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Ba ms z denetim raporu 
 
 
 
 
Aygaz Anonim irketi Yönetim Kurulu’na: 
 
 
Aygaz Anonim irketi (“Aygaz” veya “ irket”) ve Ba  Ortakl klar ’n n (birlikte “Grup” olarak 
an lacakt r) 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle haz rlanan ve ekte yer alan konsolide bilançosunu, ayn  
tarihte sona eren y la ait konsolide gelir tablosunu, konsolide kapsaml  gelir tablosunu, konsolide 
özkaynak de im tablosunu, konsolide nakit ak m tablosunu ve önemli muhasebe politikalar n 
özetini ve dipnotlar  denetlemi  bulunuyoruz. 
 
Finansal tablolarla ilgili olarak Grup yönetiminin sorumlulu u 

 
Grup yönetimi konsolide finansal tablolar n Sermaye Piyasas  Kurulu'nca yay mlanan finansal 
raporlama standartlar na göre haz rlanmas  ve dürüst bir ekilde sunumundan sorumludur. Bu 
sorumluluk, konsolide finansal tablolar n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli 
yanl klar içermeyecek biçimde haz rlanarak, gerçe i dürüst bir ekilde yans tmas  sa lamak 
amac yla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmas , uygulanmas  ve devam ettirilmesini, ko ullar n 
gerektirdi i muhasebe tahminlerinin yap lmas  ve uygun muhasebe politikalar n seçilmesini 
içermektedir. 
 
Ba ms z denetim kurulu unun sorumlulu u 

 
Sorumlulu umuz, yapt z ba ms z denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakk nda 
görü  bildirmektir. Ba ms z denetimimiz, Sermaye Piyasas  Kurulu taraf ndan yay mlanan ba ms z 
denetim standartlar na uygun olarak gerçekle tirilmi tir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmas  ve 
ba ms z denetimin, konsolide finansal tablolar n gerçe i do ru ve dürüst bir biçimde yans p 
yans tmad  konusunda makul bir güvenceyi sa lamak üzere planlanarak yürütülmesini 
gerektirmektedir. 

 
Ba ms z denetimimiz, konsolide finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili ba ms z denetim 
kan  toplamak amac yla, ba ms z denetim tekniklerinin kullan lmas  içermektedir. Ba ms z 
denetim tekniklerinin seçimi, konsolide finansal tablolar n hata ve/veya hile ve usulsüzlükten 
kaynaklan p kaynaklanmad  hususu da dahil olmak üzere önemli yanl k içerip içermedi ine dair 
risk de erlendirmesini de kapsayacak ekilde, mesleki kanaatimize göre yap lm r. Bu risk 
de erlendirmesinde, Grup'un iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmu tur. Ancak, amac z iç 
kontrol sisteminin etkinli i hakk nda görü  vermek de il, ba ms z denetim tekniklerini ko ullara 
uygun olarak tasarlamak amac yla, Grup yönetimi taraf ndan haz rlanan konsolide finansal tablolar ile 
iç kontrol sistemi aras ndaki ili kiyi ortaya koymakt r. Ba ms z denetimimiz, ayr ca Grup yönetimi 
taraf ndan benimsenen muhasebe politikalar  ile yap lan önemli muhasebe tahminlerinin ve konsolide 
finansal tablolar n bir bütün olarak sunumunun uygunlu unun de erlendirilmesini içermektedir. 
 
Ba ms z denetim s ras nda temin etti imiz ba ms z denetim kan tlar n, görü ümüzün 
olu turulmas na yeterli ve uygun bir dayanak olu turdu una inan yoruz.  
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Görü  
 
Görü ümüze göre, ili ikteki konsolide finansal tablolar Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar 'n n 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle finansal durumunu, ayn  tarihte sona eren y la ait konsolide finansal 
performans  ve nakit ak mlar , Sermaye Piyasas  Kurulu'nca yay mlanan finansal raporlama 
standartlar  çerçevesinde do ru ve dürüst bir biçimde yans tmaktad r. 
 
 
Güney Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mü avirlik Anonim irketi 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 
 
 
 
 
 
 
Erdem Tecer, SMMM 
Sorumlu Ortak, Ba denetçi 
 
 
8 Mart 2012 
stanbul, Türkiye 

 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle  
konsolide bilanço 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
 
 
 

li ikte 9 ile 83 sayfalar aras nda sunulan muhasebe politikalar  ve dipnotlar bu konsolide finansal 
tablolar n tamamlay  parçalar r. 
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Cari dönem 
(Ba ms z 

denetimden 
geçmi ) 

Geçmi  dönem 
(Ba ms z 

denetimden 
geçmi ) 

 Dipnot 31 Aral k 31 Aral k 
Varl klar referanslar  2011 2010 

    
Dönen varl klar    
Nakit ve nakit benzerleri 5 254.302 262.429 
Ticari alacaklar  299.099 265.278 
 - li kili taraflardan alacaklar 28 23.370 16.051 
 -Di er ticari alacaklar 9 275.729 249.227 
Di er alacaklar 10 3.826 2.107 
Stoklar 11 185.984 158.557 
Di er dönen varl klar 17 40.219 27.101 

    
  783.430 715.472 
    

Sat  amac yla elde tutulan varl klar 25 - 372.278 
    

Toplam dönen varl klar  783.430 1.087.750 
    

Duran varl klar    
Ticari alacaklar 9 2.124 847 
Di er alacaklar 10 39 35 
Finansal yat mlar 6 243.868 326.448 
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar 12 1.020.096 853.176 
Maddi duran varl klar 13 572.806 475.306 
Maddi olmayan duran varl klar 14 39.671 7.719 
Ertelenmi  vergi aktifi 26 78 109 
Di er duran varl klar 17 50.011 52.258 

    
Toplam duran varl klar  1.928.693 1.715.898 

    
Toplam varl klar  2.712.123 2.803.648 
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31 Aral k 2011 tarihi itibariyle  
konsolide bilanço 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
 
 
 

li ikte 9 ile 83 sayfalar aras nda sunulan muhasebe politikalar  ve dipnotlar bu konsolide finansal 
tablolar n tamamlay  parçalar r. 
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Cari dönem 
(Ba ms z 

denetimden 
geçmi ) 

Geçmi  dönem 
(Ba ms z 

denetimden 
geçmi ) 

 Dipnot 31 Aral k 31 Aral k 
Yükümlülükler referanslar  2011 2010 

    
sa vadeli yükümlülükler    

Finansal borçlar 7 1.764 2.605 
Di er finansal yükümlülükler 8 27 444 
Ticari borçlar  250.507 300.278 
  - li kili taraflara borçlar 28 87.039 110.458 
  - Di er ticari borçlar 9 163.468 189.820 
Di er borçlar 10 19.469 18.157 
Dönem kar  vergi yükümlülü ü 26 5.826 12.171 
Borç kar klar  15 3.381 2.637 
Di er k sa vadeli yükümlülükler 17 158.152 117.016 

    
  439.126 453.308 

    
Sat  amac yla elde tutulan varl klara ili kin yükümlülükler 25 - 117.747 

    
Toplam k sa vadeli yükümlülükler  439.126 571.055 

    
Uzun vadeli yükümlülükler    
Finansal borçlar 7 - 108.602 
Di er borçlar 10 66.991 53.299 
Çal anlara sa lanan faydalara ili kin kar klar 16 16.756 16.744 
Ertelenmi  vergi yükümlülükleri 26 34.619 40.040 

    
Toplam uzun vadeli yükümlülükler  118.366 218.685 

    
Özkaynaklar    
Ödenmi  sermaye 18 300.000 300.000 
Sermaye enflasyon düzeltmesi fark  18 71.504 71.504 
Kar kl  i tirak sermaye düzeltmesi  (7.442) (7.442) 
De er art  fonu 18 144.407 223.010 
Yabanc  para çevrim farklar   1.312 476 
Kardan ayr lan k tlanm  yedekler  384.230 373.230 
Finansal riskten korunma fonu  (6.483) (5.690) 
Geçmi  y llar karlar   886.954 783.489 
Net dönem kar   379.697 239.465 

    
Ana ortakl a ait özkaynaklar  2.154.179 1.978.042 

    
Az nl k paylar  18 452 35.866 

    
Toplam özkaynaklar  2.154.631 2.013.908 

    
Toplam yükümlülükler  2.712.123 2.803.648 

 
 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihinde sona eren y la ait  
konsolide gelir tablosu  
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
 
 
 

li ikte 9 ile 83 sayfalar aras nda sunulan muhasebe politikalar  ve dipnotlar bu konsolide finansal 
tablolar n tamamlay  parçalar r. 
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  Cari dönem 

(Ba ms z 
denetimden  

geçmi ) 

Geçmi  dönem 
(Ba ms z 

denetimden 
geçmi ) 

 Dipnot 1 Ocak - 1 Ocak - 
 referanslar  31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 
    
    

Sat  gelirleri (net) 19 5.455.670 4.657.688 
Sat lar n maliyeti (-) 19 (4.978.096) (4.156.273) 

     
Brüt kar  477.574 501.415 

    
Pazarlama, sat  ve da m giderleri (-) 20 (195.468) (154.513) 
Genel yönetim giderleri (-) 20 (131.345) (128.180) 
Ara rma ve geli tirme giderleri (-) 20 (1.948) (1.806) 
Di er faaliyet gelirleri 22 231.027 27.346 
Di er faaliyet giderleri (-) 22 (8.939) (13.216) 

    
Faaliyet kar   370.901 231.046 

    
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar n    
   karlar ndaki paylar 12 50.519 42.448 
Finansal gelirler 23 114.652 108.882 
Finansal giderler (-) 24 (117.397) (99.034) 

    
Vergi öncesi dönem kar   418.675 283.342 

    
Vergi geliri/(gideri)    
- Dönem vergi gideri 26 (45.054) (47.622) 
- Ertelenmi  vergi geliri 26 4.535 4.437 

    
Dönem kar   378.156 240.157 

    
Dönem kar n da :    

    
Az nl k paylar   (1.541) 692 
Ana ortakl k paylar   379.697 239.465 

    
Hisse ba na kazanç (TL) 27 1,265657    0,798217 

 
 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihinde sona eren y la ait  
konsolide kapsaml  gelir tablosu  
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
 
 
 

li ikte 9 ile 83 sayfalar aras nda sunulan muhasebe politikalar  ve dipnotlar bu konsolide finansal 
tablolar n tamamlay  parçalar r. 
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 Cari dönem 
(Ba ms z 

denetimden 
geçmi ) 

Geçmi  dönem 
(Ba ms z 

denetimden 
geçmi ) 

 1 Ocak - 1 Ocak - 
 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 
   

Dönem kar  378.156 240.157 
   

Di er kapsaml  gelir / (gider):   
Finansal varl k de er art  fonundaki de im (78.603) 123.519 
Finansal riskten korunma fonundaki de im (793) 694 
Yabanc  para çevrim farklar ndaki de im 836 98 

   
Di er kapsaml  gelir / (gider) (vergi sonras ) (78.560) 124.311 

   
Toplam kapsaml  gelir 299.596 364.468 

   
Toplam kapsaml  gelirin da :   
Az nl k paylar  (1.541) 692 
Ana ortakl k paylar  301.137 363.776 

   
 299.596 364.468 

 
 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihinde sona eren y la ait  
konsolide özkaynak de im tablosu  
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL)) 
 
 
 

li ikte 9 ile 83 sayfalar aras nda sunulan muhasebe politikalar  ve dipnotlar bu konsolide finansal tablolar n tamamlay  parçalar r. 
 

