ģüpheli alacaklar karĢılığı düĢüldükten sonraki taĢınan
değerlerinin rayiç değerlerine yakın olduğu düĢünülmektedir.
Parasal yükümlülükler
Parasal yükümlülükler, rayiç değerleri taĢıdıkları değere yaklaĢan parasal yükümlülüklerdir. Ticari
borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle rayiç değerlerinin taĢıdıkları
değere yaklaĢtığı düĢünülmektedir. Banka kredileri ve faktoring kaynaklı finansal borçlar iskonto
edilmiĢ maliyet ile ifade edilir ve iĢlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki
faiz oranları değiĢen piyasa koĢulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin rayiç değerlerinin
taĢıdıkları değeri ifade ettiği düĢünülmektedir. Reeskont karĢılığı düĢüldükten sonra kalan ticari
borçların rayiç değerlerinin taĢıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Kıdem tazminatı karĢılığı
Kıdem tazminatı karĢılığı, Grup çalıĢanlarının ĠĢ Kanunu uyarınca emekliye ayrılmasından doğacak
gelecekteki olası yükümlülüklerin tahmini toplam karĢılığının bilanço tarihindeki indirgenmiĢ değerini
ifade eder. TMS 19 “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar” standardı, kıdem tazminatı karĢılığının
hesaplanması kapsamında, aktüeryal varsayımlar (net iskonto oranı, emekli olma olasılığına iliĢkin
kullanılan devir hızı oranı vb.) yapılmasını gerektirmektedir. Aktüeryal varsayımlar ile gerçekleĢen
arasındaki fark düzeltmeleri ve aktüeryal varsayımlardaki değiĢikliklerin etkileri, aktüeryal kazanç /
kayıpları oluĢturmaktadır.
1 Ocak 2013 tarihinden önce yürürlükte olan TMS 19 “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar” standardı
uyarınca aktüeryal kazanç/kayıplar gelir tablosunda muhasebeleĢtirilmekte iken; 1 Ocak 2013
tarihinden itibaren yürürlüğe giren değiĢiklik ile söz konusu aktüeryal kazanç/kayıpların diğer
kapsamlı gelir altında muhasebeleĢtirilmesi zorunluluğu getirilmiĢtir. Ġlgili değiĢiklik ile Grup,
TMS 19 “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar” standardı içerisinde belirtilen geçiĢ hükümlerine uyumlu
olarak, aktüeryal kazanç / kayıpları diğer kapsamlı gelir altında muhasebeleĢtirmiĢtir.
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NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
Kıdeme Teşvik Primi
Grup‟un belli bir kıdemin üzerindeki çalıĢanlarına ödenen “Kıdeme TeĢvik Primi” (“Prim”) adı altında
sağladığı bir fayda bulunmaktadır. Grup, bu Primi TMS 19 “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar”
standardına göre muhasebe kayıtlarını tutmaktadır. Kıdeme teĢvik primi karĢılığı, gelecekteki olası
yükümlülüklerin tahmini toplam karĢılığının Ģimdiki zamana indirgenmiĢ değerini ifade eder
İzin hakları
KullanılmamıĢ izin haklarından doğan yükümlülükler, hak kazanıldıkları dönemlerde tahakkuk edilir.
Dönem vergi gideri ve ertelenen vergi
Vergi gideri veya geliri, dönem içerisinde ortaya çıkan kazanç veya zararlar ile alakalı olarak
hesaplanan yasal ve ertelenmiĢ verginin toplamıdır.
ErtelenmiĢ vergi, bilanço yükümlülüğü metoduna göre bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları
kullanılarak hesaplanmıĢtır. ErtelenmiĢ vergi, aktif ve pasiflerin finansal tablolarda yansıtılan değerleri
ile vergi matrahları arasındaki geçici farkların vergi etkisi olup, finansal raporlama amacıyla dikkate
alınarak yansıtılmaktadır.
ErtelenmiĢ vergi aktifi ileride bu zamanlama farklılıklarının kullanılabileceği bir mali kar
oluĢabileceği ölçüde; tüm indirilebilir geçici farklar, kullanılmayan teĢvik tutarları ile geçmiĢ
dönemlere iliĢkin taĢınan mali zararlar için tanımlanır. ErtelenmiĢ vergi aktifi her bilanço döneminde
gözden geçirilmekte ve ertelenmiĢ vergi aktifinin ileride kullanılması için yeterli mali karın
oluĢmasının mümkün olmadığı durumlarda, bilançoda taĢınan değeri azaltılmaktadır. Özkaynaklar
hesabı altında muhasebeleĢtirilen gelir ve gider kalemlerine iliĢkin ertelenmiĢ vergi tutarları da
özkaynaklar hesabı altında takip edilir.
ErtelenmiĢ vergi aktifi ve pasifinin hesaplanmasında, Grup‟un bu geçici farkları kullanabileceğini
düĢündüğü tarihlerde geçerli olacak vergi oranları (bilanço tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiĢ veya
girmesi kesinleĢmiĢ olan oranlar baz alınarak) kullanılmaktadır. Her bilanço döneminde Grup,
ertelenmiĢ vergi varlıklarını gözden geçirmekte ve gelecekte indirilebilir olması ihtimali göz önüne
alınarak muhasebeleĢtirmektedir (Not 24).
Hisse baĢına kazanç
Kapsamlı konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kazanç, net karın ana ortaklığa ait
bölümünün, raporlama dönemi boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine
bölünmesiyle bulunmaktadır (Not 25).
Türkiye‟de Ģirketler sermayelerini halihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiĢ yıl kazançlarından ve
enflasyon düzeltmesi farkları hesabından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu
tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse baĢına kazanç hesaplamalarında ihraç edilmiĢ hisse gibi
değerlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, söz konusu
hisse senedi dağıtımlarının geçmiĢe dönük etkileri de dikkate alınarak bulunur.
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NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
Bilanço tarihinden sonraki olaylar
Grup‟un bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve bilanço tarihindeki durumunu etkileyebilecek
olaylar, (düzeltme gerektiren olaylar) konsolide finansal tablolarda yansıtılmaktadır. Düzeltme
gerektirmeyen olaylar belli bir önem arz ettikleri takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır (Not 29).
KarĢılıklar
KarĢılıklar Grup‟un geçmiĢten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü varsa, bu
yükümlülük sebebiyle iĢletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma olasılığı
mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir Ģekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. KarĢılıklar
her bilanço tarihinde gözden geçirilmekte ve yönetimin en iyi tahminlerini yansıtacak Ģekilde gerekli
düzenlemeler yapılmaktadır (Not 14).
ġarta bağlı varlık ve yükümlülükler
GeçmiĢ olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti isletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleĢip gerçekleĢmemesi ile teyit
edilebilmesi mümkün olmayan yükümlülükler finansal tablolara dahil edilmemekte ve Ģarta bağlı
yükümlülükler olarak notlarda açıklanmaktadır. ġarta bağlı varlıklar ise finansal tablolara
yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde notlarda açıklanır (Not 14).
NetleĢtirme
Finansal aktif ve pasifler netleĢtirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması
durumunda ve eğer gelecekte netleĢtirilerek kazanılacak veya ödenecekse bilançoda net tutar
üzerinden raporlanır.
Yabancı para cinsinden iĢlemler
Yabancı para cinsinden oluĢan gelir ve giderler iĢlem tarihinde geçerli olan kurlar ile çevrilmektedir.
Yabancı paralarla ifade edilen parasal aktiflerin ve pasiflerin çevriminde bilanço tarihinde T.C.
Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar kullanılmaktadır. Yabancı para cinsinden olan iĢlemlerin
çevrilmesinden veya yabancı paralarla ifade edilen tutarların değerlemesinden doğan kur farkı gelir ya
da gideri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
ġerefiye
Ġktisap tarihinde iktisap bedelinin, iktisap edilen bağlı ortaklık/iĢtirakin Grup‟un net tanımlanabilir
varlıklarının makul değerindeki payını aĢan tutar Ģerefiye olarak kaydedilir.
ġerefiye, her yıl değer düĢüklüğü için gözden geçirilir ve maliyet değerinden birikmiĢ değer düĢüklüğü
karĢılıkları düĢüldükten sonraki değeriyle bilançoda taĢınır. Değer düĢüklüğü çalıĢması için Ģerefiye,
nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, Ģerefiyenin oluĢtuğu iĢ birleĢmesinden fayda sağlaması
beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır. Grup Ģerefiye değer
düĢüklüğü testlerini her yılın 31 Aralık tarihlerinde gerçekleĢtirmektedir. ġerefiye üzerindeki ayrılan
değer düĢüklükleri iptal edilemez. Bir iĢletmenin satıĢından doğan kar ve zararlar, satılan kuruluĢ
üzerindeki Ģerefiyenin kayıtlı değerini de içerir (Not 13).
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NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanması
Bölümlere göre raporlama, Grup‟un faaliyetlere iliĢkin karar almaya yetkili merciine yapılan
raporlamayla yeknesaklığı sağlayacak biçimde düzenlenmiĢtir. Grup‟un faaliyetlere iliĢkin karar
almaya yetkili merci, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara iliĢkin kararların alınmasından ve
bölümlerin performansının değerlendirilmesinden sorumludur.
Bir faaliyet bölümünün raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik, iĢletme dıĢı
müĢterilere yapılan satıĢlar ve bölümler arası satıĢlar veya transferler de dahil olmak üzere, raporlanan
hasılatın, iĢletme içi ve dıĢı tüm faaliyet bölümlerinin toplam hasılatının yüzde 10‟unu veya daha
fazlasını oluĢturması, raporlanan kâr veya zararının yüzde 10‟u veya daha fazlası olması veya
varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının yüzde 10‟u veya daha fazlası olması
gerekmektedir. Yönetimin bölüme iliĢkin bilgilerin finansal tablo kullanıcıları için faydalı olacağına
inanması durumunda, yukarıdaki sayısal alt sınırlardan herhangi birini karĢılamayan faaliyet bölümleri
de ayrıca raporlanabilir bölümler olarak değerlendirilebilir ve bunlara iliĢkin bilgiler ayrı olarak
açıklanabilir.
Grup için raporlanabilir bölümler, endüstriyel bölümlerdir. Bir endüstriyel bölümün raporlanabilir
bölüm olarak belirlenebilmesi için gereklilik; bölüm hasılatının büyük bir çoğunluğunun grup dıĢı
müĢterilere yapılan satıĢlardan kazanılması, bölüm sonucunun faaliyet karının %10‟udan büyük
olması, tüm bölümlerin toplam varlıklarının en az %10‟unu oluĢturması ve bölüm faaliyetlerinin diğer
bölümlere göre farklı risk ve getirilere sahip olmasıdır (Not 3).
Bu amaçla Grup‟un faaliyetlerine iliĢkin karar almaya yetkili merci bölüm faaliyetlerinin
performanslarını düzeltilmiĢ Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kar "FVAÖK" ile takip etmektedir.
Aksa‟nın faaliyetlerinin bir bölümü “elyaflar”, bir bölümü “enerji” endüstriyel bölümünde ve bu iki
bölüme girmeyenler de “diğer” bölümünde raporlanmaktadır. Bağlı ortaklıkları olan Aksa Egypt ve
DowAksa Holdings “elyaflar” , Fitco ise “diğer” bölümü altında sınıflandırılmıĢtır (Not 3).
Endüstriyel bölümlerin faaliyetlerini destekleyen Mali ĠĢler, Ġnsan Kaynakları ve Yönetim Sistemleri,
Satınalma ve Yeni ĠĢ GeliĢtirme, AraĢtırma ve GeliĢtirme, Genel Müdürlük fonksiyonlarının faaliyet
giderleri ve kurum seviyesinde katlanılan diğer genel yönetim ve faaliyet giderleri dağıtılmayan kurum
giderleri olarak sınıflandırılmıĢtır ve endüstriyel bölümlerin faaliyet performanslarının ölçümüne dahil
edilmemiĢtir. Dağıtılmayan kurum giderleri Ģirket faaliyetlerinin bütünlüğünü sağlayan giderler olarak
kurum seviyesinde takip edilmektedir.
Türev finansal araçlar
Grup‟un türev finansal araçlarını faiz oranı swap iĢlemleri oluĢturmaktadır. Söz konusu türev finansal
araçlar ekonomik olarak Grup için risklere karĢı etkin bir koruma sağlamaları ve risk muhasebesi
yönünden TMS 39 “Finansal araçların muhasebeleĢtirilmesi” standardına ait gerekli koĢulları
taĢımaları nedeniyle konsolide finansal tablolarda risk amaçlı türev finansal araçlar olarak
muhasebeleĢtirilmektedir. Grup, etkin olarak nitelendirilen finansal riskten korunma iĢlemine iliĢkin
kazanç ve kayıplarını özkaynaklarda “finansal riskten korunma fonu” içerisinde sunmaktadır.
Ayrıca Grup‟un döviz alım ve satımına iliĢkin opsiyon iĢlemleri risk muhasebesi yönünden gerekli
koĢulları taĢımaması nedeniyle konsolide finansal tablolarda alım-satım amaçlı türev finansal araçlar
olarak muhasebeleĢtirilmektedir ve bu türev finansal araçların makul değerlerinde oluĢan değiĢimler
gelir tablosu ile iliĢkilendirilmektedir
Makul değeri pozitif olan türev finansal araçlar konsolide bilançoda varlıklarda, negatif olanlar ise
yükümlülüklerde muhasebeleĢtirilmektedir (Not 17).
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NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
ĠliĢkili taraflar
AĢağıdaki kriterlerden birinin varlığında, taraf Grup ile iliĢkili sayılır:
a) Söz konusu tarafın, doğrudan ya da dolaylı olarak bir veya birden fazla aracı yoluyla:
ĠĢletmeyi kontrol etmesi, iĢletme tarafından kontrol edilmesi ya da iĢletme ile ortak
kontrol altında bulunması (ana ortaklıklar, bağlı ortaklıklar ve aynı iĢ dalındaki bağlı
ortaklıklar dahil olmak üzere);
ii)
Grup üzerinde önemli etkisinin olmasını sağlayacak payının olması veya
iii) Grup üzerinde ortak kontrole sahip olması;
Tarafın, Grup‟un bir iĢtiraki olması;
Tarafın, Grup‟un ortak giriĢimci olduğu bir iĢ ortaklığı olması;
Tarafın, Grup‟un veya ana ortaklığının kilit yönetici personelinin bir üyesi olması;
Tarafın, (a) ya da (d)‟de bahsedilen herhangi bir bireyin yakın bir aile üyesi olması;
Tarafın; kontrol edilen, ortak kontrol edilen ya da önemli etki altında veya (d) ya da (e)‟de
bahsedilen herhangi bir bireyin doğrudan ya da dolaylı olarak önemli oy hakkına sahip olduğu
bir iĢletme olması;
veya
Tarafın, iĢletmenin ya da iĢletme ile iliĢkili taraf olan bir iĢletmenin çalıĢanlarına iĢten ayrılma
sonrasında sağlanan fayda planları olması, gerekir.
i)