(7) 

 

  
Ödenmi  
sermaye 

Sermaye 
enflasyon 

düzeltmesi 
fark  

Kar kl  
tirak 

sermaye 
düzeltmesi 

De er  
art  fonu 

Yabanc  
para çevrim 

farklar  

Kardan 
ayr lan 

tlanm  
yedekler 

Finansal 
riskten 

korunma 
 fonu 

Geçmi   
llar karlar  

Net  
dönem 

kar  
Ana ortakl a ait 

özkaynaklar 
Az nl k 
paylar  

Toplam 
özkaynaklar 

    
1 Ocak 2010 itibariyle bakiye 300.000 71.504 (7.442) 99.491 378 364.730 (6.384) 577.247 314.604 1.714.128 43.159 1.757.287 

  
Geçmi  y l karlar ndan transferler - - - - - 8.500 - 306.104 (314.604) - - - 
Ödenen temettüler  - - - - - - - (100.000) - (100.000) (4.148) (104.148) 
Az nl k paylar  ile gerçekle tirilen i lemler (not 3) - - - - - - - (887) - (887) (3.837) (4.724) 
Konsolidasyon kapsam na dahil edilen ba  

ortakl k - - - - - - - 1.025 - 1.025 - 1.025 
Döneme ili kin kapsaml  gelir - - - 123.519 98 - 694 - 239.465 363.776 692 364.468 
    
31 Aral k 2010 itibariyle bakiye 300.000 71.504 (7.442) 223.010 476 373.230 (5.690) 783.489 239.465 1.978.042 35.866 2.013.908 

  
    
1 Ocak 2011 itibariyle bakiye 300.000 71.504 (7.442) 223.010 476 373.230 (5.690) 783.489 239.465 1.978.042 35.866 2.013.908 

  
Geçmi  y l karlar ndan transferler - - - - - 11.000 - 228.465 (239.465) - - - 
Ödenen temettüler (not 18) - - - - - - - (125.000) - (125.000) - (125.000) 
Konsolidasyon kapsam de ikli i (not 3) - - - - - - - - - - (33.873) (33.873) 
Döneme ili kin kapsaml  gelir / (gider) - - - (78.603) 836 - (793) - 379.697 301.137 (1.541) 299.596 
    
31 Aral k 2011 itibariyle bakiye 300.000 71.504 (7.442) 144.407 1.312 384.230 (6.483) 886.954 379.697 2.154.179 452 2.154.631 

 
 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihinde sona eren y la ait  
konsolide nakit ak m tablosu 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
 
 
 

li ikte 9 ile 83 sayfalar aras nda sunulan muhasebe politikalar  ve dipnotlar bu konsolide finansal 
tablolar n tamamlay  parçalar r. 
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Ba ms z 
denetimden 

geçmi  

Ba ms z 
denetimden 

geçmi  
 Dipnot 

referanslar  
1 Ocak – 

31 Aral k 2011 
1 Ocak – 

31 Aral k 2010 
    

letme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar     
Vergi öncesi dönem kar   418.675 283.342 
Vergi öncesi dönem kar  i letme faaliyetlerinden elde edilen nakit ak na getirmek için yap lan 

düzeltmeler:    
Özkaynaktan pay alma yöntemine göre muhasebele tirilen i tirak kar  12 (50.519) (42.448) 
Maddi duran varl klar n amortisman  13 81.607 86.952 
Maddi olmayan duran varl klar n amortisman  14 3.226 2.019 
Çe itli kar klar  12.214 20.742 

tirak maliyet yeniden de erleme geliri  (32.023) - 
Finansal varl k de er dü üklü ü kar  6 (117) (285) 

dem tazminat  kar  16 5.238 5.338 
Maddi ve maddi olmayan duran varl k sat  kar  (net) 22 (3.050) (3.846) 

üpheli alacak kar  9 2.241 940 
Faiz gelirleri 23 (19.897) (17.111) 
Faiz giderleri 24 873 6.766 
Forward giderleri  1.195 444 
Forward gelirleri 24 (2.650) - 

tirak sat  kar   (172.538) - 
    

letme sermayesindeki de im öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit ak   244.475 342.853 
    

letme sermayesinde gerçekle en de imler:    
Ticari alacaklar  (30.020) 28.059 
li kili taraflardan ticari alacaklar  (7.319) 3.179 

Stoklar 11 (27.427) (77.251) 
Di er alacaklar ve dönen varl klar  (21.685) (4.120) 
Ticari borçlar  (26.352) 110.508 
li kili taraflara ticari borçlar  (23.419) 57.014 

Di er borçlar ve yükümlülükler  30.978 (28.541) 
Di er uzun vadeli alacaklar ve borçlar  15.935 - 
    
  155.166 431.701 

    
Ödenen vergi  (50.994) (40.336) 
Ödenen k dem tazminat  16 (5.226) (2.922) 
    
Faaliyetlerden elde edilen nakit   98.946 388.443 

    
Yat m faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar     
Faiz gelirleri 23 19.897 17.111 
Forward gelirleri 23 2.650 - 

tirak sat ndan elde edilen nakit - verilen nakit netlenmi  haliyle  202.020 - 
Ba  ortakl k hissesi al mlar için ödenen nakit  - (6.218) 
Maddi duran varl k al mlar  13 (168.918) (80.561) 
Maddi olmayan duran varl k al mlar  14 (33.253) (6.642) 
Maddi ve maddi olmayan duran varl k sat ndan elde edilen nakit  7.001 13.725 
    
Yat m faaliyetlerinden elde edilen / (kullan lan) nakit  29.397 (62.585) 

    
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ak mlar     
Forward giderleri  (1.612) - 
Finansal borçlardaki de im  (110.316) (266.716) 
Ödenen temettüler 18 (125.000) (100.000) 
Az nl k paylar na ödenen temettüler  - (4.148) 
    
Finansal faaliyetlerde kullan lan nakit  (236.928) (370.864) 

    
Nakit ve nakit benzerlerindeki net de im  (108.585) (45.006) 

    
Dönem ba  nakit ve nakit benzerleri 5 362.887 407.893 
    
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 5 254.302 362.887 

 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ili kin dipnotlar  
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
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1. irketin organizasyonu ve faaliyet konusu 
 
Aygaz Anonim irketi’nin (“ irket”), esas faaliyet konusu s la lm  petrol gaz n (“LPG”) yurtiçi 
ve yurtd  piyasalardan temin edilmesi ve tüketiciye ula lmas r. 2001 y nda irket Gaz Aletleri 
A. . ile yapt  birle me sonucu esas faaliyet konusunu destekleyen LPG’nin tüketicinin kullan na 
sunulmas  için gerekli LPG tüp, LPG tank, regülatör ve yard mc  malzemelerin üretilmesi faaliyetine 
ba lam r. irket yukar da bahsedilen faaliyet konular n d nda LPG gemilerine sahip olup, di er 
LPG kurulu lar  ad na da ta ma yapmaktad r. irket’in ana orta  ve esas kontrolü elinde tutan taraf 
Koç Holding A. .’dir. 
 

irket hisselerinin %24,27’si stanbul Menkul K ymetler Borsas ’nda i lem görmektedir.  
 

irket merkezi a daki adreste bulunmaktad r:  
 
Büyükdere Cad. No: 145/1 Aygaz Han, Zincirlikuyu, 34394 / stanbul 
 
Aygaz ve Ba  Ortakl klar ’n n (birlikte “Grup” olarak an lacakt r) bünyesinde çal an personel say  
1.339’dur (31 Aral k 2010: 1.452). 
 
Ba  Ortakl klar 
 

irket’in ba  ortakl  olan, Mogaz Petrol Gazlar  A. . (“Mogaz”) bir LPG da m irketidir. irket, 
2010 y  Mart ay  içerisinde Mogaz’ n %2,1’lik hissesini 5.300 bin TL ödeyerek sat n alm  ve etkin 
kontrolünü %100’e yükseltmi tir. lgili hisse al  sonucunda Grup’un baz  ba  ortakl klar  ve 

tirakleri üzerindeki etkin kontrolü a daki tabloda gösterildi i gibi de mi tir. 
 

Akpa Dayan kl  Tüketim Lpg ve Akaryak t Ürünleri Pazarlama Anonim irketi (“Akpa”), bugünkü 
yap na Koç Holding Enerji Grubu’na ba  dört irketin 2001 y  sonunda birle mesiyle ula r. 
Birle me öncesi her biri ayr  tüzel ki ilik olarak Bursa, Eski ehir, Ankara ve Antalya’da faaliyet 
gösteren bu irketler, ba lang çta Bursa Gaz ve Ticaret A. . ad  alt nda birle mi , 17 Mart 2005 
tarihinde gerçekle tirilen Genel Kurul'da irketin unvan  “Akpa Dayan kl  Tüketim Lpg ve Akaryak t 
Ürünleri Pazarlama Anonim irketi” olarak de tirilmi tir. 

 
Aygaz Do al Gaz Toptan Sat  A. . (eski ad yla “Koç Statoil Gaz Toptan Sat  A. .”) ve Aygaz Do al 
Gaz letim A. .  (eski ad yla “Koç Statoil Gaz letim Sat  A. .”) (birlikte “Aygaz Do al Gaz” olarak 
an lacakt r) Koç Toplulu u ile uluslararas  alanda petrol ve s la lm  do algaz (“LNG”) sektörü 
irketlerinden Norveç’li Statoil Hydro ASA aras nda yap lan i birli i sonucunda Nisan 2004 döneminde 
it hisse da  ile olmak üzere mü terek yönetime tabi ortakl k olarak kurulmu tur. 9 Ocak 2009 

tarihinde, Grup, daha önce mü terek yönetime tabi ortakl klar olarak %47,99 oran nda sahip oldu u 
Aygaz Do al Gaz Toptan Sat  A. . ve Aygaz Do al Gaz letim A. . irketlerinin %50’sini Statoil 
Hydro ASA’dan 17.224 bin TL kar nda sat n alm  ve etkin kontrolünü %97,99’a yükseltmi tir. 
2010 y nda yukar da bahsedilen Mogaz hisseleri al yla birlikte, Grup’un Aygaz Do al Gaz 
üzerindeki etkin kontrolü %99,00’a yükselmi tir. 
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1. irketin organizasyonu ve faaliyet konusu (devam ) 
 

irket, bünyesinde bulunan gemi i letme faaliyetlerini tüzel ki ilikler alt nda yap land rarak, 2010 y  
Temmuz ay  içerisinde, sermayedeki pay oran  %100 olacak ekilde, Anadoluhisar  Tankercilik A.  
(“Anadoluhisar ”), Kandilli Tankercilik A.  (“Kandilli”), Kuleli Tankercilik A.  (“Kuleli”) ve Kuzguncuk 
Tankercilik A.  (“Kuzguncuk”) irketlerini kurmu tur. lgili irketlerin esas faaliyet konusu; deniz 
tankeri sat n alarak, in a ettirerek veya kiralayarak bunlar  yurtiçi ve/veya uluslararas  ham petrol, 
petrol ürünleri, s la lm  petrol gaz , do al gaz, kat , s , s la lm  her nevi maddenin deniz 
nakliyat nda kullanmak ve i letmektir. 
 
Ba  ortakl klar n detay  a da verilmektedir: 
 
    Sermayedeki pay oran  (%)   

  Kurulu  ve 31 Aral k 31 Aral k 
Oy  

Ana kullan m 
Ba  ortakl klar faaliyet yeri 2011 2010 gücü Faaliyeti 

Mogaz Türkiye %100 %100 %100 LPG 
Anadoluhisar  Türkiye %100 %100 %100 Gemi letme 
Kandilli Türkiye %100 %100 %100 Gemi letme 
Kuleli Türkiye %100 %100 %100 Gemi letme 
Kuzguncuk Türkiye %100 %100 %100 Gemi letme 
Akpa Türkiye %99,99 %99,99 %99,99 Pazarlama 
Aygaz Do al Gaz Toptan Sat  A. . Türkiye %99,00 %99,00 %99,00 Do algaz  
Aygaz Do al Gaz letim A. . Türkiye %99,00 %99,00 %99,00 Do algaz  

 
tirakler 

 
Enerji Yat mlar  A. . (“EYA ”), 2005 y  Aral k ay nda, Tüpra n %51 blok hissesinin al nmas , 
Türkiye’de petrol rafinerileri kurulmas , ilgili sektörlerde faaliyet gösterilmesi, bu konularda yat mlar 
yap lmas  ve Türkiye Petrol Rafinerileri A. .’nin (“TÜPRA ”) yönetimi ve karar alma sürecinde yer 
al nmas  amac yla kurulmu tur.  
 
Eltek Elektrik Enerjisi thalat hracat ve Toptan Ticaret A. . (“Eltek”), 2003 y  sonuna do ru, elektrik 
piyasas nda toptan elektrik al m ve sat , ithalat  veya ihracat  ile i tigal etmek üzere Entek Elektrik 
Üretimi A. . (“Entek”)’’in %46 oran nda i tiraki ile kurulmu tur. 2010 y  Temmuz ay  içerisinde Entek 
Elektrik Üretimi A. ., Eltek’in %54’lük hissesini 1.836 bin TL ödeyerek sat n alm  ve etkin kontrolünü 
%100’e yükseltmi tir. A daki paragrafta bahsedilen Entek hisse sat  i lemleri neticesinde Grup’un 
Eltek üzerindeki etkin kontrol oran  %24,81’e dü mü tür. 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
 

(11) 

1. irketin organizasyonu ve faaliyet konusu (devam ) 
 
Entek Elektrik Üretimi A. ., Bursa, zmit ve stanbul’da kurulu üç tesisi ile elektrik üretim faaliyetinde 
bulunmaktad r. 2009 y nda %15,51 oran nda hissesi Grup taraf ndan sat n al nm r. Hisse al  ile 
Grup’un Entek üzerindeki etkin kontrolü %86,01’e yükselmi tir. 2010 y nda ba  ortakl klar 
bölümünde bahsedilen Mogaz hisseleri al yla birlikte, Grup’un Entek üzerindeki etkin kontrolü 
%86,09’a yükselmi tir. Not 3’de detayl  olarak anlat ld  üzere Grup, daha önce ba  ortakl k olarak 
%86,09 oran nda sahip oldu u Entek hisselerinin %49,62’sini AES Mont Blanc Holdings B.V.’ye 
sat lmas na karar vermi  ve 28 ubat 2011 tarihinde gerçekle en sat  i lemi ile birlikte, Grup’un 
Entek üzerindeki etkin kontrol oran  %36,47’ye dü mü  ve mü terek yönetime tabi ortakl klar olarak 
de erlendirilip oransal konsolidasyon yöntemi ile muhasebele tirilmi tir. Ayr ca, irketin ticari ünvan  
AES Entek Elektrik Üretimi A.  (“AES Entek”) olarak de mi tir. Grup Yönetim Kurulu, 2 A ustos 
2011 tarihli toplant nda AES Entek Elektrik Üretimi A. .'nin sermayesinde sahip oldu u %8,39 
oran nda beheri 5 Kr. nominal de erdeki nama yaz  166.034.110 adet ve toplam 8.302 bin TL 
nominal de erdeki hisselerinin 25.299 bin ABD Dolar  pe in bedelle Koç Holding A. .'ye sat lmas na 
karar vermi  ve sat  i lemi 2011 y  Ekim ay  içerisinde gerçekle mi tir. Ayr ca Grup’un ba  
ortakl  Mogaz’ n sahip oldu u 3.238 bin TL nominal de erli AES Entek Elektrik Üretimi A. . 
sermayesinin %3,27'sini temsil eden hisseler de 9.869 bin ABD Dolar  pe in bedelle Koç Holding 
A. .'ye 2011 y  Ekim ay  içerisinde sat lm r. lgili hisse sat  i lemleri sonucunda Grup’un AES 
Entek üzerindeki etkin kontrol oran  %24,81’e dü mü tür. Buna istinaden AES Entek 7 Ekim 2011 
tarihinden itibaren ili ikteki finansal tablolarda özkaynaktan pay alma metoduyla 
muhasebele tirilmi tir. 
 
Grup’un i tiraklerinin detay  a da verilmektedir: 
 
    Sermayedeki pay oran  (%)   

Kurulu  ve 31 Aral k 31 Aral k 
Oy 

kullan m Ana 
tirakler faaliyet yeri 2011 2010 gücü faaliyeti 

EYA  Türkiye %20,00 %20,00 %20,00 Enerji 
AES Entek Elektrik Üretimi A.  (“AES 
Entek”) (*) Türkiye %24,81 %86,09 %24,81 Elektrik 
Eltek Elektrik Enerjisi thalat hracat ve 
Toptan Ticaret A. . (“Eltek”) (*) Türkiye %24,81 %86,09 %24,81 Elektrik 
Zinerji (**) Türkiye %56,00 %56,00 %56,00 Enerji 

 
(*) Not 3’de detayl  olarak aç kland  üzere, 2011 y  sonu itibariyle özkaynaktan pay alma metodu ile 

muhasebele tirilmi tir. 
(**)  Grup’un sahiplik oran  %56 olmas na ra men Zinerji A. .’nin aktif faaliyeti olmamas ndan dolay  

konsolide finansal tablolarda özkaynaktan pay alma metodu ile muhasebele tirilmi tir. 
 
Finansal tablolar n onaylanmas :  
 
31 Aral k 2011 tarihi ve bu tarihte sona eren y l itibariyle haz rlanan konsolide finansal tablolar 
yay nlanmak üzere 8 Mart 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplant nda onaylanm  ve Genel Müdür 
Yard mc  (Mali) Gökhan Tezel ve tirakler ve Muhasebe Direktörü Nurettin Demirta  taraf ndan 
imzalanm r. Genel Kurul’un bu konsolide finansal tablolar  de tirme hakk  bulunmaktad r. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar 
 

2.1  Uygulanan Finansal Raporlama Standartlar   
 

Grup muhasebe kay tlar  Türkiye’de geçerli olan ticari mevzuat, mali mevzuat ve Maliye 
Bakanl ’nca yay mlanan Tek Düzen Hesap Plan  (THP) gereklerine göre Türk Liras  (TL) olarak 
tutmakta ve yasal finansal tablolar  haz rlamaktad r. 
 
Sermaye Piyasas  Kurulu (“SPK”), Seri: XI, No: 29 say  “Sermaye Piyasas nda Finansal 
Raporlamaya li kin Esaslar Tebli ” (“Seri: XI, No:29 say  Tebli ”) ile i letmeler taraf ndan 
düzenlenecek finansal raporlar ile bunlar n haz rlanmas  ve ilgililere sunulmas na ili kin ilke, usul ve 
esaslar  belirlemektedir. Bu Tebli , 1 Ocak 2008 tarihinden sonra ba layan hesap dönemlerine ait ilk 
ara finansal tablolardan geçerli olmak üzere yürürlü e girmi tir ve bu Tebli  ile birlikte  Seri: XI, No: 
25 "Sermaye Piyasas nda Muhasebe Standartlar  Hakk nda Tebli " yürürlükten kald lm r. Bu 
tebli e istinaden, i letmeler finansal tablolar  Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen haliyle 
Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar ’na (“UMS/UFRS”)’na göre haz rlamalar  gerekmektedir. 
Ancak Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilen UMS/UFRS’nin Uluslararas  Muhasebe Standartlar  
Kurulu (“UMSK”)  taraf ndan yay mlananlardan farklar  Türkiye Muhasebe Standartlar  Kurulu 
(“TMSK”) (yeni ad yla Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar  Kurumu) taraf ndan ilan 
edilinceye kadar UMS/UFRS’ler uygulanacakt r. Bu kapsamda, benimsenen standartlara ayk  
olmayan, TMSK taraf ndan yay mlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlar  
(“TMS/TFRS”) esas al nacakt r. 
 
Konsolide finansal tablolar, makul de erleri ile gösterilen finansal varl k ve yükümlülüklerin d nda, 
tarihi maliyet esas  baz al narak bin Türk Liras  (“TL”) olarak haz rlanm r. 
 
2.2  Muhasebe politikalar , muhasebe tahminlerinde de iklik ve hatalar 
 
Muhasebe politikalar nda yap lan önemli de iklikler ve tespit edilen önemli muhasebe hatalar  
geriye dönük olarak uygulan r ve önceki dönem finansal tablolar  yeniden düzenlenir. Muhasebe 
tahminlerindeki de iklikler, yaln zca bir döneme ili kin ise, de ikli in yap ld  cari dönemde, 
gelecek dönemlere ili kin ise, hem de ikli in yap ld  dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye 
yönelik olarak uygulan r. 31 Aral k 2010 tarihli finansal tablolarda herhangi bir de iklik 
yap lmam r. 
 
2.3  Konsolidasyon esaslar  
 

(a) Konsolide finansal tablolar ana ortakl k irket ile Ba  Ortakl klar ve tirakler’inin a daki 
(b)’den (f)’ye kadar maddelerde belirtilen esaslara göre haz rlanan hesaplar  kapsamaktad r. 
Konsolidasyona dahil edilen irketlerin finansal tablolar n haz rlanmas  s ras nda, kanuni 
kay tlar na SPK Finansal Raporlama Standartlar na uygunluk ve Grup taraf ndan uygulanan 
muhasebe politikalar na ve sunum biçimlerine uyumluluk aç ndan gerekli düzeltmeler ve 

fland rmalar yap lm r. 
 

(b) Ba  Ortakl klar, irket’in ya (a) do rudan ve/veya dolayl  olarak kendisine ait olan hisseler 
neticesinde irketlerdeki hisselerle ilgili oy kullanma hakk n %50’den fazlas  kullanma 
yetkisi kanal yla; veya (b) oy kullanma hakk n %50’den fazlas  kullanma yetkisine sahip 
olmamakla birlikte mali ve i letme politikalar  üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak 
suretiyle mali ve i letme politikalar irket’in menfaatleri do rultusunda kontrol etme yetkisi 
ve gücüne sahip oldu u irketleri ifade eder.  

 
(c) Ba  Ortakl klar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’a transfer oldu u tarihten itibaren 

konsolidasyon kapsam na al nm  ve kontrolün ortadan kalkt  tarihte de konsolidasyon 
kapsam ndan ç kart lm r. Gerekli görüldü ünde, Ba  Ortakl klar için uygulanan muhasebe 
politikalar  Grup taraf ndan uygulanan muhasebe politikalar  ile tutarl n sa lanmas  
amac yla de tirilmi tir. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 

Ba  Ortakl klar’ n, bilançolar  ve gelir tablolar  tam konsolidasyon yöntemi kullan larak 
konsolide edilmi  ve irket’in sahip oldu u Ba  Ortakl klar’ n kay tl  de erleri ile özkaynaklar  
kar kl  olarak netle tirilmi tir. irket ile Ba  Ortakl klar aras ndaki grup içi i lemler ve 
bakiyeler konsolidasyon s ras nda mahsup edilmi tir. irket’in sahip oldu u hisselerin kay tl  
de erleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili özkaynaklar  ve gelir tablosu 
hesaplar ndan netle tirilmi tir. 