b)
c)
d)
e)
f)

(g)

ĠliĢkili taraflarla yapılan iĢlem, iliĢkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin
bir bedel karĢılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir. Grup, iliĢkili taraflarıyla olağan
faaliyetleri çerçevesinde iĢ iliĢkilerine girmektedir (Not 26).
Nakit akımının raporlanması
Nakit akım tablosunda, döneme iliĢkin konsolide nakit akımları iĢletme, yatırım ve finansman
faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.
ĠĢletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları, Grup‟un esas faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
akımlarını gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup‟un yatırım faaliyetlerinde (varlık yatırımları ve
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine iliĢkin nakit akımları, Grup‟un finansman faaliyetlerinde kullandığı
kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen
kısa vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi üç (3) ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir
(Not 4).
Devlet teĢvikleri
Devlet teĢvikleri, elde edilmesi için gerekli Ģartların Grup tarafından yerine getirileceğine ve teĢviğin
Grup tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluĢtuğu durumlarda makul değerleri ile
muhasebeleĢtirilir. Maddi duran varlıklarla ile ilgili devlet teĢvikleri ertelenmiĢ devlet teĢvikleri olarak
uzun vadeli yükümlülükler altında muhasebeleĢtirilir ve ilgili varlıkların ekonomik ömürleri boyunca
doğrusal amortisman yöntemi ile gelir tablosuna kaydedilir.
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NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
2.4

Önemli Muhasebe Tahmin ve Varsayımları

Konsolide finansal tabloların TMS‟ye göre hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve
yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile oluĢması muhtemel yükümlülük ve
taahhütleri ve raporlama dönemi itibarıyla gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler
yapması gerekmektedir. Bu tahmin ve varsayımlar Grup yönetiminin mevcut olaylar ve iĢlemlere
iliĢkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen fiili sonuçlar ile farklılık gösterebilir. Tahminler düzenli
olarak gözden geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleĢtikleri dönem gelir tablosunda
yansıtılmaktadırlar.
Gelecek finansal döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde düzeltmelere neden olma
riski olan tahmin ve varsayımlar aĢağıda belirtilmiĢtir:
a)

Şerefiye değer düşüklüğü testi

Ġktisap tarihinde iktisap bedelinin, iktisap edilen bağlı ortaklık/iĢtirakin Grup‟un net tanımlanabilir
varlıklarının makul değerindeki payını aĢan tutar Ģerefiye olarak kaydedilir. Bilanço tarihi itibarıyla
kayıtlı olan Ģerefiye 2007 yılında Ak-Tops Tekstil Sanayi A.ġ.'nin %50 oranındaki payının satın alımı
sonucunda oluĢmuĢtur.
ġerefiye, Grup tarafından her yıl değer düĢüklüğü için gözden geçirilir ve maliyet değerinden birikmiĢ
değer düĢüklüğü karĢılıkları düĢüldükten sonraki değeriyle bilançoda taĢınır. Değer düĢüklüğü
çalıĢması için Ģerefiye, nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, Ģerefiyenin oluĢtuğu iĢ birleĢmesinden
fayda sağlaması beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır. Söz konusu
nakit üreten birimin geri kazanılabilir değeri kullanım değeri hesaplamalarına göre tespit edilmiĢtir.
Bu kullanım değeri hesaplamaları iskonto edilmiĢ vergi sonrası nakit akım tahminlerini içermekte olup
ABD Doları bazında tespit edilen bu projeksiyonlar yönetim tarafından onaylanan beĢ yıllık bütçelere
dayanmaktadır. Kullanım değer tespiti sırasında ABD Doları cinsinden bulunan değer üzerinden
hesaplanmıĢtır. Bu nedenle, söz konusu kullanım değeri esasına göre yapılan hesaplama döviz
piyasasında yaĢanan dalgalanmalardan etkilenmemektedir.
Grup 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yapmıĢ olduğu değer düĢüklüğü testi sonucunda Ģerefiye
tutarında herhangi bir değer düĢüklüğü tespit etmemiĢtir. Söz konusu değer değer düĢüklüğü testi için
yapılan hesaplamalarda Amerikan doları üzerinden iskonto oranı %4 ve risk primi %3 olarak
kullanılmıĢtır. Kullanılan iskonto oranı vergi öncesi iskonto oranı olup nakit üreten birimlere özgü
riskleri de içermektedir.
ġerefiye değer düĢüklüğü testi için yapılan duyarlılık analizinde, değer düĢüklüğü testinde kullanılan
iskonto oranının 1 puan arttırılması veya kar marjının %10 oranında düĢük gerçekleĢmesi Ģerefiye
üzerinde herhangi bir değer düĢüklüğü oluĢturmamaktadır.
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NOT 2 - FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı)
b)

Karşılıklar

Not 2.3‟te belirtilen muhasebe politikası gereğince, karĢılıklar, Grup‟un geçmiĢ olaylar sonucunda,
elinde bulundurduğu yasal ya da yaptırıcı bir yükümlülüğün mevcut bulunması ve bu yükümlülüğü
yerine getirmek amacıyla geleceğe yönelik bir kaynak çıkıĢının muhtemel olduğu, ayrıca ödenecek
miktarın güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebildiği durumlarda ayrılmaktadır (Not 14).
c)

Ertelenmiş Vergi

Grup, stratejik plan ve bütçe çalıĢmalarında ileriki dönemlerde kurumlar vergisi hesaplamalarından
mahsuplaĢtıracağını öngördüğü mali zararlarından ertelenmiĢ vergi varlığı yaratmaktadır. 31 Aralık
2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla özkaynak yöntemine göre muhasebeleĢtirilen müĢterek yönetime tabi
ortaklık olan DowAksa Ġleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. ġti. mali zararlarının tamamı üzerinden
ertelenmiĢ vergi varlığı oluĢturmaktadır. DowAksa‟nın sözkonusu zararları 2017, 2018 ve 2019
yıllarına kadar kullanabilme hakkı bulunmaktadır.
d)

Maddi varlıklar ve maddi olmayan varlıklar faydalı ömürleri

Not 2.3‟te belirtilen muhasebe politikası gereğince, maddi ve maddi olmayan varlıklar elde etme
maliyetinden birikmiĢ amortisman ve varsa değer düĢüklüğü düĢüldükten sonraki net değeri ile
gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlıkların faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal amortisman
yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır. Faydalı ömürler yönetimin en iyi tahminlerine dayanır, her bilanço
tarihinde gözden geçirilir ve gerekirse düzeltme yapılır.
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NOT 3 - FĠNANSAL BĠLGĠLERĠN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI
Grup‟un faaliyet bölümleri bilgileri aĢağıdaki gibidir:

Elyaflar

1 Ocak - 31 Aralık 2014
Enerji
Diğer

Toplam

Toplam bölüm gelirleri

1.977.485

120.059

7.354

2.104.898

Grup dıĢı müĢterilerden gelirler

1.977.485

120.059

7.354

2.104.898

DüzeltilmiĢ FVAÖK (*)
Dağıtılmayan kurum giderleri (**)

314.647
-

10.365
-

1.176
-

326.188
(41.431)

FVAÖK
Amortisman ve itfa payları
Esas faaliyetlerden diğer gelirler, net
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
müĢterek yönetime tabi ortaklıkların
zararındaki paylar
Finansman gelir / (gideri), net

(39.880)
-

(12.507)
-

(7.788)
-

284.757
(60.175)
9.633

(20.192)
-

-

-

(20.192)
(5.894)

Vergi öncesi kar
(*)
(**)

208.129

DüzeltilmiĢ Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kar
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla dağıtılmayan kurum giderleri genel yönetim giderlerinin dağıtılmayan
kısımından oluĢmaktadır.

Elyaflar
Maddi ve maddi olmayan
duran varlık alımları

103.571

1 Ocak – 31 Aralık 2014
Enerji
Diğer Dağıtılmayan

Toplam

29.039

132.610

-

-

31 Aralık 2014
Toplam bölüm varlıkları
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
müĢterek yönetime tabi ortaklıklar
Dağıtılmayan kurum varlıkları

1.077.197

364.251

-

242.588
-

-

-

314.029

Toplam varlıklar

1.319.785

364.251

-

314.029 1.998.065

Toplam bölüm yükümlülükleri
Dağıtılmayan kurum yükümlülükleri

458.094
-

3.431
-

-

423.177

461.525
423.177

Toplam yükümlülükler

458.094

3.431

-

423.177

884.702
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NOT 3 - FĠNANSAL BĠLGĠLERĠN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI (Devamı)

Elyaflar

1 Ocak - 31 Aralık 2013
Enerji
Diğer

Toplam

Toplam bölüm gelirleri

1.634.058

115.711

6.633

1.756.402

Grup dıĢı müĢterilerden gelirler

1.634.058

115.711

6.633

1.756.402

DüzeltilmiĢ FVAÖK (*)
Dağıtılmayan kurum giderleri (**)

279.114
-

16.991
-

505
-

296.610
(44.937)

FVAÖK
Amortisman ve itfa payları
Esas faaliyetlerden diğer gelirler, net
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
müĢterek yönetime tabi ortaklıkların
zararındaki paylar
Finansman gelirleri / (giderleri), net

(34.493)
-

(10.818)
-

(25.525)
-

(6.735)
-

-

251.673
(52.046)
(11.890)

-

(25.525)
22.134

Vergi öncesi kar

184.346

(*)
DüzeltilmiĢ Faiz, Vergi, Amortisman Öncesi Kar
(**) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla dağıtılmayan kurum giderleri içerisinde 41.171 TL tutarında Genel
Yönetim Giderleri ve 3.766 TL tutarında AraĢtırma ve GeliĢtirme gideri bulunmaktadır.

Elyaflar
Maddi ve maddi olmayan
duran varlık alımları

102.665

1 Ocak- 31Aralık 2013
Enerji
Diğer Dağıtılmayan

Toplam

26.924

129.589

-

-

31Aralık 2013
Toplam bölüm varlıkları
Özkaynak yöntemiyle değerlenen
müĢterek yönetime tabi ortaklıklar
Dağıtılmayan kurum varlıkları

817.544

365.307

-

245.108
-

-

-

383.646

1.062.652

365.307

-

383.646 1.811.605

Toplam bölüm yükümlülükleri
Dağıtılmayan kurum yükümlülükleri

375.034
-

2.547
-

-

386.538

377.581
386.538

Toplam yükümlülükler

375.034

2.547

-

386.538

764.119

Toplam varlıklar
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NOT 3 - FĠNANSAL BĠLGĠLERĠN BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLANMASI (Devamı)
Bölüm Varlıkları
Raporlanabilir bölüm varlıkları ile toplam varlıklar arasındaki mutabakat aĢağıdaki gibidir:

Raporlanabilir bölüm varlıkları
Nakit ve nakit benzerleri
Diğer alacaklar
Diğer varlıklar
Finansal yatırımlar
Türev araçlar
Maddi ve maddi olmayan
duran varlıklar
Toplam Varlıklar

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

1.684.036

1.427.959

192.492
148
42.791
2.355
6.832

233.208
191
68.151
2.355
524

69.411

79.217

1.998.065

1.811.605

Bölüm Yükümlülükleri
Raporlanabilir bölüm yükümlülükleri ile toplam yükümlülükler arasındaki mutabakat aĢağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Raporlanabilir bölüm yükümlülükleri

461.525

377.581

Finansal borçlar (*)
Türev finansal araçlar (**)
Diğer borçlar
Borç karĢılıkları
Dönem karı vergi yükümlülüğü
Diğer yükümlülükler
ÇalıĢanlara sağlanan faydalar
ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü

384.228
2.795
10.774
11.122
300
4.572
9.386

350.477
3.312
3.259
6.224
10.437
1.795
3.789
7.245

Toplam Yükümlülükler

884.702

764.119

(*)

31 Aralık 2014 itibarıyla finansal borçlar içerisinde yer alan banka kredilerinin 131.447 TL (31 Aralık
2013: 147.484 TL) kısmı elyaf yatımları için, 252.781 TL (31 Aralık 2013: 160.307 TL) kısmı ise
iĢletme sermayesi için kullanılmıĢtır (31 Aralık 2013: 42.686 TL kısmı enerji birimine ait yatırımlar için).

(**)

31 Aralık 2014 itibarıyla türev finansal borçların içerisinde elyaf birimine ait yatırımları için kullanılan
kredilere ait 433 TL (31 Aralık 2013: 733 TL varlık ve enerji birimine ait yatırımlar için kullanılan
kredilere ait 209 TL yükümlülük) tutarında swap faiz sözleĢmesinden doğan yükümlülük bulunmaktadır.
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NOT 4 - NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ
Grup‟un nakit ve nakit benzeri değerlerinin detayı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Kasa
Banka
vadesiz TL mevduat
vadesiz döviz mevduat
vadeli TL mevduat
vadeli döviz mevduat
Diğer

41

17

5.437
24.960
41.041
110.242
10.771

32.101
10.090
84.678
102.907
3.415

Toplam

192.492

233.208

Vadeli mevduatlar üç aydan kısa vadeye sahip olup yıllık ağırlıklı faiz oranı TL mevduatlar için %9,82
(31 Aralık 2013: %9,18), ABD Doları mevduatlar için %2,30 (31 Aralık 2013: %3,04) ve Avro
mevduatlar için %2,20‟dır (31 Aralık 2013: %2,90).
Yıllar itibarıyla konsolide nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler aĢağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

31 Aralık 2012

Nakit ve nakit benzerleri
Eksi: Vadesi üç aydan kısa
bloke mevduatlar
Faiz tahakkukları

192.492

233.208

141.472

Nakit ve nakit benzeri değerleri

181.703

(10.771)
(18)

(3.415)
(112)

(2.675)
(91)

229.681

138.706

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

2.355

2.355

NOT 5 - FĠNANSAL YATIRIMLAR
Grup‟un finansal yatırımlarının detayı aĢağıdaki gibidir:
Kote edilmemiĢ finansal varlıklar:
Ak-Pa
-
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NOT 6 - ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN MÜġTEREK YÖNETĠME TABĠ
ORTAKLIKLAR
MüĢterek yönetime tabi ortaklıklar

DowAksa Holdings

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

242.588

245.108

DowAksa Holdings‟in finansal tablolarıyla ilgili özet bilgiler aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Dönen varlıklar
Duran varlıklar

193.491
644.950

298.444
410.485

Toplam Varlıklar

838.441

708.929

Kısa vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli yükümlülükler
Özkaynaklar

101.997
251.268
485.176

90.673
128.041
490.215

Toplam Kaynaklar

838.441

708.929

Grup’un %50 hissesine karĢılık gelen özkaynak tutarı

242.588

245.108

2014

2013

Gelirler
Net zarar

75.226
(40.384)

59.440
(51.050)

Grup’un %50 hissesine karĢılık gelen net zarar

(20.192)

(25.525)

Özkaynak yöntemiyle değerlenen müĢterek yönetime tabi ortaklıkların dönem içi hareketleri aĢağıdaki
gibidir:
2014

2013

1 Ocak
Grup‟un %50 hissesine karĢılık gelen net zarar
Yabancı para çevrim farkları
Riskten korunma fon değiĢimi

245.108
(20.192)
17.448
224

227.742
(25.525)
43.501
(610)

31 Aralık

242.588

245.108
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NOT 7 - FĠNANSAL BORÇLANMALAR
Grup‟un finansal borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Kısa vadeli banka kredileri
Faktoring kaynaklı finansal borçlar
Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri

227.609
25.172
29.469

149.451
10.017
66.393

Toplam kısa vadeli finansal borçlanmalar

282.250

225.861

Uzun vadeli banka kredileri

101.978

124.616

Uzun vadeli finansal borçlanmalar

101.978

124.616

Toplam finansal borçlanmalar

384.228

350.477

Banka kredileri
31 Aralık 2014
Yıllık ağırlıklı
ortalama etkin
faiz oranı %

TL

31 Aralık 2013
Yıllık ağırlıklı
ortalama etkin
faiz oranı %

TL

a) Kısa vadeli banka kredileri:
ABD Doları krediler
TL krediler

1,51
-

Toplam kısa vadeli banka kredileri
Faktoring kaynaklı finansal borçlar (*)

227.252
358

1,40
-

227.610

149.401
50
149.451

1,60

25.172

4,13

10.017

3,85
3,68

19.518
9.950

2,88
3,83

60.944
5.449

b) Uzun vadeli kredilerin kısa vadeli kısmı:
ABD Doları krediler
Avro krediler
Toplam kısa vadeli finansal borçlanmalar

282.250

225.861

c) Uzun vadeli banka kredileri:
ABD Doları krediler
Avro krediler

3,85
3,68

Toplam uzun vadeli finansal borçlanmalar

77.297
24.681

3,84
3,83

101.978

* 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla faktoring iĢlemleri dolayısıyla oluĢan maliyetlerin tamamı
müĢterilere yansıtılmaktadır.
Grup'un borçlanmaya iliĢkin bir akid ihlali yoktur.
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NOT 7 - FĠNANSAL BORÇLANMALAR (Devamı)
Grup‟un uzun vadeli kredilerinin kayıtlı değerleri ve gerçeğe uygun değerleri aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
Makul değer Kayıtlı değer
ABD Doları krediler (*)
Avro krediler
(*)

85.856
26.579

77.297
24.681

31 Aralık 2013
Makul değer Kayıtlı değer
104.633
39.459

88.644
35.972

Riskten korunma amacıyla türev enstrümanlar kullanılan krediler swap faiz oranları dikkate alınarak
hesaplanmıĢtır.

Grup‟un finansal borçlanmalarının sözleĢme sürelerine göre dağılımı aĢağıda belirtilmiĢtir:

3 aydan kısa
3-12 ay arası
1-2 yıl içinde ödenecekler
2-3 yıl içinde ödenecekler
3-4 yıl içinde ödenecekler
4 yıl ve sonraki yıllarda ödenecekler

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

125.242
157.008
29.197
29.197
29.197
14.387

52.696
173.165
28.007
28.007
28.007
40.595

384.228

350.477

Grup‟un yapmıĢ olduğu kredi sözleĢmeleri neticesinde 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 1.059.519 TL
tutarında kullanılmayan kredi limiti bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 1.009.591 TL).
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla kredi genel sözleĢmesi kapsamında finansal borçlara iliĢkin 10.771 TL
tutarında bloke mevduat bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 3.415 TL).
NOT 8 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR
Grup‟un ticari alacak ve borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir:
a) Kısa vadeli ticari alacaklar:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Ticari alacaklar
Alacak senetleri ve vadeli çekler

199.011
144.396

152.521
109.321

Eksi: ġüpheli ticari alacaklar karĢılığı
Eksi: Vadeli satıĢlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiĢ finansman geliri

(42.973)

(40.981)

(3.087)

(2.475)

Toplam kısa vadeli ticari alacaklar, net

297.347

218.386

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla TL ve yabancı para cinsinden ticari alacaklar ortalama üç (3) ay
(31 Aralık 2013: 3 ay) vadeye sahiptir ve yıllık ortalama %6 (31 Aralık 2013: %6) oranı kullanılarak
iskonto edilmiĢtir.
Grup‟un, alacak hesaplarını tahsil etmekteki geçmiĢ deneyimi, ayrılan karĢılıklarda göz önünde
bulundurulmuĢtur. Bu nedenle Grup, olası tahsilat kayıpları için ayrılan karĢılık dıĢında herhangi bir
ek ticari alacak riskinin bulunmadığına inanmaktadır.
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NOT 8 - TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR (Devamı)
ġüpheli ticari alacaklara ayrılan karĢılığın 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemler
içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir:
2014
2013
1 Ocak
Tahsilatlar
Dönem içinde ayrılan karĢılıklar

40.981
(23)
2.015

40.248
(74)
807

31 Aralık

42.973

40.981

Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine iliĢkin açıklamalar Not 27 Kredi Riski bölümünde
verilmiĢtir.
b) Kısa vadeli ticari borçlar:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Satıcılar
Eksi: Vadeli alıĢlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiĢ finansman gideri

389.593

310.222

Toplam

386.952

(2.641)