 
(d) tiraklerdeki yat mlar özkaynak yöntemi ile muhasebele tirilmi tir. Bunlar, Grup’un genel 

olarak oy hakk n %20 ile %50’sine sahip oldu u veya Grup’un, irket faaliyetleri üzerinde 
kontrol yetkisine sahip bulunmamakla birlikte önemli etkiye sahip oldu u kurulu lard r.  

 
Grup ile tirak aras ndaki i lemlerden do an gerçekle memi  karlar ve zararlar Grup’un 

tirakteki pay  ölçüsünde düzeltilmi tir. Grup, i tirak ile ilgili olarak söz konusu do rultuda bir 
yükümlülük alt na girmemi  veya bir taahhütte bulunmam  oldu u sürece i tirakteki yat n 
kay tl  de erinin s r olmas  veya Grup’un önemli etkisinin sona ermesi durumunda özkaynak 
yöntemine devam edilmemi tir. Önemli etkinin sona erdi i tarihteki yat n kay tl  de eri, o 
tarihten sonra gerçe e uygun de eri güvenilir olarak ölçülebildi inde gerçe e uygun 
de erinden aksi takdirde maliyet bedeli üzerinden gösterilir. 

 
(e) Grup’un toplam oy haklar n %20’ye e it veya %20’nin üzerinde olmakla birlikte Grup’un 

önemli bir etkiye sahip olmad  veya konsolide finansal tablolar aç ndan önemlilik te kil 
etmeyen; te kilatlanm  piyasalarda i lem görmeyen ve gerçe e uygun de erleri güvenilir bir 
ekilde belirlenemeyen sat lmaya haz r finansal varl klar, maliyet bedelleri üzerinden, varsa, 

de er kayb  ile ilgili kar k dü üldükten sonra konsolide finansal tablolara yans lm r. 
 
 Grup’un, toplam oy haklar n %20’nin alt nda oldu u veya Grup’un önemli bir etkiye sahip 

olmad  ve aktif piyasalarda kote pazar fiyatlar  olan ve rayiç de erleri güvenilir bir ekilde 
hesaplanabilen sat lmaya haz r finansal varl klar, rayiç (gerçe e uygun) de erleriyle konsolide 
finansal tablolara yans lm r. 

 
(f) Ba  Ortakl klar’ n net varl klar nda ve faaliyet sonuçlar nda ana ortakl k d  paya sahip 

hissedarlar n paylar , konsolide bilanço ve gelir tablosunda “az nl k paylar ” olarak 
gösterilmektedir. 

 
2.4  Yeni ve revize edilmi  Uluslararas  Finansal Raporlama Standartlar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar n 
haz rlanmas nda esas al nan muhasebe politikalar  a da özetlenen 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle 
geçerli yeni ve de tirilmi  standartlar ve UFRYK yorumlar  d nda önceki y lda kullan lanlar ile 
tutarl  olarak uygulanm r. Bu standartlar n ve yorumlar n Grup’un mali durumu ve performans  
üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda aç klanm r. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de iklik ve yorumlar a daki 
gibidir: 
 
UFRYK 14 UMS 19—Tan mlanm  Fayda Varl n S , Asgari Fonlama Ko ullar  ve Bu 
Ko ullar n Birbiri ile Etkile imi – Asgari Fonlama Ko ullar n Pe in Ödenmesi (De iklik) 
 
De iklik, asgari fonlama ko ulunun bulundu u baz  durumlarda gelecekteki katk lar n pe in olarak 
ödenmesi i lemlerinin yaratt  istenmeyen sonucu ortadan kald rmaktad r. De iklik gelecekteki 
hizmet maliyeti için yap lan pe in ödemelerin bir varl k olarak de erlendirmelerine izin vermektedir. 
Grup’un asgari fonlama yükümlülü ü olmad  için de ikli in Grup’un finansal performans  veya 
finansal durumuna hiçbir etkisi olmam r. 
 
UFRYK 19 Finansal Borçlar n Özkayna a Dayal  Finansal Araçlarla Ödenmesi 
 
Bu yorum, i letme ile kredi verenler aras nda finansal borcun artlar  hakk nda bir yenileme 
görü mesi olmas  ve kredi verenin i letmenin borcunun tamam n ya da bir k sm n i letmenin 
sermaye araçlar  ile geri ödemesini kabul etmesi durumundaki muhasebele tirilme uygulamas na 
de inmektedir. UFRYK 19, bu sermaye araçlar n UMS 39’un 41 no’lu paragraf  uyar nca “ödenen 
bedel” olarak nitelenece ine aç kl k getirmektedir. Sonuç olarak finansal borç finansal tablolardan 

kar lmakta ve ç kar lan sermaye araçlar , söz konusu finansal borcu sonland rmak için ödenen bedel 
olarak i leme tabi tutulmaktad r. Bu yorum kredi verenin i letmenin orta  s fat yla hareket etmesi 
halinde, ortak kontrol alt ndaki taraflar aras ndaki i lemlerde veya sermaye arac  ihrac n finansal 
yükümlülü ün orijinal artlar  uyar nca yap lmas  durumlar nda uygulanmaz. Söz konusu yorumun 
Grup’un finansal performans  veya finansal durumuna hiçbir etkisi olmam r. 
 
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Yeni haklar içeren ihraçlar n s fland lmas  (De iklik) 
 
De iklik UMS 32‘deki finansal borç tan  de tirerek, irketlerin özkayna na dayal  finansal 
araçlar n elde edilmesine ili kin hak, opsiyon ya da teminatlar  özkayna a dayal  finansal araç 
olarak s flamas na müsaade etmi tir. De iklik, herhangi bir para birimi cinsinden belirli bir tutar 
kar nda i letmenin özkayna na dayal  finansal araçlar n elde edilmesine ili kin haklar n; 

letmenin, özkayna na dayal  ve ayn  s ftaki türev olmayan finansal araçlar  ellerinde 
bulunduranlar n tümüne oransal olarak sunulmas  durumunda geçerlidir. Grup’un bu tarz 
enstrümanlar  olmad  için, de ikli in Grup’un finansal performans  veya finansal durumuna hiçbir 
etkisi olmam r. 
 
UMS 24 li kili Taraf Aç klamalar  (De iklik) 
 
De iklik, ili kileri tespit edebilmeyi kolayla rmak ve uygulamadaki farkl klar  gidermek amac yla 
ili kili taraf tan na aç kl k getirmi tir. Ayr ca, de iklik devletle ili kili i letmelerle yap lan i lemlere 
genel aç klama yükümlülüklerinden k smi muafiyet getirmi tir. De ikli in uygulamaya konmas n 
Grup’un finansal performans  veya finansal durumuna hiçbir etkisi olmam r. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
UFRS’deki iyile tirmeler 
 
May s 2010’da UMSK, tutars zl klar  gidermek ve ifadeleri netle tirmek amac yla üçüncü çerçeve 
düzenlemesini yay nlam r. A daki de ikliklerin uygulamaya konmas  Grup’un muhasebe 
politikalar nda ve finansal tablolara ili kin aç klamalarda de iklik yap lmas  sonucunu do urmu  
ancak Grup’un finansal performans  veya finansal durumuna hiçbir etkisi olmam r. De iklikler için 
çe itli yürürlük tarihleri belirlenmi tir.  
 
1 Ocak 2011 tarihi itibariyle geçerli olan de iklikler a daki gibidir: 
 
UFRS 3 letme Birle meleri  
 
i) Yeniden düzenlenen UFRS’nin yürürlük tarihinden önce gerçekle en i letme birle melerinden 

kaynaklanan ko ullu bedellere ili kin geçi  hükümleri  
 

Bu iyile tirme, UFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar, UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum, UMS 39 
Finansal Araçlar: Muhasebele tirme ve Ölçme standartlar nda yap lan ve ko ullu bedele ili kin 
muafiyeti kald ran de ikliklerin 2008’de yeniden düzenlenen UFRS 3’ün uygulanmaya 
ba lanmas ndan önce olan i letme birle melerinden do an ko ullu bedel için geçerli olmad  
konusuna aç kl k getirmektedir. 
 
ii) Kontrol gücü olmayan paylar n ölçümü  
 
Bu iyile tirme, kontrol gücü olmayan paylar n ölçüm seçeneklerinin (gerçe e uygun de erden veya 
mülkiyet hakk  veren araçlar n sat n al nan i letmenin belirlenebilir net varl klar ndaki orant sal pay  
üzerinden) kapsam , mevcut ortakl k paylar  olan ve hamiline i letmenin net varl klar n orant  
pay ndan hak sa layan kontrol gücü olmayan paylar n bile enleri ile s rlamaktad r. 
 
iii) Yenisi ile de tirilmeyen veya gönüllü olarak yenisiyle de tirilen hisse bazl  ödeme i lemleri 
 
Bu iyile tirme, bir i letme birle mesinde i letmenin sat n ald  i letmenin hisse bazl  ödeme 

lemlerinin de tirilmesinin (zorunlu ya da gönüllü olarak) muhasebele tirilmesini (ödenen bedel ve 
birle me sonras  gider olarak ayr lmas ) zorunlu hale getirmektedir.  
 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar 
 
De iklik, UFRS 7 uyar nca yap lmas  gereken aç klamalara aç kl k getirmekte ve say sal ve 
niteliksel aç klamalar ile finansal araçlara ili kin risklerin do as  ve derecesi aras ndaki etkile imi 
vurgulamaktad r. Di erlerinin yan  s ra, bu de iklikler vadesi geçmi  ancak kar k ayr lmam  ve 
bireysel olarak kar k ayr lm  finansal varl klar için güvence olarak al nan teminatlar ve kredi 
güvenilirli inde art  sa layan di er unsurlar ile bunlar n tahmini gerçe e uygun de erine ili kin 
aç klama gerekliklerini kald rm , bunun yerine tüm finansal varl klar için güvence olarak al nan 
teminatlar n ve kredi güvenilirli inde art  sa layan di er unsurlar n finansal etkisinin aç klanmas  
zorunlu k lm r.  
 
UMS 1 Finansal Tablolar n Sunulu u  
 
De iklik, i letmenin özkaynak kalemlerinin her biri için özkaynak de im tablosu ya da finansal 
tablo dipnotlar nda di er kapsaml  gelire ili kin bir analizi sunmas  gereklili ine aç kl k getirmektedir.  
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 
 
Bu iyile tirme, UMS 27’nin UMS 21 Kur De imin Etkileri, UMS 31  Ortakl klar  ve UMS 28 

tiraklerdeki Yat mlar standartlar nda yapt  de ikliklerin 1 Temmuz 2009 tarihinde sona eren 
ldan itibaren veya UMS 27’nin daha erken uyguland  durumda bu tarihten itibaren ileriye dönük 

olarak uygulanaca na aç kl k getirmektedir. 
 
UMS 34 Ara Dönem Raporlama 
 
De iklik, UMS 34 de yer alan aç klama ilkelerinin nas l uygulanaca na rehberlik etmekte ve 
yap lmas  gereken aç klamalara u eklemeleri yapmaktad r; i) Finansal araçlar n gerçe e uygun 
de erini ve s flamas  etkileyebilecek durumlar, ii) finansal araçlar n gerçe e uygun de ere ili kin 
hiyerar i s ralar  aras ndaki yer de tirmeleri, iii) finansal varl klar n s fland lmas nda olu an 
de imler ve iv) ko ullu borçlar veya ko ullu varl klarda meydana gelen de imler.  
 
UFRYK 13 Mü teri Sadakat Programlar   
 
Düzeltme, program dahilindeki mü terilere sa lanan hediye puanlar n kullan mlar ndaki de erini 
temel alacak ekilde gerçe e uygun de erlerinin belirlendi i durumlarda; mü teri sadakat program na 
kat lmayan di er mü terilere verilen indirimler ve te viklerin miktar n da göz önünde tutulmas  
gerekti i konusuna aç kl k getirmektedir.  
 