(2.092)
308.130

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla TL ve yabancı para cinsinden ticari borçlar ortalama üç (3) ay vadeye
sahiptir ve ABD Doları bazında yıllık ortalama %4 (31 Aralık 2013: %3) faiz oranı kullanılarak
iskonto edilmiĢtir.
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NOT 9 - DĠĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Grup‟un diğer alacak ve borçlarının detayı aĢağıdaki gibidir:
a) Diğer kısa vadeli alacaklar:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

224

212

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Ödenecek vergi, resim ve harçlar
Diğer

2.313
482

3.152
107

Toplam

2.795

3.259

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Verilen depozito ve teminatlar
b) Diğer kısa vadeli borçlar:

NOT 10 - STOKLAR
Ġlk madde ve malzeme
Yarı mamuller
Mamuller
Diğer stoklar ve yedek parçalar
Eksi: Stok değer düĢüklüğü

151.931
19.957
44.588
19.933
(41)

120.014
9.736
40.533
14.998
(87)

Toplam

236.368

185.194

Stok değer düĢüklüğü karĢılığı mamuller ile iliĢkilidir.
Grup 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri arasında stok değer düĢüklüğü karĢılığı tutarındaki hareketleri
satılan mamul maliyetine dahil etmiĢtir (Stok değer düĢüklüğünde meydana gelen azalıĢ ilgili
envanterin elden çıkarılması ve satıĢ fiyatının değiĢikliklerinden kaynaklanmaktadır).
Grup‟un 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla 161.746 TL (31 Aralık 2013: 152.627 TL) tutarındaki stokları
üzerinde (yoldaki ilk madde malzeme stokları hariç) 65 milyon ABD Doları (31 Aralık 2013: 60
milyon ABD Doları) değerinde emtia sigortası bulunmaktadır.
Ġlk madde ve malzemelerin 77.309 TL (31 Aralık 2013: 32.567 TL) tutarındaki kısmı bilanço tarihi
itibarıyla yoldaki mal statüsündedir.
Cari dönem içerisinde satılan mamullere ait ilk madde ve malzeme maliyeti Not 20‟de gösterilmiĢtir.

34

AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ.
31 ARALIK 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.)

NOT 11 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR

Maliyet
Arsa ve araziler
Yeraltı ve yer üstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
DemirbaĢlar
Yapılmakta olan yatırımlar
BirikmiĢ amortisman
Yeraltı ve yer üstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
DemirbaĢlar
Net defter değeri

Yabancı
para
çevrim farkı

31 Aralık
2014

77
159
329
19
13

61.823
95.938
160.793
950.341
1.244
40.533

-

84.245

1 Ocak 2014

Ġlaveler

ÇıkıĢlar (*)

61.746
94.873
139.663
912.425
1.219
34.708

240
14
2.623
6
2.865

(1.827)
(6)

825
20.957
36.791
2.953

93.105

126.590

(73.924)

(61.526)

1.337.739

132.338

(75.757)

-

597

1.394.917

36.392
39.265
562.038
966
20.567

3.335
3.842
48.115
64
3.121

(1.732)
(2)

-

68
312
19
12

39.727
43.175
608.733
1.049
23.698

659.228

58.477

(1.734)

-

411

716.382

678.511

Transferler

678.535

(*) Yapılmakta olan yatırımlara ait 73.924 TL tutarındaki çıkıĢlar inĢaası tamamlanmıĢ olan “Solvent Geri Kazanım Ünitesi”nin MüĢterek Yönetime Tabi Ortaklık olan DowAksa‟ya
finansal kiralamaya konu edilmesiyle ilgilidir (Not 26).
31 Aralık 2014 tarihinde sona eren dönemde kullanılan yatırım kredileri ile oluĢan kur farkı giderleri ve faiz maliyeti sonucunda 9.019 TL aktifleĢtirilen net finansman maliyeti
bulunmaktadır.
Cari dönem amortisman giderlerinin 56.124 TL‟si satılan malın maliyetine, 513 TL‟si araĢtırma geliĢtirme giderlerine, 671 TL‟si genel yönetim giderlerine, 43 TL‟si pazarlama, satıĢ
ve dağıtım giderlerine ve 1.126 TL‟si stoklar üzerine dahil edilmiĢtir.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. Grup‟un maddi duran varlıklarına iliĢkin raporlama tarihinde geçerli olan
sigorta bedeli 412 milyon ABD Doları‟dır.
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NOT 11 - MADDĠ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Yabancı
para
çevrim farkı

31 Aralık
2013

121
251
494
30
19

61.746
94.873
139.663
912.425
1.219
34.708

1 Ocak 2013

Ġlaveler

ÇıkıĢlar

Maliyet
Arsa ve araziler
Yeraltı ve yer üstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
DemirbaĢlar

59.906
87.046
130.166
787.782
1.501
29.843

1.753
317
146
1.984
12
2.013

(34)
(5.483)
(324)
(45)

7.510
9.100
127.648
2.878

Yapılmakta olan yatırımlar

131.917

123.765

(5.903)

(156.674)

-

93.105

1.228.161

129.990

(11.789)

(9.538)

915

1.337.739

33.586
35.950
520.788
1.122
18.680

2.806
3.222
43.097
116
1.908

(2.340)
(299)
(39)

-

93
493
27
18

36.392
39.265
562.038
966
20.567

610.126

51.149

(2.678)

-

631

659.228

BirikmiĢ amortisman
Yeraltı ve yer üstü düzenlemeleri
Binalar
Makine, tesis ve cihazlar
Motorlu taĢıtlar
DemirbaĢlar
Net defter değeri

618.035

Transferler (*)

678.511

(*) 9.538 TL tutarındaki transfer maddi olmayan duran varlıklara aittir (Not 12).

31 Aralık 2013 tarihinde sona eren dönemde kömür santrali tesisi inĢaatı ve verimlilik projeleri kapsamında kullanılan krediler ile oluĢan kur farkı giderleri ve faiz maliyeti
sonucunda 15.807 TL aktifleĢtirilen net finansman maliyeti bulunmaktadır.
Cari dönem amortisman giderlerinin 48.179 TL‟si satılan malın maliyetine, 645 TL‟si araĢtırma geliĢtirme giderlerine, 865 TL‟si genel yönetim giderlerine, 9 TL‟si pazarlama, satıĢ
ve dağıtım giderlerine, 434 TL‟si henüz tamamlanmamıĢ proje geliĢtirme maliyetleri amortisman tutarı olan yapılmakta olan yatırımlara ve 1.017 TL‟si stoklar üzerine dahil
edilmiĢtir.
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerinde teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. Grup‟un maddi duran varlıklarına iliĢkin raporlama tarihinde geçerli olan
sigorta bedeli 390 milyon ABD Doları‟dır.
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NOT 12 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

Maliyet
Haklar
GeliĢtirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
BirikmiĢ itfa payları
Haklar
GeliĢtirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Net defter değeri

Maliyet
Haklar
GeliĢtirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
BirikmiĢ itfa payları
Haklar
GeliĢtirme maliyetleri
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Net defter değeri

Yabancı para
çevrim
farkları

31 Aralık
2014

1 Ocak 2014

Ġlaveler

ÇıkıĢlar

Transferler

3.417
10.583
3.001

27
245

(1)
-

-

72
-

3.515
10.583
3.246

17.001

272

(1)

-

72

17.344

2.417
2.686
1.967

125
2.122
577

(1)
-

-

34
-

2.575
4.808
2.544

7.070

2.824

(1)

-

34

9.927

9.931

7.417

Transferler (*)

31 Aralık
2013

1 Ocak 2013

Ġlaveler

3.232
4.343
2.022

2
31

(5)
(2.272)
(5)

73
8.512
953

115
-

3.417
10.583
3.001

9.597

33

(2.282)

9.538

115

17.001

2.214
897
1.665

163
1.883
302

(5)
(94)
-

-

45
-

2.417
2.686
1.967

4.776

2.348

(99)

-

45

7.070

4.821

ÇıkıĢlar

Yabancı para
çevrim
farkları

9.931

(*) Grup‟un geliĢtirme projeleri kapsamında aktifleĢtirilen maliyetlerden oluĢmaktadır.
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NOT 12 - MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Cari dönem amortisman giderlerinin 854 TL‟si (2013: 410 TL) satılan malın maliyetine, 1.660 TL‟si
(2013: 1.700 TL) araĢtırma geliĢtirme giderlerine, 310 TL‟si (2013: 317 TL) genel yönetim giderlerine
dahil edilmiĢtir.
NOT 13 - ġEREFĠYE
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla net defter değeri 5.989 TL (31 Aralık 2013: 5.989 TL) tutarındaki
Ģerefiyenin tümü 2007 yılında Ak-Tops Tekstil Sanayi A.ġ.'nin %50 oranındaki payının satın alımı
sonucunda oluĢmuĢtur.
Not 2.4‟te Grup'un Ģerefiyenin değer düĢüklüğünün değerlendirmesi detaylı bir Ģekilde anlatılmıĢtır.
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla 5.989 TL tutarındaki Ģerefiyenin kayıtlı değerinde herhangi
bir değer düĢüklüğü tespit edilmemiĢtir.
ġirket Ak-Tops hisselerinin %40 oranındaki azınlık paylarını 7 Ağustos 2013 tarihinde satın almıĢtır.
Konsolide özkaynak değiĢim tablosunda söz konusu iĢlem “Bağlı ortaklıklarda kontrol değiĢimi ile
sonuçlanmayan pay oranı değiĢikliklerine bağlı azalıĢ” satırında gösterilmiĢtir.
NOT 14 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
KarĢılıklar:
Performans prim karĢılıkları
Dava karĢılıkları
Toplam

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

8.504
2.053

5.315
1.338

10.557

6.653

KoĢullu varlık ve yükümlülükler:
a)

b)

Grup‟un üçüncü Ģahıslara vermiĢ olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarları dönemler
itibarıyla aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Verilen teminatlar
Akreditif taahhütleri

332.414
285.434

278.491
242.993

Toplam

617.848

521.484

Kısa vadeli ticari alacaklar için alınmıĢ teminatlara ait detaylar aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Alacak sigortaları
Alınan teminat çek ve senetleri
Alınan ipotekler
Teyitli teyitsiz akreditifler
Doğrudan borçlandırma sistemi
(“DBS”) limitleri
Alınan teminat mektupları

473.432
73.204
43.020
24.110

412.222
76.779
64.444
35.216

16.054
6.516

21.324
3.429

Toplam

636.336

613.414
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NOT 14 - KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
c)

A.

B.
C.

D.

Grup tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler (“TRĠ”):
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Kendi tüzel kiĢiliği adına vermiĢ
olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı

590.369

521.484

- ABD Doları
-Türk Lirası
-Avro
-Diğer

394.137
171.426
24.634
172

358.881
155.476
6.834
293

-

-

Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
diğer 3. kiĢilerin borcunu temin amacıyla vermiĢ
olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı

27.479

-

- ABD Doları

27.479

-

-

-

-

-

-

-

617.848

521.484

Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen bağlı
ortaklıklar lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı

Diğer verilen TRĠ‟lerin toplam tutarı
i) Ana ortaklık lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplamı
ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup
Ģirketleri lehine vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı
iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. KiĢiler lehine
vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin toplam tutarı

Toplam

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ġirket‟in vermiĢ olduğu TRĠ‟lerin özkaynaklara oranı %55‟dir
(31 Aralık 2013 %50).
NOT 15 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR
Kısa vadeli çalıĢanlara sağlanan faydalar

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

1.298

1.035

21.587

15.338

KullanılmamıĢ izin karĢılığı
Uzun vadeli çalıĢanlara sağlanan faydalar
Kıdem tazminatı ve kıdeme teĢvik karĢılığı
Kıdem tazminatı karĢılığı
Kıdem tazminatı karĢılığı aĢağıdaki açıklamalar çerçevesinde ayrılmaktadır.

Türk ĠĢ Kanunu‟na göre, Grup bir senesini doldurmuĢ olan ve Grup‟la iliĢkisi kesilen veya emekli olan.
25 hizmet (kadınlarda 20) yılını dolduran ve emekliliğini kazanan (kadınlar için 58 yaĢında, erkekler için
60 yaĢında), askere çağrılan veya vefat eden personeli için kıdem tazminatı ödemekle mükelleftir.
23 Mayıs 2002‟deki mevzuat değiĢikliğinden sonra emeklilikten önceki hizmet süresine iliĢkin bazı geçiĢ
süreci maddeleri çıkartılmıĢtır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir ve herhangi bir fonlama
Ģartı bulunmamaktadır.
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NOT 15 - ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALARA ĠLĠġKĠN KARġILIKLAR (Devamı)
Kıdem tazminatı karĢılığı çalıĢanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahminiyle hesaplanır.
TMS 19 “ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar” kıdem tazminatı karĢılığını tahmin etmek için aktüer
değerleme yöntemlerinin geliĢtirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam yükümlülüğün
hesaplanmasında aĢağıda yer alan aktüer öngörüler kullanılmıĢtır:
31 Aralık 2014
Ġskonto oranı (%)
Emeklilik olasılığı (%)

1,71
98,78

31 Aralık 2013
3,67
99,04

Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karĢılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmıĢ gerçek oranı
gösterir. Grup‟un kıdem tazminatı karĢılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için
1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan 3.541,37 TL (1 Ocak 2013: 3.438,22 TL) üzerinden
hesaplanmaktadır.
Grup‟un kıdem tazminatı karĢılığının dönem içindeki hareketleri aĢağıdaki gibidir:
2014

2013

1 Ocak itibarıyla bakiyeler

15.338

16.156

Hizmet maliyeti
Faiz maliyeti
Ödenen tazminatlar
Aktüeryal kayıp / (kazanç)

3.023
562
(1.663)
4.327

1.468
269
(1.191)
(1.364)

31 Aralık itibarıyla bakiyeler

21.587

15.338

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

KDV alacakları
Personel avansları

42.363
56

54.477
169

Toplam

42.419

54.646

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

9.394
4.235
24

13.722
4.775
36

13.653

18.533

NOT 16 - DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Diğer dönen varlıklar:

b) PeĢin ÖdenmiĢ Giderler – Kısa Vade:
Verilen sipariĢ avansları
Gelecek aylara ait giderler
ĠĢ avansları
Toplam
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NOT 16 - DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
c) PeĢin ÖdenmiĢ Giderler – Uzun vade:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Verilen sabit kıymet avansları
Gelecek yıllara ait giderler

8.722
761

11.460
526

Toplam

9.483

11.986

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

12.256
-

24.361
107
366

12.256

24.834

d) ErtelenmiĢ gelirler:
Alınan sipariĢ avansları – Kısa vade
ErtelenmiĢ gelirler – Kısa vade
ErtelenmiĢ gelirler – Uzun vade

NOT 17 - TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR
31 Aralık 2014
Varlık
Yükümlülük

31 Aralık 2013
Varlık Yükümlülük

Riskten korunma amaçlı
Alım-satım amaçlı

7.265

433
-

524
-

3.312

Toplam

7.265

433

524

3.312

Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar:
Kontrat
tutarı
bin ABD Doları
Faiz oranı swap iĢlemleri

31 Aralık 2014
31 Aralık 2013
Rayiç Değer
Kontrat
Rayiç Değer
Yükümlülük tutarı
tutarı
Varlık tutarı
TL bin ABD Doları
TL

41.667

433

41
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NOT 17 - TÜREV FĠNANSAL ARAÇLAR (Devamı)
Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile kayda alınmalarını izleyen
dönemlerde ise gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir. Grup ilk kayda alınırken kullanılan elde
etme maliyet değerinin türev aracın gerçeğe uygun değeri olduğunu kabul etmektedir. Grup‟un türev
finansal araçlarını ağırlıklı olarak vadeli döviz alım-satım sözleĢmeleri ile faiz oranı swap iĢlemleri
oluĢturmaktadır.
Grup, türev sözleĢmesi yapıldığı tarihte, kayıtlı bir varlığın veya yükümlülüğün veya belirli bir riskle
iliĢkisi kurulabilen ve gerçekleĢmesi muhtemel olan iĢlemlerin nakit akıĢlarında belirli bir riskten
kaynaklanan ve kar/zararı etkileyebilecek değiĢmelere karĢı korunmayı sağlayan iĢlemleri (nakit akım
riskinden korunma) olduğunu belirlemektedir.
Söz konusu türev finansal araçlar ekonomik olarak Grup için risklere karĢı etkin bir koruma sağlaması
ve risk muhasebesi yönünden de gerekli koĢulları taĢıması nedeniyle konsolide finansal tablolarda
riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar olarak muhasebeleĢtirilmektedir. Grup, etkin olarak
nitelendirilen finansal riskten korunma iĢlemine iliĢkin kazanç ve kayıplarını, vergi etkilerinden sonra,
özkaynaklarda “finansal riskten korunma fonu” altında göstermektedir.
Finansal riskten korunma aracının satılması, süresinin sona ermesi veya finansal riskten korunma
amaçlı olduğu halde finansal riskten korunma muhasebesi koĢullarını sağlayamaması veya taahhüt
edilen ya da gelecekte gerçekleĢmesi muhtemel iĢlemin gerçekleĢmesinin beklenmediği durumlardan
birinin oluĢması halinde, taahhüt edilen ya da gelecekte gerçekleĢmesi muhtemel iĢlem gerçekleĢene
kadar finansal riskten korunma aracı özkaynaklar içerisinde ayrı olarak sınıflandırılmaya devam eder.
Taahhüt edilen ya da gelecekte gerçekleĢmesi muhtemel iĢlem gerçekleĢtiğinde gelir tablosuna
kaydedilir ya da gerçekleĢmeyeceği öngörülürse, iĢlem ile ilgili birikmiĢ kazanç veya kayıplar kar
veya zarar olarak konsolide finansal tablolara yansıtılır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla sabit faiz oranları %1,35‟dir (31 Aralık 2013: %1,35 - %2,5). BaĢlıca
değiĢken faiz oranları EURIBOR ve LIBOR‟dur. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla swap iĢlemlerinden
doğan ve özsermayede riskten korunma yedekleri içinde yer alan kar ve zararlar, uzun vadeli banka
kredilerinin geri ödemesine kadar düzenli olarak gelir tablosuna aktarılır (Not 7).
Alım-satım amaçlı türev finansal araçlar:
Grup‟un 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yapmıĢ olduğu döviz alım ve satımına iliĢkin opsiyon
sözleĢmeleri bulunmaktadır. Söz konusu opsiyon iĢlemleri risk muhasebesi yönünden gerekli koĢulları
taĢımaması nedeniyle konsolide finansal tablolarda alım-satım amaçlı türev finansal araçlar olarak
muhasebeleĢtirilmektedir ve bu türev finansal araçların makul değerlerinde oluĢan değiĢimler gelir
tablosu ile iliĢkilendirilmektedir.
31 Aralık 2014
Rayiç Değer
Kontrat
Varlık /
tutarı
(Yükümlülük)
(bin)
tutarı TL
Döviz alım-satım iĢlemleri
- ABD Doları
- Avro

7.265
3.025
4.240

30.833
82.250
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31 Aralık 2013
Rayiç Değer
Kontrat
Varlık /
tutarı
(Yükümlülük)
(bin)
tutarı TL
10.000
6.022

(3.312)
(2.788)
(524)
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NOT 18 - ÖZKAYNAKLAR
Aksa, SPK‟ya kayıtlı olan Ģirketlerin yararlandığı kayıtlı sermaye sistemini benimsemiĢ ve nominal
değeri 1 Kr (“bir KuruĢ”) nama yazılı hisselerle temsil edilen kayıtlı sermayesi için bir limit tespit
etmiĢtir. Aksa‟nın 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla tarihi ve ödenmiĢ sermayesi aĢağıda
gösterilmiĢtir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

425.000
185.000

425.000
185.000

Kayıtlı sermaye tarihi limiti
ÇıkarılmıĢ sermaye

ġirket‟in hissedarları ve sermaye içindeki payları, tarihi değerlerle aĢağıdaki gibidir:

Akkök Holding
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.ġ.
Diğer

Hisse %

31 Aralık
2014

Hisse %

31 Aralık
2013

39,59
18,72
41,69

73.237
34.638
77.125

39,59
18,72
41,69

73.237
34.638
77.125

100,00

185.000

100,00

185.000

Sermaye düzeltmesi farkları

195.175

195.175

Toplam ödenmiĢ sermaye

380.175

380.175

ġirket‟in nominal değeri 1 Kr (31 Aralık 2013: 1 Kr) olan 18.500.000.000 adet (31 Aralık 2013:
18.500.000.000 adet) hisse senedi mevcuttur. Tüm hisse sahipleri aynı eĢit haklara sahip olup herhangi
bir hisse sahibine bir imtiyaz tanınmamıĢtır. Sermaye düzeltme farkları ödenmiĢ sermayeye yapılan
nakit ve nakit benzeri ilavelerin enflasyona göre düzeltilmiĢ toplam tutarları ile enflasyon düzeltmesi
öncesindeki tutarları arasındaki farkı ifade eder.
Türk Ticaret Kanunu‟na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu‟na göre birinci tertip yasal yedekler, Ģirketin ödenmiĢ sermayesinin
%20‟sine ulaĢılıncaya kadar, kanuni net karın %5‟i olarak ayrılır. Ġkinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiĢ sermayenin %5‟ini aĢan dağıtılan karın %10‟udur. Türk Ticaret Kanunu‟na göre, genel
kanuni yedek akçe sermayenin veya çıkarılmıĢ sermayenin yarısını aĢmadığı takdirde, sadece
zararların kapatılmasına, iĢlerin iyi gitmediği zamanlarda iĢletmeyi devam ettirmeye veya iĢsizliğin
önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elveriĢli önlemler alınması için kullanılabilir.
Yukarıda bahsi geçen tutarların TMS uyarınca “Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” içerisinde
sınıflandırılması gerekmektedir. ġirket‟in 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmıĢ
yedeklerinin tutarı 95.907 TL olup (31 Aralık 2013: 82.764 TL), bu tutarın tamamı yasal yedeklerden
oluĢmaktadır.
SPK‟nın 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan gereklilikleri uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo denkleĢtirme iĢleminde ortaya çıkan ve “geçmiĢ yıllar zararı”nda izlenen tutarın,
SPK‟nın kar dağıtımına iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiĢ finansal
tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınmaktaydı,
bununla birlikte, “geçmiĢ yıllar zararı”nda izlenen söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamıĢ
geçmiĢ yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler,
özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye
yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktaydı.
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NOT 18 - ÖZKAYNAKLAR (Devamı)
Yine 1 Ocak 2008 tarihine kadar geçerli olan uygulama uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk
finansal tablo düzenlenmesi sonucunda özkaynak kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal
Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve Olağanüstü Yedek” kalemlerine bilançoda kayıtlı
değerleri ile yer verilmekte ve bu hesap kalemlerinin düzeltilmiĢ değerleri toplu halde özkaynak grubu
içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer almaktaydı. Tüm özkaynak
kalemlerine iliĢkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye artırımı veya
zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit kar
dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilmekteydi.
1 Ocak 2008 itibarıyla yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK
duyurularına göre “ÖdenmiĢ Sermaye”, “Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Hisse Senedi
Ġhraç Primleri”‟nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu
tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden
kaynaklanan farklılıklar gibi):
-

“ÖdenmiĢ Sermaye”den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemiĢse, “ÖdenmiĢ
Sermaye” kaleminden sonra gelmek üzere açılacak “Sermaye Düzeltmesi Farkları” kalemiyle;