Yay nlanan ama yürürlü e girmemi  ve erken uygulamaya konulmayan standartlar 
 
Konsolide finansal tablolar n onaylanma tarihi itibariyle yay mlanm  fakat cari raporlama dönemi için 
henüz yürürlü e girmemi  ve Grup taraf ndan erken uygulanmaya ba lanmam  yeni standartlar, 
yorumlar ve de iklikler a daki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlar n 
yürürlü e girmesinden sonra konsolide finansal tablolar  ve dipnotlar  etkileyecek gerekli 
de iklikleri yapacakt r.  
 
UMS 1 Finansal Tablolar n Sunumu (De iklik) – Di er Kapsaml  Gelir Tablosu Unsurlar n 
Sunumu 
 
De iklikler 1 Temmuz 2012 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir fakat 
erken uygulamaya izin verilmektedir. Yap lan de iklikler di er kapsaml  gelir tablosunda gösterilen 
kalemlerin sadece gruplamas  de tirmektedir. leriki bir tarihte gelir tablosuna s flanabilecek 
(veya geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna s flanamayacak kalemlerden 
ayr  gösterilecektir. De iklikler geriye dönük olarak uygulanacakt r. Bu standart henüz Avrupa Birli i 
taraf ndan kabul edilmemi tir. De iklik sadece sunum esaslar  etkilemektedir ve Grup’un finansal 
durumu veya performans  üzerinde bir etkisi olmayacakt r. 
 
UMS 12 Gelir Vergileri – Esas Al nan Varl klar n Geri Kazan  (De iklik) 
 
De iklik 1 Ocak 2012 tarihinde ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir fakat 
erken uygulamaya izin verilmektedir. UMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü 
olarak, UMS 40 kapsam nda gerçe e uygun de er modeliyle ölçülen yat m amaçl  gayrimenkuller 
üzerindeki ertelenmi  verginin gayrimenkulün ta nan de erinin sat  yoluyla geri kazan laca  
esas yla hesaplanmas  ve ii) UMS 16’daki yeniden de erleme modeliyle ölçülen amortismana tabi 
olmayan varl klar üzerindeki ertelenmi  verginin her zaman sat  esas na göre hesaplanmas  
gerekti ine ili kin güncellenmi tir. De iklikler geriye dönük olarak uygulanacakt r Bu de iklik 
henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Grup, de ikli in finansal durumu veya 
performans  üzerinde önemli bir etkisi olmas  beklememektedir. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
UMS 19 Çal anlara Sa lanan Faydalar (De iklik) 
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve erken 
uygulamaya izin verilmi tir. Baz  istisnalar d nda uygulama geriye dönük olarak yap lacakt r. 
Standartta yap lan de iklik kapsam nda birçok konuya aç kl k getirilmi  veya uygulamada de iklik 
yap lm r. Yap lan birçok de iklikten en önemlileri tazminat yükümlülü ü aral  mekanizmas  
uygulamas n kald lmas  ve k sa ve uzun vadeli personel sosyal haklar  ayr n art k personelin 
hak etmesi prensibine göre de il de yükümlülü ün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. Bu 
standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Grup, düzeltilmi  standard n finansal 
durumu ve performans  üzerine etkilerini de erlendirmektedir.  
 
UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (De iklik) 
 
UFRS 10’nun ve UFRS 12’nin yay nlanmas n sonucu olarak, UMSK UMS 27’de de de iklikler 
yapm r. Yap lan de iklikler sonucunda, art k UMS 27 sadece ba  ortakl k, mü tereken kontrol 
edilen i letmeler ve i tiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebele tirilmesi konular  
içermektedir. Bu de ikliklerin geçi  hükümleri UFRS 10 ile ayn r. Bu standart henüz Avrupa Birli i 
taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz konusu de ikli in Grup’un finansal durumu veya performans  
üzerinde etkisi beklenmemektedir. 
 
UMS 28 tiraklerdeki ve  Ortakl klar ndaki Yat mlar (De iklik) 
 
UFRS 11’in ve UFRS 12’nin yay nlanmas n sonucu olarak, UMSK UMS 28’de de de iklikler 
yapm  ve standard n ismini UMS 28 tiraklerdeki ve  Ortakl klar ndaki Yat mlar olarak 
de tirmi tir. Yap lan de iklikler ile i tiraklerin yan  s ra, i  ortakl klar nda da özkaynak yöntemi ile 
muhasebele tirme getirilmi tir. Bu de ikliklerin geçi  hükümleri UFRS 11 ile ayn r. Bu standart 
henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz konusu standard n Grup’un finansal durumu 
veya performans  üzerinde etkisi beklenmemektedir. 
 
UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varl k ve Borçlar n Netle tirilmesi (De iklik)  
 
De iklik “muhasebele tirilen tutarlar  netle tirme konusunda mevcut yasal bir hakk n bulunmas ” 
ifadesinin anlam na aç kl k getirmekte ve UMS 32 netle tirme prensibinin e  zamanl  olarak 
gerçekle meyen ve brüt ödeme yap lan hesapla ma (takas bürolar  gibi) sistemlerindeki uygulama 
alan na aç kl k getirmektedir. De iklikler 1 Ocak 2014 ve sonras nda ba layan y ll k hesap 
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacakt r. Söz konusu standard n Grup’un finansal durumu 
veya performans  üzerinde önemli bir etkisi olmas  beklenmemektedir.  
 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar – Geli tirilmi  Bilanço D  B rakma Aç klama 
Yükümlülükleri (De iklik),  
 
De ikli in amac , finansal tablo okuyucular n finansal varl klar n transfer i lemlerini 
(seküritizasyon gibi) - finansal varl  transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de 
içerecek ekilde - daha iyi anlamalar  sa lamakt r. Ayr ca de iklik, orant z finansal varl k 
transferi i lemlerinin hesap döneminin sonlar na do ru yap ld  durumlar için ek aç klama 
zorunluluklar  getirmektedir. Bu de iklik henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. 
De iklik 1 Temmuz 2011 tarihinde ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri için geçerlidir. 
Kar la rmal  aç klamalar verilmesi zorunlu de ildir. De iklik sadece aç klama esaslar  
etkilemektedir ve Grup’un finansal durumu veya performans  üzerinde bir etkisi olmayacakt r. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
UFRS 7 Finansal Araçlar: Aç klamalar –- Finansal Varl k ve Borçlar n Netle tirilmesi 
(De iklik)  
 
Getirilen aç klamalar finansal tablo kullan lar na i) netle tirilen i lemlerin irketin finansal durumuna 
etkilerinin ve muhtemel etkilerinin de erlendirilmesi için ve ii) UFRS’na göre ve di er genel kabul 
görmü  muhasebe ilkelerine göre haz rlanm  finansal tablolar n kar la lmas  ve analiz edilmesi 
için faydal  bilgiler sunmaktad r. Bu de iklik henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. 
De iklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonras nda ba layan y ll k hesap dönemleri ve bu 
hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. De iklik sadece aç klama esaslar  
etkilemektedir ve Grup’un finansal durumu veya performans  üzerinde bir etkisi olmayacakt r. 
 
UFRS 9 Finansal Araçlar – S fland rma ve Aç klama 
 
Aral k 2011 de yap lan de iklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonras nda ba layan y ll k 
hesap dönemleri için geçerli olacakt r. UFRS 9 Finansal Araçlar standard n ilk safhas  finansal 
varl klar n ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve s fland lmas na ili kin yeni hükümler getirmektedir. 
UFRS 9’a yap lan de iklikler esas olarak finansal varl klar n s flama ve ölçümünü ve gerçe e 
uygun de er fark  kar veya zarara yans larak ölçülen olarak s fland lan finansal yükümlülüklerin 
ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçe e uygun de er de ikliklerinin kredi 
riskine ili kin olan k sm n di er kapsaml  gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir.  Standard n 
erken uygulanmas na izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan onaylanmam r. 
Grup, standard n finansal durumu ve performans  üzerine etkilerini de erlendirmektedir.  
 
UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar 
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve de iklikler 
baz  farkl  düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacakt r. UFRS 11 Mü terek Düzenlemeler ve 
UFRS 12 Di er letmelerdeki Yat mlar n Aç klamalar  standartlar n da ayn  anda uygulanmas  
art  ile erken uygulamaya izin verilmi tir.  

 
UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standard n konsolidasyona ili kin k sm n yerini 
alm r. Hangi irketlerin konsolide edilece ini belirlemede kullan lacak yeni bir “kontrol” tan  
yap lm r. Mali tablo haz rlay lar na karar vermeleri için daha fazla alan b rakan, ilke bazl  bir 
standartt r. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Grup, standard n finansal 
durumu ve performans  üzerine etkilerini de erlendirmektedir. 
 
UFRS 11 Mü terek Düzenlemeler  
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve de iklikler 
baz  düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacakt r. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve 
UFRS 12 Di er letmelerdeki Yat mlar n Aç klamalar  standartlar n da ayn  anda uygulanmas  
art  ile erken uygulamaya izin verilmi tir.  

 
Standart mü terek yönetilen i  ortakl klar n ve mü terek faaliyetlerin nas l muhasebele tirilece ini 
düzenlemektedir. Yeni standart kapsam nda, art k i  ortakl klar n oransal konsolidasyona tabi 
tutulmas na izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Söz 
konusu standard n Grup’un finansal durumu veya performans  üzerinde önemli bir etkisi olmas  
beklenmemektedir. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
UFRS 12 Di er letmelerdeki Yat mlar n Aç klamalar  
 
Standart 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemleri için geçerlidir ve de iklikler 
baz  düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacakt r. UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve 
UFRS 11 Mü terek Düzenlemeler standartlar n da ayn  anda uygulanmas art  ile erken 
uygulamaya izin verilmi tir.  
 
UFRS 12 daha önce UMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standard nda yer alan 
konsolide finansal tablolara ili kin tüm aç klamalar ile daha önce UMS 31  Ortakl klar ndaki Paylar 
ve UMS 28 tiraklerdeki Yat mlar’da yer alan i tirakler, i  ortakl klar , ba  ortakl klar ve yap sal 

letmelere ili kin verilmesi gereken tüm dipnot aç klamalar  içermektedir. Bu standart henüz 
Avrupa Birli i taraf ndan kabul edilmemi tir. Yeni standart kapsam nda Grup di er i letmelerdeki 
yat mlar na ili kin daha fazla dipnot aç klamas  verecektir.  
 
UFRS 13 Gerçe e Uygun De erin Ölçümü 
 
Yeni standart gerçe e uygun de erin UFRS kapsam nda nas l ölçülece ini aç klamakla beraber, 
gerçe e uygun de erin ne zaman kullan labilece i ve/veya kullan lmas  gerekti i konusunda bir 
de iklik getirmemektedir. Tüm gerçe e uygun de er ölçümleri için rehber niteli indedir. Yeni 
standart ayr ca, gerçe e uygun de er ölçümleri ile ilgili ek aç klama yükümlülükleri getirmektedir. Bu 
standard n 1 Ocak 2013 ve sonras nda sona eren y ll k hesap dönemlerinde uygulanmas  mecburidir 
ve uygulama ileriye do ru uygulanacakt r. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni aç klamalar n 
sadece UFRS 13’un uygulamaya ba land  dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir yani önceki 
dönemlerle kar la rmal  aç klama gerekmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birli i taraf ndan 
kabul edilmemi tir. Grup, standard n finansal durumu ve performans  üzerine etkilerini 
de erlendirmektedir.  
 