-

“Kardan Ayrılan KısıtlanmıĢ Yedekler” ve “Hisse Senedi Ġhraç Primleri”‟nden kaynaklanmakta
ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamıĢsa “GeçmiĢ Yıllar Kar/Zararıyla”,

iliĢkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları
çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir.
Sermaye düzeltmesi farklarının sermayeye eklenmek dıĢında bir kullanımı yoktur.
Kar payı dağıtımı
Kar dağıtımının SPK‟nın Seri: II-19.1 “Kar Payı Tebliği”nde yer alan esaslar, ortaklıkların esas
sözleĢmelerinde bulunan hükümler ve Ģirketler tarafından kamuya açıklanmıĢ olan kar dağıtım
politikaları çerçevesinde gerçekleĢtirilmesine karar verilmiĢtir.
Bunun yanında söz konusu SPK Kararı ile konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan
Ģirketlerin, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karĢılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar
tutarını, Seri: II–14.1 sayılı Tebliğ çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal
tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplamaları gerektiği düzenlenmiĢtir.
Temettü dağıtımı yapılmasına karar verilmesi durumunda, bu dağıtımın ġirketlerin genel kurullarında
alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek
payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılmasına ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay
dağıtılması suretiyle gerçekleĢtirilebilmesine; belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut
ödenmiĢ/çıkarılmıĢ sermayelerinin %5‟inden az olması durumunda, söz konusu tutarın dağıtılmadan
ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine imkan verilmiĢ ancak bir önceki döneme iliĢkin temettü
dağıtımını gerçekleĢtirmeden sermaye artırımı yapan ve bu nedenle payları “eski” ve “yeni” Ģeklinde
ayrılan anonim ortaklıklardan, faaliyetleri sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü
dağıtacakların, hesaplayacakları birinci temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiĢtir.
ġirket'in yasal kayıtlarında bulunan geçmiĢ yıl zararlarının düĢülmesinden sonra kalan dönem karı ve
kar dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynak 756.676 TL tutarındadır (31 Aralık 2013: 678.208 TL).
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NOT 19 - SATIġLAR VE SATIġLARIN MALĠYETĠ
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait satıĢlar ve satıĢların maliyeti aĢağıdaki
gibidir:

Yurtiçi mal satıĢları
YurtdıĢı mal satıĢları
Eksi: SatıĢtan iadeler
Eksi: Diğer indirimler

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

1.471.695
720.063

1.186.602
613.162

(6.743)
(80.117)

Net satıĢ gelirleri
SatıĢların maliyeti (-)
Brüt kar

(3.353)
(40.009)

2.104.898

1.756.402

(1.789.556)

(1.468.423)

315.342

287.979

NOT 20 - NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait satılan malın maliyeti, pazarlama, satıĢ ve
dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve araĢtırma ve geliĢtirme giderlerinin niteliklerine göre
dağılımı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Ġlk madde ve malzeme gideri
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payları
Komisyon giderleri
Bakım, onarım ve temizlik giderleri
Ġhracat giderleri
DanıĢmanlık ve müĢavirlik giderleri
Kira giderleri
Bilgi iĢlem hizmet giderleri
ÇeĢitli vergi giderleri
Seyahat giderleri
Diğer

1.593.553
90.064
60.175
17.807
16.488
16.358
9.327
5.929
5.394
2.667
2.540
60.014

1.308.755
76.046
52.046
16.154
19.524
14.154
10.579
3.036
5.011
2.358
4.055
45.057

Toplam

1.880.316

1.556.775
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NOT 21 - DĠĞER FAALĠYETLERDEN GELĠRLER/ GĠDERLER
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait diğer faaliyetlerden gelirler aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Ticari iĢlemler kur farkı geliri
Vadeli satıĢ faiz gelirleri
Temettü geliri
Hurda satıĢ karları
TeĢvik gelirleri
Konusu kalmayan karĢılıklar
Sigorta tazminat gelirleri
Diğer

48.721
12.855
1.101
590
586
102
94
3.476

15.596
12.949
776
2.547
791
1.315
6.592
5.438

Toplam

67.525

46.004

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait diğer faaliyetlerden giderler aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Ticari iĢlemler kur farkı gideri
Vadeli alım faiz gideri
ġüpheli alacak karĢılık gideri (Not 8)
Sabit kıymet satıĢ zararı
Diğer

46.992
7.096
2.015
1.789

46.067
7.980
807
1.700
1.340

Toplam

57.892

57.894

NOT 22 - FĠNANSAL GELĠRLER
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansal gelirler aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Kur farkı gelirleri
Faiz gelirleri

85.276
5.318

105.664
6.631

Toplam

90.594

112.295

NOT 23 - FĠNANSAL GĠDERLER
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansal giderler aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Kur farkı giderleri
Borçlanma giderleri

89.309
7.179

85.361
4.800

Toplam

96.488

90.161

46

AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ.
31 ARALIK 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.)

NOT 24 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait toplam vergi gideri aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Cari dönem kurumlar vergisi
ErtelenmiĢ vergi geliri

(42.076)
(3.197)

(43.445)
1.649

Toplam vergi gideri

(45.273)

(41.796)

ErtelenmiĢ Vergi Varlık ve Yükümlülükleri
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla toplam geçici farklar ve yasalaĢmıĢ vergi oranları
kullanılarak hesaplanan ertelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri aĢağıdaki gibidir:
Vergilendirilebilir
geçici farklar
31 Aralık
31 Aralık
2014
2013
Maddi ve maddi olmayan
duran varlıklar
Türev finansal araçlar
Ticari borçlar
Diğer

(66.799)
(6.832)
(2.746)
-

(56.524)
(2.180)
(538)

ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri
ÇalıĢanlara sağlanan faydalar
Ticari alacaklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
Stoklar
Türev finansal araçlar

21.587
5.477
1.798
586
-

ErtelenmiĢ vergi
varlığı/yükümlülüğü
31 Aralık
31 Aralık
2014
2013

(13.360)
(1.366)
(549)
-

(11.305)
(436)
(108)

(15.275)

(11.849)

4.317
1.095
360
117
-

3.068
507
268
204
557

5.889

4.604

(9.386)

(7.245)

15.338
2.534
1.339
1.020
2.787

ErtelenmiĢ vergi varlıkları
ErtelenmiĢ vergi yükümlülüğü,net

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait vergi yükümlülüğünün hareketleri aĢağıdaki
gibidir:
2014
2013
1 Ocak
Cari dönem ertelenmiĢ vergi gideri / (geliri)
Özkaynaklarla iliĢkilendirilen
31 Aralık
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8.443

3.197
(1.056)

(1.649)
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NOT 24 - VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ (Devamı)

Hesaplanan kurumlar vergisi
KDV alacaklarından ve peĢin ödenen
vergilerden mahsup edilen tutar
Dönem karı vergi yükümlülüğü

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

42.076

43.445

(30.954)

(33.008)

11.122

10.437

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllara ait konsolide gelir tablolarında yer alan vergi
giderinin mutabakatı aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

208.129

184.346

Grup’un beklenen vergi gideri (%20)

41.626

36.869

Kanunen kabul edilmeyen giderler
Özkaynak yöntemi uygulama etkisi
Ar-ge indirimi
Temettü geliri
YurtdıĢı bağlı ortaklıkların kar / zarara etkisi
Diğer

1.896
20.192
(1.101)
(1.641)
(1.110)

3.821
25.525
(2.740)
(776)
(241)
(954)

3.647

4.927

45.273

41.796

Konsolide finansal tablolarda yer alan vergi öncesi kar

Vergi etkisi (%20)
Grup’un cari dönem vergi gideri
NOT 25 - HĠSSE BAġINA KAZANÇ

Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse baĢına kazanç, net dönem karının ilgili dönem içinde
çıkarılmıĢ hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir, 31 Aralık
tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla hisse baĢına kazanç hesaplaması aĢağıdaki gibidir:

Ana ortaklığa ait net dönem karı (*) (A)
ÇıkarılmıĢ adi hisse senetlerinin
ağırlıklı ortalama adedi (B)
1 adet hisse baĢına kazanç (Kr) (A/B)
(*)

Tutarlar TL cinsinden ifade edilmiĢtir.
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31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

162.848.735

140.684.846

18.500.000.000

18.500.000.000

0,88

0,76
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NOT 26 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI
a) Kısa Vadeli Ticari Alacaklar:
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla iliĢkili taraflardan ticari alacaklar aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Ak-Pa (*)
Akenerji Elektrik Enerjisi Ġthalat Ġhracat ve Toptan Tic. A.ġ.
Akkim Kimya San. ve Tic. A.ġ.
DowAksa
Diğer
Eksi: Vadeli satıĢlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiĢ finansman geliri

170.109
7.512
4.261
3.105
-

131.106
8.641
4.247
2.968
91

Toplam

184.959

(*)

(28)

(43)
147.010

YurtdıĢı satıĢları Grup‟un dıĢ ticaret Ģirketi Ak-Pa aracılığı ile gerçekleĢtirilmekte olup, bakiye bu
iĢlemlerden doğan ticari alacaklardan oluĢmaktadır.

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla yabancı para cinsinden ticari alacaklar ortalama üç (3) ay
vadeye sahiptir ve ABD Doları bazında yıllık ortalama %1 (31 Aralık 2013: %1) faiz oranı
kullanılarak iskonto edilmiĢtir.
b) Kısa Vadeli Ticari Borçlar:
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla iliĢkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Ak-Pa
Akkim Kimya San. ve Tic. A.ġ.
AkgiriĢim Müt.MüĢ.Çevre Tek.San.Tic.A.ġ. (“AkgiriĢim”) (**)
Akkök Holding
Dinkal Sigorta Acenteliği A.ġ.
Diğer
Eksi: Vadeli alımlardan kaynaklanan
tahakkuk etmemiĢ finansman gideri

28.289
6.539
5.105
1.932
1.372
1.361

19.953
6.337
4.097
1.673
106
884

Toplam

44.494

(104)

(74)
32.976

(**) Daha önceki senelerde Akkon Yapı Taah.ĠnĢ.MüĢ.A.ġ. olarak raporlanan Ģirket 2014 yılı içersindeki unvan
değiĢikliği dolayısıyla AkgiriĢim adı altında raporlanmaya baĢlanmıĢtır.

c) Finansal Borçlanmalar:
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla iliĢkili taraflara kısa vadeli finansal borçları aĢağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

25.172

-

Ak-Pa
Finansal borçlanmalar, faktoring iĢlemlerinden oluĢmaktadır (Not 7).
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NOT 26 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
d) Diğer Alacaklar:
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla iliĢkili taraflardan diğer alacaklar aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
DowAksa – Finansal kiralama sözleĢmesinden doğan alacaklar
DowAksa – KazanılmamıĢ finansman geliri (-)

31 Aralık 2013

8.686
(1.734)

-

6.952

-

DowAksa – Finansal kiralama sözleĢmesinden doğan alacaklar
DowAksa – KazanılmamıĢ finansman geliri (-)

78.175
(7.736)

-

Uzun vadeli diğer alacaklar

70.439

-

Toplam

77.391

-

Kısa vadeli diğer alacaklar

ġirket ile ("DowAksa") ve DowAksa Holdings arasında 29 Haziran 2012 tarihinde imzalanan
Yardımcı ĠĢletmeler (SözleĢmedeki ismiyle "Utilities Agreement") sözleĢmesi uyarınca "505 Solvent
Geri Kazanım Ünitesi" sözleĢmeye uygun olarak finansman unsurları dahil maliyet bedeli artı %5 kar
marjı ile on (10) yıl boyunca eĢit taksitler halinde ödenmek ve 10. yıl sonunda DowAksa'nın talep
etmesi halinde ünitenin iz bedel ile finansal kiralama modeline uygun olarak mülkiyet hakkı
kendilerine verilmiĢtir.
Söz konusu alacakların 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, tahsilat sürelerine göre dağılımı aĢağıda
belirtilmiĢtir:
Finansal kiralama
sözleĢmesinden
doğan alacaklar

Faiz

Toplam

1.723
5.229
7.116
7.284
7.456
48.583

449
1.285
1.570
1.402
1.230
3.534

2.172
6.514
8.686
8.686
8.686
52.117

77.391

9.470

86.861

3 aydan kısa
3-12 ay arası
1-2 yıl içinde ödenecekler
2-3 yıl içinde ödenecekler
3-4 yıl içinde ödenecekler
4 yıl ve sonraki yıllarda ödenecekler
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NOT 26 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
e) SatıĢlar:
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla iliĢkili taraflara yapılan satıĢlar
aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Ak-Pa (*)
Akenerji Elektrik Enerjisi Ġthalat Ġhracat ve Toptan Tic. A.ġ.
Akkim Kimya San. ve Tic. A.ġ.
DowAksa Ġleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. ġti.
Diğer

697.460
52.886
43.057
24.346
581

598.610
48.172
42.646
26.909
1.036

Toplam

818.330

717.373

(*)

Ak-Pa‟ya yapılan satıĢlar iliĢkili olmayan üçüncü kiĢiler için yapılan ihraç kayıtlı satıĢlardan
oluĢmaktadır.

ĠliĢkili taraflara yapılan satıĢlar ana olarak ihraç kayıtlı elyaf ile elektrik ve buhar enerjisi satıĢlarından
oluĢmaktadır.
f) Kur farkı gelir / gideri:
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla iliĢkili taraflardan olan alacaklar
nedeniyle oluĢan kur farkı geliri / gideri net olarak aĢağıdaki gibidir:

Ak-Pa

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

17.314

16.108

g) Alımlar:
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla iliĢkili taraflardan yapılan önemli mal ve
hizmet alımları aĢağıdaki gibidir:
Akkim Kimya San. ve Tic. A.ġ.
AkgiriĢim (*)
Ak-Pa
Dinkal Sigorta Acenteliği A.ġ. (**)
Akkök Holding
Aktek Bilgi ĠĢlem Tekn. San. ve Tic. A.ġ.
Ak-Han Bakım Yönt. Serv. Hizm. Güven. Malz. A.ġ.
Ak Havacılık ve UlaĢtırma Hizmetleri A.ġ.
Diğer
Toplam

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

57.342
22.455
10.907
9.728
6.957
6.798
1.289
809
602

49.192
15.475
9.315
3.388
8.463
5.987
984
2.222
598

116.887

95.624

ĠliĢkili taraflardan yapılan alıĢlar enerji ve kimyevi madde, hizmet alımları, danıĢmanlık, komisyon ve
kira giderlerinden oluĢmaktadır.
(*) Yalova‟da inĢaası süren Ortak Arıtma Tesisi ile ilgili olarak ġirket kendi sahipliğine düĢen kısmına
istinaden AkgiriĢim adına 27.479 TL tutarında yatırım süresi boyunca geçerli olan teminat vermiĢtir.
(**) Söz konusu alımlar Dinkal Sigorta Acenteliği A.ġ.‟nin aracılık etmiĢ olduğu brüt sigorta
hizmetlerini de içermektedir.
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NOT 26 - ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)
ġirket üst düzey kadrosunu, yürütme kurulu ve yönetim kurulu üyeleri olarak belirlemiĢtir, 31 Aralık
2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar
aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

MaaĢlar ve çalıĢanlara sağlanan diğer kısa
vadeli haklar
Kıdem tazminatı karĢılık gideri
ÇalıĢma dönemi sonrası sağlanan faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
Hisse bazlı ödemeler

4.627
53
-

3.603
46
-

Toplam

4.680

3.649

31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren dönemler itibarıyla yönetim kuruluna sağlanan faydalar
aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

MaaĢlar ve çalıĢanlara sağlanan diğer kısa
vadeli haklar
Kıdem tazminatı karĢılık gideri
ÇalıĢma dönemi sonrası sağlanan faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
Hisse bazlı ödemeler

1.542
-

1.491
-

Toplam

1.542

1.491

NOT 27 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ
Risk yönetimi amaçları ve prensipleri
Grup‟un en önemli finansal araçları, nakit ve nakit benzerleri, ticari alacaklar ve finansal borçlardır.
Bu finansal araçların en önemli amacı Grup operasyonları için finansman kaynağı sağlamaktır. Grup
ayrıca doğrudan faaliyetlerinden oluĢan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi çeĢitli finansal araçlara da
sahiptir. Grup‟un finansal araçlarından kaynaklanan en önemli riskleri, likidite riski, kur riski ve kredi
riskidir. Grup yönetimi aĢağıda özetlenen risklerin her birini incelemekte ve aĢağıda belirtilen
politikaları geliĢtirmektedir.
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NOT 27 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Kredi riski
Kredi riski, karĢılıklı iliĢki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca iliĢkin olarak
yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir.
Grup, kredi riskini belli taraflarla yapılan iĢlemleri sınırlandırarak ve iliĢkide bulunduğu tarafların
güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalıĢmaktadır. Grup prosedürleri uyarınca kredili
çalıĢmak isteyen tüm müĢteriler kredi inceleme aĢamalarından geçirilmekte ve gerekli teminatlar
alınmaktadır. Alınan teminatlar ağırlıklı olarak ipotek, bankalar tarafından sağlanan Doğrudan
Borçlandırma Sistemi, teminat mektupları ve teminat çek ve senetlerinden oluĢmaktadır. Grup düzenli
olarak ipoteklerin teminat değerlerinin değerlendirmesini yapmaktadır. Ayrıca alacaklar sürekli
incelenerek Grup‟un Ģüpheli kredi/alacak riski minimize edilmektedir. Ticari alacaklar, Grup
yönetimince geçmiĢ tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve uygun
miktarda Ģüpheli alacak karĢılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir (Not 8).
Ticari alacaklar için yaĢlandırma analizi
Vadesi geçen ancak karĢılık ayrılmamıĢ olan alacakların yaĢlandırması aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

Ticari alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 12 aydan fazla geçmiĢ

19.002
6.535
579
660

Toplam

26.776

Teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı

19.405

31 Aralık 2013

Ticari alacaklar

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiĢ
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiĢ
Vadesi üzerinden 12 aydan fazla geçmiĢ

7.199
6.693
5.275
778

Toplam

19.945

Teminat ile güvence altına alınmıĢ kısmı

16.715
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NOT 27 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
Grup‟un 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kaldığı kredi riskleri aĢağıda belirtilmiĢtir:
31 Aralık 2014
Raporlama tarihi itibarıyla
maruz kalınan azami kredi riski

Ticari alacaklar
ĠliĢkili taraf

Diğer

Diğer alacaklar
ĠliĢkili taraf

Diğer

Bankalardaki mevduat
ĠliĢkili taraf
Diğer

184.959

297.347

77.391

224

-

192.451

158.467

287.087

-

-

-

-

169.515

286.015

77.391

224

-

192.451

15.444

11.332

-

-

-

-

11.095

8.309

-

-

-

-

-

1.192

-

-

-

-

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

-

44.165

-

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)(Not 8)

-

(42.973)

-

-

-

-

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı

-

1.192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Azami riskin teminat ile güvence
altına alınmıĢ kısmı (*)
Vadesi geçmemiĢ/değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net defter değeri
Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına
alınmış kısmı
Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri

Finansal durum tablosu dıĢı kredi riski içeren unsurlar
(*)

ĠliĢkili taraflardan alınan teminatlar Ak-Pa‟nın yurtdıĢı müĢterilerinden olan alacakları ile ilgilidir.
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NOT 27 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
Grup‟un 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla finansal araç türleri itibarıyla maruz kaldığı kredi riskleri aĢağıda belirtilmiĢtir:
31 Aralık 2013
Raporlama tarihi itibarıyla
maruz kalınan azami kredi riski

Ticari alacaklar
ĠliĢkili taraf

Diğer

Diğer alacaklar
ĠliĢkili taraf

Diğer

Bankalardaki mevduat
ĠliĢkili taraf
Diğer

147.010

218.386

-

212

-

233.191

122.497

205.777

-

-

-

-

138.225

206.034

-

212

-

233.191

8.785

11.160

-

-

-

-

8.099

8.616

-

-

-

-

-

1.192

-

-

-

-

- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)

-

42.173

-

-

-

-

- Değer düşüklüğü (-)(Not 8)

-

(40.981)

-

-

-

-

- Teminat ile güvence altına alınmış kısmı

-

1.192

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Azami riskin teminat ile güvence
altına alınmıĢ kısmı (*)
Vadesi geçmemiĢ/değer düĢüklüğüne uğramamıĢ
finansal varlıkların net defter değeri
Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne
uğramamıĢ varlıkların net defter değeri
- Teminat ile güvence altına
alınmış kısmı
Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net
defter değerleri

Finansal durum tablosu dıĢı kredi riski içeren unsurlar
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NOT 27 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Kur riski
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası‟na çevrilmesinden
dolayı kur değiĢiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski,
döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmektedir. Yabancı para cinsinden gösterilen varlıklar
ve yükümlülükler Grup‟un kur riskine maruz kalmasına neden olmaktadır.
Grup‟un Türk Lirası cinsinden ifade edilmiĢ döviz pozisyonu tablosu aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

Varlıklar
Yükümlülükler

678.790
(781.952)

393.964
(622.126)

Net bilanço pozisyonu

(103.162)

(228.162)
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NOT 27 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla döviz pozisyonu tablosu aĢağıdaki gibidir:
TL karĢılığı
1. Ticari Alacaklar
462.378
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 145.973
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
608.351
5. Ticari Alacaklar
70.439
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
70.439
9. Toplam Varlıklar (4+8)
678.790
10. Ticari Borçlar
398.082
11. Finansal Yükümlülükler
281.892
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
679.974
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
101.978
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
101.978
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
781.952
19.Finansal durum tablosu DıĢı Döviz Cinsinden
Türev Araçların Net Varlık /(Yükümlülük)
Pozisyonu (19a-19b)
(11.096)
19a. Aktif Karakterli Finansal durum tablosu
DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
298.221
19b. Pasif Karakterli Finansal durum tablosu
DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
309.317
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
(114.258)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para
Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
(103.162)
22. Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
7.265
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen
Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen
Kısmının Tutarı
-
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31 Aralık 2014
ABD Doları
Avro
178.053
17.117
54.843
3.274
232.896
20.391
30.376
30.376
263.272
20.391
161.675
8.013
117.272
3.441
278.947
11.454
33.333
8.536
33.333
8.536
312.280
19.990

Diğer
9.332
9.332
9.332
3
3
3

73.655

(62.909)

-

104.488

19.341

-

30.833

82.250

-

24.647

(62.508)

9.329

(49.008)

401

9.329

1.305

1.466

-

-

-

-

-

-

-
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NOT 27 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
TL karĢılığı
1. Ticari Alacaklar
276.506
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil) 116.412
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
1.046
4. Dönen Varlıklar (1+2+3)
393.964
5. Ticari Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar (5+6+7)
9. Toplam Varlıklar (4+8)
393.964
10. Ticari Borçlar
280.704
11. Finansal Yükümlülükler
215.793
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
1.013
13. Kısa Vadeli Yükümlükler (10+11+12)
497.510
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
124.616
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16)
124.616
18. Toplam Yükümlülükler (13+17)
622.126
19.Finansal durum tablosu DıĢı Döviz Cinsinden
Türev Araçların Net Varlık /(Yükümlülük)
Pozisyonu (19a-19b)
(21.481)
19a. Aktif Karakterli Finansal durum tablosu
DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
17.546
19b. Pasif Karakterli Finansal durum tablosu
DıĢı Döviz Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
39.027
20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük)
Pozisyonu (9-18+19)
(249.643)
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para
Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu
(=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)
(228.162)
22. Döviz Hedge'i Ġçin Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
(3.312)
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen
Kısmının Tutarı
24. Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen
Kısmının Tutarı
-
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31 Aralık 2013
ABD Doları
Avro
107.863
15.765
47.005
2.924
154.868
18.689
154.868
18.689
129.925
1.160
98.554
228.479
1.160
41.533
14.106
41.533
14.106
270.012
15.266