UFRYK 20 Yerüstü Maden letmelerinde Üretim A amas ndaki Hafriyat (Dekapaj) Maliyetleri 
 
1 Ocak 2013 tarihinde ya da sonras nda ba layan finansal dönemler için yürürlü e girecek olup erken 
uygulamaya izin verilmektedir. irketlerin kar la rmal  olarak sunulan dönemin ba ndan itibaren 
üretim a amas nda olu an hafriyat maliyetlerine bu yorumun gerekliliklerini uygulamalar  
gerekecektir. Yorum, üretim a amas ndaki hafriyatlar n ne zaman ve hangi ko ullarda varl k olarak 
muhasebele ece i, muhasebele en varl n ilk kayda alma ve sonraki dönemlerde nas l ölçülece ine 
aç kl k getirmektedir. Söz konusu yorum Grup için geçerli de ildir ve Grup’un finansal durumu veya 
performans  üzerinde etkisi beklenmemektedir. 
 
2.5  Netle tirme 

 
Finansal varl k ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olmas , söz konusu varl k ve yükümlülükleri net 
olarak de erlendirmeye niyet olmas  veya varl klar n elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine 
getirilmesinin e  zamanl  oldu u durumlarda net olarak gösterilirler. 
 
2.6  Has lat 
 

 Has lat, tahsil edilmi  veya edilecek olan alacak tutar n makul de eri üzerinden ölçülür. Mü teri 
iadeleri, indirimler ve kar klar söz konusu tutardan dü ülmektedir. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
 Ürün ve ticari mal sat lar  

 
Ürün ve ticari mallar n sat lar ndan elde edilen gelir, a daki artlar n tamam  yerine getirildi inde 
muhasebele tirilir: 

 
 Grup’un ürün ve ticari mallar n sahipli i ile ilgili tüm önemli risk ve getirileri al ya devretmesi, 
 Grup’un ürün ve ticari mallar n sahipli i ile ili kilendirilen ve süregelen bir idari kat n ve 

sat lan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmamas ,  
 Has lat tutar n güvenilir bir ekilde ölçülmesi, 
 lemle ili kili ekonomik faydalar n i letmeye ak n muhtemel olmas , ve 
 lemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir ekilde ölçülmesi.   

 
 Hizmet sunumu: 

 
 Has lat, ancak i leme ili kin ekonomik yararlar n i letme taraf ndan elde edilmesi muhtemel 

oldu unda ve has lat tutar  ile i lemin raporlama tarihindeki tamamlanma düzeyi ile i lemin 
tamamlanmas  için gerekecek maliyetlerin güvenilir biçimde ölçülebilmesi halinde finansal tablolara 
yans r.  
 

 irket taraf ndan i lemin kar  taraflar yla a dakiler üzerinde anla maya vard ktan sonra güvenilir 
tahminlerde bulunabilece i kabul edilir: 
 
 Taraflarca sunulacak ve al nacak hizmetle ilgili olarak her iki taraf n yapt ma ba lanm  

haklar , 
 Hizmet bedeli, 
 Ödeme ekli ve ko ullar  

 
Temettü ve faiz geliri: 
 
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ile beklenen ömrü boyunca ilgili finansal varl ktan elde edilecek 
tahmini nakit giri lerini söz konusu varl n kay tl  de erine indirgeyen efektif faiz oran  nispetinde 
ilgili dönemde tahakkuk ettirilir. Hisse senedi yat mlar ndan elde edilen temettü geliri, hissedarlar n 
temettü alma hakk  do du u zaman kayda al r. 
 
2.7  Stoklar 
 
Stoklar, maliyetin ya da net gerçekle ebilir de erin dü ük olan  ile de erlenmektedir. Stoklar n 
maliyeti; tüm sat n alma maliyetlerini, dönü türme maliyetlerini ve stoklar n mevcut durumuna ve 
konumuna getirilmesi için katlan lan di er maliyetleri içerir. Stoklar n dönü türme maliyetleri; direkt 

çilik giderleri gibi, üretimle do rudan ili kili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayr ca ilk madde ve 
malzemenin  mamule dönü türülmesinde katlan lan sabit ve de ken genel üretim giderlerinden 
sistematik bir ekilde da lan tutarlar  da içerir. Net gerçekle tirilebilir de er, ola an ticari faaliyet 
içerisinde olu an tahmini sat  fiyat ndan tahmini tamamlanma maliyeti ve sat  gerçekle tirmek için 
yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplam n indirilmesiyle elde edilir.  
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 

2.8 Maddi duran varl klar 
 
Maddi duran varl klar, elde etme de erlerinden birikmi  amortisman ve var ise de er dü üklü ü 
kar  ayr ld ktan sonraki tutar üzerinden gösterilirler.  
 
Kiralama veya idari amaçl  ya da halihaz rda belirlenmemi  olan di er amaçlar do rultusunda in a 
edilme a amas ndaki varl klar, maliyet de erlerinden varsa de er dü üklü ü kar  ayr larak 
gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Maddi duran varl klar kullan ma haz r olduklar nda 
amortismana tabi tutulurlar. 

 
Arazi ve yap lmakta olan yat mlar d nda, maddi duran varl klar n maliyet tutarlar , beklenen faydal  
ömürlerine göre do rusal amortisman yöntemi kullan larak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal  
ömür, kal nt  de er ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya ç kan de ikliklerin olas  etkileri için 
her y l gözden geçirilir ve tahminlerde bir de iklik varsa ileriye dönük olarak muhasebele tirilir. 

 
Finansal kiralama ile al nan varl klar, beklenen faydal  ömrü ile söz konusu kiralama süresinden k sa 
olan  ile sahip olunan maddi duran varl klarla ayn ekilde amortismana tabi tutulur. 

 
 Maddi duran varl klar n elden ç kar lmas  ya da bir maddi duran varl n hizmetten al nmas  sonucu 

olu an kazanç veya kay p sat  has lat  ile varl n defter de eri aras ndaki fark olarak belirlenir ve 
gelir tablosuna dahil edilir. 

 
Maddi duran varl klara ili kin ekonomik ömürler a daki gibidir: 
 

Ekonomik ömür 

Binalar 10 – 50 y l 
Yer alt  - yerüstü düzenleri 6 – 25 y l 
LPG Tüpleri 10 y l 
Tesis, makine ve cihazlar 5 – 23 y l 
Deniz ta tlar  10 – 20 y l 
Kara ta tlar  4 – 15 y l 
Demirba lar 2 – 50 y l 
Özel maliyetler 1 – 10 y l 

 
2.9  Maddi olmayan duran varl klar 
 

 Sat n al nan maddi olmayan duran varl klar 
 
Sat n al nan maddi olmayan duran varl klar, maliyet de erlerinden birikmi  amortisman ve de er 
dü üklü ü kar  ayr ld ktan sonraki tutar yla gösterilirler. Bu varl klar beklenen faydal  ömürlerine 
göre do rusal amortisman yöntemi kullan larak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydal  ömür ve 
amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya ç kan de ikliklerin olas  etkilerini tespit etmek amac yla her 

l gözden geçirilir ve tahminlerdeki de iklikler ileriye dönük olarak muhasebele tirilir. 
 

 Ticari haklar ve lisanslar 
 
Sat n al nan ticari haklar ve lisanslar, tarihi maliyetleriyle gösterilir. Ticari haklar ve lisanlar n s rl  
faydal  ömürleri bulunmaktad r ve maliyet de erlerinden birikmi  amortismanlar dü üldükten sonraki 
tutar yla gösterilirler. Sat n al nan ticari haklar ve lisanslar, beklenen faydal  ömürlerine göre do rusal 
amortisman yönetimi kullan larak 3 – 25 y lda itfa edilmektedir. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 

 Bilgisayar yaz  
 
Sat n al nan bilgisayar yaz mlar , sat n al  s ras nda ve sat n almadan kullan ma haz r olana kadar 
geçen sürede olu an maliyetler üzerinden aktifle tirilir. Söz konusu maliyetler, faydal  ömürlerine göre 
5 – 8 y lda itfa edilmektedir. 
 
2.10 Varl klarda de er dü üklü ü 
 
tfaya tabi olan varl klar için defter de erinin geri kazan lmas n mümkün olmad  durum ya da 

olaylar n ortaya ç kmas  halinde de er dü üklü ü testi uygulan r. Varl n defter de erinin geri 
kazan labilir tutar  a mas  durumunda de er dü üklü ü kar  kaydedilir. Geri kazan labilir tutar, 
sat  maliyetleri dü üldükten sonra elde edilen makul de er veya kullan mdaki de erin büyük olan r. 
De er dü üklü ünün de erlendirilmesi için varl klar ayr  tan mlanabilir nakit ak mlar n oldu u en 
dü ük seviyede gruplan r (nakit üreten birimler). erefiye haricinde de er dü üklü üne tabi olan 
finansal olmayan varl klar her raporlama tarihinde de er dü üklü ünün olas  iptali için gözden 
geçirilir. 
 
2.11  Borçlanma maliyetleri 
 
Kullan ma ve sat a haz r hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varl klar söz konusu 
oldu unda, sat n al nmas , yap  veya üretimi ile do rudan ili ki kurulabilen borçlanma maliyetleri, 
ilgili özellikli varl k kullan ma veya sat a haz r hale getirilene kadar maliyetine dahil edilmekte, di er 
tüm borçlanma maliyetleri katlan lan dönem içerisinde gider olarak finansal tablolara al nmaktad r. 
 
2.12  Finansal araçlar 
 
2.12.1 Finansal varl klar  
 

 Finansal varl klar “makul de er fark  kar veya zarara yans lan finansal varl klar”, “vadesine kadar 
elde tutulacak yat mlar”, “sat lmaya haz r finansal varl klar” ve “kredi ve alacaklar” olarak 

fland r. S fland rma, finansal varl n elde edilme amac na ve özelli ine ba  olarak, ilk 
kayda alma s ras nda belirlenmektedir. Finansal varl klar, Grup’un söz konusu finansal araçlarla ilgili 
olarak taraf olmas  durumunda Grup’un bilançosunda yer almaktad r.  
 

 Etkin faiz yöntemi 
 

 Etkin faiz yöntemi, finansal varl n itfa edilmi  maliyet ile de erlenmesi ve ilgili faiz gelirinin ili kili 
oldu u döneme da lmas  yöntemidir. Etkin faiz oran ; finansal arac n beklenen ömrü boyunca veya 
uygun olmas  durumunda daha k sa bir zaman dilimi süresince tahsil edilecek tahmini nakit 
toplam n, ilgili finansal varl n tam olarak net bugünkü de erine indirgeyen orand r. 

  
 Makul de er fark  kar veya zarara yans lan finansal varl klar ve sat lmaya haz r finansal varl klar 

nda s fland lan finansal varl klar ile ilgili gelirler etkin faiz yöntemi kullanmak suretiyle 
hesaplanmaktad r.  
 
Makul de er fark  kar veya zarara yans lan finansal varl klar 

 
Makul de er fark  gelir tablosuna yans lan finansal varl klar; al m-sat m amac yla elde tutulan 
finansal varl klard r. Bir finansal varl k k sa vadede elden ç kar lmas  amac yla edinildi i zaman söz 
konusu kategoride s fland r. Finansal riske kar  etkili bir koruma arac  olarak belirlenmemi  olan 
türev ürünleri te kil eden bahse konu finansal varl klar da makul de er fark  kar veya zarara 
yans lan finansal varl klar olarak s fland r. Bu kategoride yer alan varl klar, dönen varl klar 
olarak s fland rlar.  
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
Sat lmaya haz r finansal varl klar 
 
Grup taraf ndan elde tutulan ve aktif bir piyasada i lem gören borsaya kote özkaynak araçlar  
sat lmaya haz r finansal varl klar olarak s fland r ve gerçe e uygun de erleriyle gösterilir. 
Grup’un aktif bir piyasada i lem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat sat lmaya haz r finansal 
varl k olarak s flanan özkaynak araçlar  bulunmakta ve gerçe e uygun de erleri ile ölçülmektedir. 
Ayn ekilde, Grup’un aktif bir piyasada i lem görmeyen ve borsaya kote olmayan fakat sat lmaya 
haz r finansal varl k olarak s flanan özkaynak araçlar  da bulunmakta ve gerçe e uygun de erleri 
güvenilir olarak ölçülemedi i için maliyet de erleriyle gösterilmektedir. Gelir tablosuna kaydedilen 
de er dü üklükleri, etkin faiz yöntemi kullan larak hesaplanan faiz ve parasal varl klarla ilgili kur fark  
kar/zarar tutar  haricindeki, gerçe e uygun de erdeki de ikliklerden kaynaklanan kazanç ve zararlar 
di er kapsaml  gelir içinde muhasebele tirilir ve finansal varl klar de er art  fonunda biriktirilir. 
Yat n elden ç kar lmas  ya da de er dü üklü üne u ramas  durumunda, finansal varl klar de er 
art  fonunda biriken toplam kar/zarar, gelir tablosuna s fland lmaktad r. 
 
Sat lmaya haz r özkaynak araçlar na ili kin temettüler Grup’un temettü alma hakk n olu tu u 
durumlarda gelir tablosunda muhasebele tirilmektedir. 
 
Krediler ve alacaklar 
 
Sabit ve belirlenebilir ödemeleri olan, piyasada i lem görmeyen ticari ve di er alacaklar bu kategoride 

fland r. Alacaklar etkin faiz yöntemi kullan larak iskonto edilmi  maliyeti üzerinden de er 
dü üklü ü dü ülerek gösterilir.  
 
Finansal varl klarda de er dü üklü ü  

 
Makul de er fark  kar veya zarara yans lan finansal varl klar d ndaki finansal varl k veya finansal 
varl k gruplar , her bilanço tarihinde de er dü üklü üne u rad klar na ili kin göstergelerin bulunup 
bulunmad na dair de erlendirmeye tabi tutulur. Finansal varl n ilk muhasebele tirilmesinden sonra 
bir veya birden fazla olay n meydana gelmesi ve söz konusu olay n ilgili finansal varl k veya varl k 
grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit ak mlar  üzerindeki olumsuz etkisi 
sonucunda ilgili finansal varl n de er dü üklü üne u rad na ili kin tarafs z bir göstergenin 
bulunmas  durumunda de er dü üklü ü zarar  olu ur. Kredi ve alacaklar için de er dü üklü ü tutar  
gelecekte beklenen tahmini nakit ak mlar n finansal varl n etkin faiz oran  üzerinden iskonto 
edilerek hesaplanan bugünkü de eri ile defter de eri aras ndaki farkt r. 
 
Bir kar k hesab n kullan lmas  yoluyla defter de erinin azalt ld  ticari alacaklar haricinde, bütün 
finansal varl klarda, de er dü üklü ü do rudan ilgili finansal varl n kay tl  de erinden dü ülür. Ticari 
alaca n tahsil edilememesi durumunda söz konusu tutar kar k hesab ndan dü ülerek silinir. 
Kar k hesab ndaki de imler gelir tablosunda muhasebele tirilir.  

 
Sat lmaya haz r özkaynak araçlar  haricinde, de er dü üklü ü zarar  sonraki dönemde azal rsa ve 
azal  de er dü üklü ü zarar n muhasebele tirilmesi sonras nda meydana gelen bir olayla 
ili kilendirilebiliyorsa, önceden muhasebele tirilen de er dü üklü ü zarar , de er dü üklü ünün iptal 
edilece i tarihte yat n de er dü üklü ü hiçbir zaman muhasebele tirilmemi  olmas  durumunda 
ula aca  itfa edilmi  maliyet tutar  a mayacak ekilde gelir tablosunda iptal edilir. 

 
Sat lmaya haz r özkaynak araçlar n makul de erinde de er dü üklü ü sonras nda meydana gelen 
art , do rudan özkaynaklarda muhasebele tirilir. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 

 Nakit ve nakit benzerleri 
 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat, bankalardan kredi kart  alacaklar  ve 
sat n al m tarihinden itibaren vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek 
olan ve önemli tutarda de er de ikli i riski ta mayan yüksek likiditeye sahip di er k sa vadeli 
yat mlard r.  

 
2.12.2  Finansal yükümlülükler 
 
Grup’un finansal yükümlülükleri ve özkaynak araçlar , sözle meye ba  düzenlemelere, finansal bir 
yükümlülü ün ve özkayna a dayal  bir arac n tan mlanma esas na göre s fland r. Grup’un tüm 
borçlar  dü üldükten sonra kalan varl klar ndaki hakk  temsil eden sözle me özkayna a dayal  
finansal araçt r. Belirli finansal yükümlülükler ve özkayna a dayal  finansal araçlar için uygulanan 
muhasebe politikalar  a da belirtilmi tir. Finansal yükümlülükler, Grup’un söz konusu finansal 
araçlarla ilgili olarak taraf olmas  durumunda Grup’un bilançosunda yer almaktad r.  
 
Finansal yükümlülükler makul de er fark  kar veya zarara yans lan finansal yükümlülükler veya 
di er finansal yükümlülükler olarak s fland r.  

 
Makul de er fark  kar veya zarara yans lan finansal yükümlülükler 
 
Makul de er fark  kar veya zarara yans lan finansal yükümlülükler, makul de eriyle kayda al r ve 
her raporlama döneminde, bilanço tarihindeki makul de eriyle yeniden de erlenir. Makul 
de erlerindeki de im, gelir tablosunda muhasebele tirilir. Gelir tablosunda muhasebele tirilen net 
kazanç ya da kay plar, söz konusu finansal yükümlülük için ödenen faiz tutar  da kapsar. 
 
Di er finansal yükümlülükler 
 
Ticari borçlar, gerçe e uygun de erleriyle deftere al r ve müteakip dönemlerde etkin faiz oran  
kullan larak iskonto edilmi  de erleri ile muhasebele tirilir. 
 
2.12.3 Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi 
 
Grup’un faaliyetleri, temelde i letmeyi kur ve faiz oranlar ndaki de imlere ba  olan finansal risklere 
maruz b rakmaktad r. Grup, belirli ba lay  taahhütlere ve gelecekte tahmin edilen i lemlere ba  
döviz kuru dalgalanmalar  ile ili kilendirilen finansal risklerden korunmak amac yla türev finansal 
araçlar  (esas olarak döviz kuru forward sözle meleri) kullanmaktad r.  
 
Bu türev finansal araçlar kontrat ba lang nda gerçe e uygun de eri ile kay tlara yans r ve 
sonras nda da gerçe e uygun de eri ile de erlenir. Gerçe e uygun de erin pozitif olmas  durumunda 
türevler finansal varl k olarak, negatif olmas  durumunda ise finansal yükümlülük olarak ta r. 
 
Söz konusu türev finansal araçlar genellikle risk muhasebesi yönünden gerekli ko ullar  ta mamas  
nedeniyle konsolide finansal tablolarda al m-sat m amaçl  türev finansal araçlar olarak 
muhasebele tirilmektedir. Bu tür türev finansal araçlar n gerçe e uygun de erindeki de imlerden 
kaynaklanan tüm kazanç ve kay plar, gelir tablosunda muhasebele tirilir. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
2.13 letme birle meleri 
 
Grup, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yeniden düzenlemi  UFRS 3 “ letme Birle meleri” standard  
uygulam r. Bu muhasebe politikas  de ikli i ileriye dönük olarak uygulanm r ve önceki 
dönemlerde gerçekle tirilen i letme birle melerine ili kin bir de iklik yap lmam r. 
 

letme birle meleri sat n alma yöntemi ile muhasebele tirilmi tir. Bu yöntemde, iktisap maliyeti, al m 
tarihinde transfer edilen bedelin gerçe e uygun de eri ve i letmedeki kontrol gücü olmayan paylar n 
toplam  olarak ölçülür. Transfer edilen bedel, Grup taraf ndan transfer edilen varl klar n birle me 
tarihindeki gerçe e uygun de erlerinin, Grup taraf ndan edinilen i letmenin önceki sahiplerine kar  
üstlenilen borçlar n ve Grup taraf ndan ç kar lan özkaynak paylar n toplam  olarak hesaplanm r. 

letme birle mesi sözle mesi, gelecekte ortaya ç kacak olaylara ba  olarak maliyetin 
düzeltilebilece ini öngören hükümler içerirse; bu ko ullu bedelin birle me tarihindeki gerçe e uygun 
de eri, birle me maliyetine dâhil edilmi tir. Sat n alma s ras nda Grup taraf ndan katlan lan bütün 

lem maliyetleri genel yönetim giderleri hesab nda giderle tirilmi tir. 
 
Grup, her bir irket birle mesi için edinilen i letmedeki kontrol gücü olmayan paylar  gerçe e uygun 
de er üzerinden mi yoksa mevcut ortakl k araçlar n, edinilen i letmenin net tan mlanabilir 
varl klar n muhasebele tirilen tutarlar ndaki orant  pay  üzerinden mi ölçece ini belirler. 
 
Grup, bir i letme sat n ald nda, edindi i finansal varl k ve borçlar n s fland rmalar  ve 
belirlemeleri birle me tarihinde var olan sözle me hükümleri, ekonomik ko ullar ve konuya ili kin 
di er tüm ko ullar  esas alarak yapar. Bu sakl  bir türev ürünün ana sözle meden ayr lmas  gerekip 
gerekmedi inin de erlendirilmesini de kapsar. 
 
Sat n alma metodu, sat n alma maliyetini sat n al nan varl klar, yükümlülükler ve arta ba  
yükümlülüklerin sat n al lan gündeki rayiç de erlerine da lmas  gerektirmektedir. Söz konusu 
sat n al nan irketlerin UFRS 3’e göre belirlenmi  varl klar , yükümlülükleri ve arta ba  
yükümlülükleri sat n al nma günündeki rayiç de erlerinden kay tlara yans lmaktad r. Sat n al nan 
irket, sat n alma tarihinden itibaren konsolide gelir tablosuna dahil edilmektedir.  

 
ktisap edilen tan mlanabilir varl klar n, yükümlülüklerin ve ko ullu yükümlülüklerin gerçe e uygun 

de erlerinin veya birle me maliyetinin sadece geçici olarak belirlendi i durumlarda, birle menin 
gerçekle ti i dönemin sonunda birle menin ilk defa muhasebele tirilmesinde geçici olarak yap lma 
zorunlulu u ortaya ç karsa, irket söz konusu geçici de erler üzerinden birle me i lemini 
muhasebele tirmi tir. 
 
Ana ortakl k d  ile yap lan k smi hisse al  - sat  i lemleri 
 
Grup, ana ortakl k d  ile gerçekle tirdi i hali haz rda kontrol etmekte oldu u ortakl klara ait hisselerin 
al  ve sat  i lemlerini Grup’un özsermaye sahipleri aras ndaki i lemler olarak de erlendirmektedir. 
Buna ba  olarak, ana ortakl k d ndan ilave hisse al  i lemlerinde, elde etme maliyeti ile ortakl n 
sat n al nan pay  nispetindeki net varl klar n kay tl  de eri aras ndaki fark özsermaye içerisinde 
muhasebele tirilir. Ana ortakl k d na hisse sat  i lemlerinde ise, sat  bedeli ile ortakl n sat lan 
pay  nispetindeki net varl klar n kay tl  de eri aras ndaki fark sonucu olu an kay p veya kazançlar 
da özsermaye içerisinde “az nl k paylar  ile gerçekle tirilen i lemler” olarak muhasebele tirilir. 
 