Diğer
7.503
1.046
8.549
8.549
1.013
1.013
1.013

(1.779)

(6.022)

-

8.221

-

-

10.000

6.022

-

(116.923)

(2.599)

7.536

(115.144)

3.423

7.503

(1.306)

(178)

-

-

-

-

-

-

-
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NOT 27 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
AĢağıdaki tabloda 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Grup‟un bilançosundaki net döviz pozisyonunun döviz kurlarındaki değiĢimlerle ulaĢacağı
durumlar özetlenmiĢtir:
31 Aralık 2014

Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

ABD Doları‟nın TL karĢısında % 10 değiĢmesi halinde
ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)
ABD Doları riskten korunan kısım

(13.868)
-

13.868
-

24.258
-

(24.258)
-

ABD Doları net etki

(13.868)

13.868

24.258

(24.258)

Avro‟nun TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde
Avro net varlık/(yükümlülüğü)
Avro riskten korunan kısım

324
-

(324)
-

-

-

Avro net etki

324

(324)

-

-

31 Aralık 2013

Kar/Zarar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

Özkaynaklar
Yabancı paranın
Yabancı paranın
değer kazanması
değer kaybetmesi

ABD Doları‟nın TL karĢısında % 10 değiĢmesi halinde
ABD Doları net varlık/(yükümlülüğü)
ABD Doları riskten korunan kısım

(24.013)
-

24.013
-

24.511
-

(24.511)
-

ABD Doları net etki

(24.013)

24.013

24.511

(24.511)

Avro‟nun TL karĢısında %10 değiĢmesi halinde
Avro net varlık/(yükümlülüğü)
Avro riskten korunan kısım

2.707
-

(2.707)
-

-

-

Avro net etki

2.707

(2.707)

-

-
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NOT 27 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Faiz riski
Grup‟un finansal yükümlülükleri, Grup‟u kullanmıĢ olduğu değiĢken faizli krediler nedeniyle faiz
riskine maruz bırakmaktadır. DeğiĢken faizli finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla
mevcut bilanço pozisyonuna göre, faiz oranlarında %1‟lik bir düĢüĢ/yükseliĢ olması ve diğer tüm
değiĢkenlerin sabit tutulması durumunda; değiĢken faizli yatırım kredisi ile ilgili projeler 2014
sonunda devreye alındığı için vergi öncesi kar değiĢmeyecek (31 Aralık 2013: 260 TL), yapılmakta
olan yatırımlar üzerinde aktifleĢen finansman maliyeti 230 TL değerinde artacak/azalacaktır (31 Aralık
2013:474 TL).
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

151.283

187.585

349.239

269.155

-

-

34.631

39.851
41.421

Sabit faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri (Not 4) (*)
Finansal borçlar
ABD Doları krediler (değiĢken olup swap antlaĢması nedeniyle)
DeğiĢken faizli finansal araçlar
Finansal varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri (Not 4) (*)
Finansal borçlar
ABD Doları krediler
Avro krediler
(*)

Nakit ve nakit benzerleri vadesi üç aydan kısa vadeli banka mevduatlarından oluĢmaktadır.
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NOT 27 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (Devamı)
Likidite riski
Likidite riski bir Ģirketin fonlama ihtiyaçlarını karĢılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluĢlarının vermiĢ olduğu kredilerin de desteğiyle nakit
giriĢleri ve çıkıĢlarının dengelenmesiyle düĢürülmektedir.
Finansal varlık ve yükümlülüklerin vadelerine göre kırılımı bilanço tarihinden vade tarihine kadar geçen süre dikkate alınarak gösterilmiĢtir. Belirli bir vadesi
olmayan finansal varlık ve yükümlülükler bir yıldan uzun vadeli olarak sınıflandırılmıĢtır.
31 Aralık 2014:
Beklenen (veya sözleĢme
uyarınca vadeler)

Defter
değeri

SözleĢme
uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı

3 aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5 yıl ve
üzeri

384.228
386.952
44.494

389.494
389.593
44.598

125.242
258.194
42.238

158.858
131.399
2.360

105.394
-

-

815.674

823.685

425.674

292.617

105.394

-

Defter
değeri

SözleĢme
uyarınca nakit
çıkıĢlar toplamı

3 aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5 yıl ve
üzeri

350.477
308.130
32.976

359.867
310.222
33.082

53.193
220.453
29.528

172.306
89.769
3.554

114.690
-

19.678
-

691.583

703.171

329.253

265.629

114.690

19.678

3.312

3.312

38

3.274

-

-

Türev olmayan finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
ĠliĢkili taraflara borçlar

31 Aralık 2013:
Beklenen (veya sözleĢme
uyarınca vadeler)
Türev olmayan finansal yükümlülükler
Finansal borçlar
Ticari borçlar
ĠliĢkili taraflara borçlar
Türev finansal yükümlülükler
Türev nakit çıkıĢları
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NOT 27 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Ġthalat ve ihracat bilgileri:
Grup‟un 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren yıllar itibarıyla ithracat ve ithalat bilgileri
aĢağıdaki gibidir:
Ġhracat
31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

ABD Doları
Avro
Diğer

433.606
194.885
91.572

354.587
143.140
91.386

Toplam

720.063

589.113

31 Aralık 2014

31 Aralık 2013

ABD Doları
Avro
Diğer

1.130.879
70.155
1.609

832.626
58.818
717

Toplam

1.202.643

892.161

Ġthalat

Sermaye yönetimi politikası
Sermayeyi yönetirken Grup‟un hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini
azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Grup‟un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.
Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını
değiĢtirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak
için varlıklarını satabilir.
Grup sermayeyi borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye
bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda
gösterildiği gibi finansal borçları, ticari borçları ve iliĢkili taraflara borçları içerir) düĢülmesiyle
hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi özsermaye ile net borcun toplanmasıyla
hesaplanır.
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NOT 27 - FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE
DÜZEYĠ (Devamı)
Grup‟un borç/sermaye oranları aĢağıdaki gibidir:
31 Aralık 2014
Toplam parasal borçlar (*)
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (Not 4)

31 Aralık 2013

815.674
(192.492)

691.583
(233.208)

623.182

458.375

Toplam özsermaye

1.113.363

1.047.486

Toplam sermaye

1.736.545

1.505.861

%36

%30

Net borç

Borç/sermaye oranı

(*) Kısa ve uzun vadeli borçlanmalar, iliĢkili olan taraflara ve iliĢkili olmayan taraflara ticari
borçlardan oluĢmaktadır.
NOT 28 - FĠNANSAL ARAÇLAR
Finansal araçların makul değeri
Makul değer, bir finansal enstrümanın zorunlu bir satıĢ veya tasfiye iĢlemi dıĢında gönüllü taraflar
arasındaki bir cari iĢlemde, el değiĢtirebileceği tutar olup, eğer varsa kote edilen bir piyasa fiyatı ile en
iyi Ģekilde belirlenir.
Grup, finansal araçların tahmini makul değerlerini, halihazırda mevcut piyasa bilgileri ve uygun
değerleme yöntemlerini kullanarak belirlemiĢtir. Ancak piyasa bilgilerini değerlendirip gerçek
değerleri tahmin edebilmek yorum ve muhakeme gerektirmektedir. Sonuç olarak burada sunulan
tahminler, her zaman, Grup‟un cari bir piyasa iĢleminde elde edebileceği değerlerin göstergesi
olmayabilir.
Finansal araçların makul değerinin tahmini için kullanılan yöntem ve varsayımlar aĢağıdaki gibidir:
Parasal varlıklar
Yabancı para cinsinden bakiyeler dönem sonunda yürürlükteki döviz alıĢ kurları kullanılarak Türk
Lirası‟na çevrilmektedir. Bu bakiyelerin kayıtlı değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Nakit ve nakit benzeri değerlerin de dahil olduğu belirli finansal varlıklar maliyet değerleri ile
taĢınırlar ve kısa vadeli olmaları sebebiyle kayıtlı değerlerinin yaklaĢık olarak makul değerlerine eĢit
olduğu öngörülmektedir.
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, ilgili Ģüpheli alacak karĢılıklarıyla beraber makul değeri
yansıttığı öngörülmektedir.

63

AKSA AKRĠLĠK KĠMYA SANAYĠĠ A.ġ.
31 ARALIK 2014 TARĠHĠNDE SONA EREN YILA AĠT
KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN AÇIKLAYICI NOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiĢtir.)

NOT 28 - FĠNANSAL ARAÇLAR (Devamı)
Parasal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları sebebiyle banka kredileri ve diğer parasal borçların kayıtlı değerlerinin makul
değerlerine yaklaĢtığı varsayılmaktadır.
Uzun vadeli döviz kredileri genellikle değiĢken faizli olduğundan makul değerleri kayıtlı değerlerine
yakın olmaktadır. Uzun vadeli banka kredileri ilgili notlarda açıklanmak üzere saptanan gerçeğe uygun
değerleri, sözleĢmenin öngördüğü nakit akımlarının cari piyasa faiz oranı ile iskonto edilmiĢ değeridir
(Not 7).
Gerçeğe uygun değer tahmini:
1 Ocak 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Grup, bilançoda gerçeğe uygun değer üzerinden
ölçülen finansal araçlar için UFRS 7‟deki değiĢikliği uygulamıĢtır. Bu değiĢiklik, gerçeğe uygun değer
hesaplamalarının aĢağıdaki hesaplama hiyerarĢisinde belirtilen aĢamalar baz alınarak açıklanmıĢtır:
Seviye 1:

Belirli varlık ve yükümlülükler için aktif piyasalardaki kote edilmiĢ fiyatlar.

Seviye 2:

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

Seviye 3:

Gözlenebilir bir piyasa verisi baz alınarak belirlenemeyen varlık ve yükümlülükler için
girdiler.

31 Aralık 2014
Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Finansal yatırımlar
Döviz alım-satım sözleĢmelerinden
kaynaklanan finansal varlıklar
Riskten korunma amaçlı
türev finansal yükümlülükler

-

-

2.355

-

7.265

-

Toplam varlık / (yükümlülükler)

-

6.832

2.355

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Finansal yatırımlar
Döviz alım-satım sözleĢmelerinden
kaynaklanan finansal yükümlülükler
Riskten korunma amaçlı
türev finansal varlıklar

-

-

2.355

Toplam varlık / (yükümlülükler)

-

-

(433)

-

31 Aralık 2013

-

(3.312)
524
(2.788)

2.355

Aktif piyasalarda ticareti yapılmayan finansal araçların gerçeğe uygun değeri, değerleme tekniklerinin
kullanılması yoluyla belirlenir. Bu belirleme teknikleri, en az Ģirketin spesifik tahminleri kadar
güvenilir ve mevcut olduğu durumlarda gözlenebilir piyasa verilerinin maksimum düzeyde
kullanımını sağlar. Eğer bir finansal aracın gerçeğe uygun değeri açısından gereken tüm önemli
girdiler gözlenebilir durumdaysa, bu araç seviye 2 kapsamındadır.
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NOT 29 - BĠLANÇO TARĠHĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR
ġirket, önümüzdeki dönemlerde gerçekleĢtirilecek yatırım ve modernizasyon projelerinin
finansmanına yönelik çalıĢmalar çerçevesinde, Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile toplam
elli (50) milyon Avro tutarında yatırım kredisi kullanımı konusunda görüĢmeler yapmaktadır.

……..………………….
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