2.14  Kur de iminin etkileri 
 
Grup’un her i letmesinin kendi finansal tablolar  faaliyette bulunduklar  temel ekonomik çevrede 
geçerli olan para biriminde (fonksiyonel para birimi) haz rlanm r. Her i letmenin finansal durumu ve 
faaliyet sonuçlar , irket’in geçerli para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum birimi 
olan TL cinsinden ifade edilmi tir.  
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
Her bir i letmenin finansal tablolar n haz rlanmas  s ras nda, yabanc  para cinsinden (TL d ndaki 
para birimleri) gerçekle en i lemler, i lem tarihindeki kurlar esas al nmak suretiyle kaydedilmektedir. 
Bilançoda yer alan dövize endeksli parasal varl k ve yükümlülükler bilanço tarihinde geçerli olan 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankas  (TCMB) al  kurlar  kullan larak TL’ye çevrilmektedir. Makul 
de eri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabanc  para cinsinden kaydedilmi  olanlar, 
makul de erin belirlendi i tarihteki kurlar esas al nmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi maliyet 
cinsinden ölçülen yabanc  para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi 
tutulmazlar. 
 
Kur farklar , a da belirtilen durumlar haricinde, olu tuklar  dönemdeki kar ya da zararda 
muhasebele tirilirler: 
 
 Yabanc  para biriminden kaynaklanan risklere (risklere kar  finansal koruma sa lamaya ili kin 

muhasebe politikalar  a da aç klanmaktad r) kar  finansal koruma sa lamak amac yla 
gerçekle tirilen i lemlerden kaynaklanan kur farklar , 

 Yurtd  faaliyetindeki net yat n bir parças  olu turan, çevrim yedeklerinde 
muhasebele tirilen ve net yat n sat nda kar ya da zararla ili kilendirilen, ödenme niyeti ya 
da ihtimali olmayan yurtd  faaliyetlerden kaynaklanan parasal borç ve alacaklardan do an kur 
farklar . 

 
Grup’un yabanc  faaliyetlerindeki varl k ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda bilanço 
tarihinde geçerli olan kurlar kullan larak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, i lemlerin 
gerçekle ti i tarihteki kurlar n kullan lmas  gereken dönem içerisindeki döviz kurlar nda önemli bir 
dalgalanma olmad  takdirde (önemli dalgalanma olmas  halinde, i lem tarihindeki kurlar kullan r), 
dönem içerisindeki ortalama kurlar kullan larak çevrilir. Olu an kur fark  özkaynak olarak s fland r 
ve Grup’un “yabanc  para çevrim farklar ” hesab na transfer edilir. Söz konusu çevrim farklar  yabanc  
faaliyetin elden ç kar ld  dönemde gelir tablosuna kaydedilir.  
 
2.15 Hisse ba na kazanç 
 
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse ba na kazanç, net kar n, y l boyunca piyasada bulunan 
hisse senetlerinin a rl kl  ortalama say na bölünmesi ile bulunmu tur. 
 
Türkiye’de irketler, sermayelerini, hissedarlar na geçmi  y l karlar ndan da tt klar  “bedelsiz hisse” 
yolu ile artt rabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” da mlar , hisse ba na kazanç 
hesaplamalar nda, ihraç edilmi  hisse gibi de erlendirilir. Buna göre, bu hesaplamalarda kullan lan 

rl kl  ortalama hisse say , söz konusu hisse senedi da mlar n geçmi e dönük etkileri de 
dikkate al narak bulunmu tur. 
 
2.16  Bilanço tarihinden sonraki olaylar 

 
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; dönem kar na ili kin herhangi bir duyuru veya di er seçilmi  
finansal bilgilerin kamuya aç klanmas ndan sonra ortaya ç km  olsalar bile, bilanço tarihi ile 
bilançonun yay  için yetkilendirilme tarihi aras ndaki tüm olaylar  kapsar. 
 
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olaylar n ortaya ç kmas  durumunda, finansal 
tablolara al nan tutarlar  bu yeni duruma uygun ekilde düzeltir.  
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
2.17  Kar klar, arta ba  yükümlülükler ve arta ba  varl klar 
 
Geçmi  olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülü ün bulunmas , yükümlülü ün yerine  
getirilmesinin muhtemel olmas  ve söz konusu yükümlülük tutar n güvenilir bir ekilde tahmin 
edilebilir olmas  durumunda finansal tablolarda kar k ayr r. 
 
Kar k olarak ayr lan tutar, yükümlülü e ili kin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, 
bilanço tarihi itibar yla yükümlülü ün yerine getirilmesi için yap lacak harcaman n tahmin edilmesi 
yoluyla hesaplan r. 
 
Kar n, mevcut yükümlülü ün kar lanmas  için gerekli tahmini nakit ak mlar  kullanarak 
ölçülmesi durumunda söz konusu kar n defter de eri, ilgili nakit ak mlar n bugünkü de erine 

ittir.  
 
Kar n ödenmesi için gerekli olan ekonomik faydan n bir k sm  ya da tamam n üçüncü taraflarca 
kar lanmas n beklendi i durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutar n tahsil edilmesinin hemen 
hemen kesin olmas  ve güvenilir bir ekilde ölçülmesi halinde varl k olarak muhasebele tirilir. 
 
2.18  li kili taraflar 
 
a) Bir ki i veya bu ki inin yak n ailesinin bir üyesi, a daki durumlarda irket ile ili kili say r:  
 
 Söz konusu ki inin, 
 
 (i) irket üzerinde kontrol veya mü terek kontrol gücüne sahip olmas  durumunda,  
 (ii) irket üzerinde önemli etkiye sahip olmas  durumunda, 

(iii) irket veya irket’in bir ana ortakl n kilit yönetici personelinin bir üyesi olmas  
durumunda.  

 
(b) A daki ko ullardan herhangi birinin mevcut olmas  halinde i letme irket ile ili kili 
 say r: 
 
 (i) letme ve irket’in ayn  grubun üyesi olmas  halinde. 
 (ii) letmenin, di er i letmenin (veya di er i letmenin de üyesi oldu u bir grubun üyesinin) 

 tiraki ya da i  ortakl  olmas  halinde.) 
 (iii)  Her iki i letmenin de ayn  bir üçüncü taraf n i  ortakl  olmas  halinde. 
 (iv) letmelerden birinin üçüncü bir i letmenin i  ortakl  olmas  ve di er i letmenin söz 

 konusu üçüncü i letmenin i tiraki olmas  halinde. 
 (v) letmenin, irket’in ya da irket ile ili kili olan bir i letmenin çal anlar na ili kin olarak 

 ten ayr lma sonras nda sa lanan fayda plânlar n olmas  halinde. irket’in kendisinin 
 böyle bir plân n olmas  halinde, sponsor olan i verenler de irket ile ili kilidir. 

 (vi) letmenin (a) maddesinde tan mlanan bir ki i taraf ndan kontrol veya mü tereken 
kontrol  edilmesi halinde. 

 (vii) (a) maddesinin (i) bendinde tan mlanan bir ki inin i letme üzerinde önemli etkisinin 
 bulunmas  veya söz konusu i letmenin (ya da bu i letmenin ana ortakl n) kilit yönetici 
 personelinin bir üyesi olmas  halinde. 

 
Konsolide finansal tablolar n amac  do rultusunda, ortaklar, önemli yönetim personeli ve Yönetim 
Kurulu üyeleri, aileleri ve onlar taraf ndan kontrol edilen veya onlara ba irketler, i tirak ve 
ortakl klar ile Koç Holding grup irketleri, ili kili taraflar olarak kabul ve ifade edilmi lerdir 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
2.19  Finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmas  
 
Grup’un, yönetim taraf ndan performanslar  de erlendirme ve kaynak da na karar vermek için 
kulland  bilgileri içeren, gaz ve petrol ürünleri, elektrik ve di er faaliyetler olmak üzere üç faaliyet 
bölümü bulunmaktad r. Bu bölümler risk ve getiri aç ndan farkl  ekonomik durumlardan ve farkl  
co rafi konumlardan etkilendikleri için ayr  ayr  yönetilmektedir. irket yönetimi, bölümlerin 
performans  de erlendirirken UFRS’ye göre haz rlanm  finansal sonuçlar  en uygun yöntem olarak 
belirlemi tir. 
 
2.20  Durdurulan faaliyetler ve Sat  amaçl  elde tutulan varl k gruplar  ve ilgili yükümlülükler 
 
Elden ç kar lacak faaliyetler, Grup’un elden ç kard  veya sat lmaya haz r de er olarak 

fland rd , faaliyetleri ile nakit ak mlar  Grup’un bütününden ayr  tutulabilir bir bölümüdür. Elden 
kar lacak faaliyetler; ayr  bir faaliyet alan  veya co rafi faaliyet bölgesini ifade eder, sat  veya elden 
karmaya yönelik ayr  bir plan n parças r veya satma amac yla al nm  bir Ba  Ortakl k’t r. Grup, 

elden ç kar lacak faaliyetleri, ilgili varl k ve yükümlülüklerinin kay tl  de erleri ile elden ç karmak için 
katlan lacak maliyetler dü ülmü  rayiç bedellerinin dü ük olan  ile de erlemektedir. 
 
Bir duran varl n defter de erinin sürdürülmekte olan kullan mdan ziyade sat  i lemi vas tas yla geri 
kazan lacak olmas  durumunda i letme, sözkonusu duran varl  (veya elden ç kar lacak varl k 
gurubunu) sat  amaçl  olarak s fland r. Bu durumun geçerli olabilmesi için; ilgili varl n (veya 
elden ç kar lacak varl k grubunun) bu tür varl klar n (veya elden ç kar lacak varl k grubunun) sat nda 

kça rastlanan ve al lm  ko ullar çerçevesinde derhal sat labilecek durumda olmas  ve sat  
olas n yüksek olmas  gerekir. 
 
Sat  olas n yüksek olmas  için uygun bir yönetim kademesi taraf ndan, varl n (veya elden 

kar lacak varl k grubunun) sat na ili kin bir plan yap lm  ve al lar n tespiti ile plan n 
tamamlanmas na yönelik aktif bir program ba lat lm  olmal r. Ayr ca, varl k (veya elden ç kar lacak 
varl k grubunun) cari gerçe e uygun de eriyle uyumlu bir fiyat ile aktif olarak pazarlan yor olmal r. 
Ayr ca sat n, s fland lma tarihinden itibaren bir y l içerisinde tamamlanm  bir sat  olarak 
muhasebele tirilmesinin beklenmesi ve plan n tamamlanmas  için gerekli i lemlerin, planda önemli 
de iklikler yap lmas  veya plan n iptal edilmesi ihtimalinin dü ük oldu unu göstermesi gerekir. 
 
2.21  Kurum kazanc  üzerinden hesaplanan vergiler 
 
Türk Vergi Mevzuat , ana irket ve onun ba  ortakl na konsolide vergi beyannamesi haz rlamas na 
izin vermedi inden, ekli konsolide finansal tablolarda da yans ld  üzere, vergi kar klar  her bir 

letme baz nda ayr  olarak hesaplanm r. 
 
Gelir vergisi gideri, kurumlar vergisi ve ertelenmi  vergi geliri/giderinin toplam ndan olu ur.  
 
Kurumlar vergisi  

 
Kurumlar vergisi, dönem kar n vergiye tabi olan k sm  üzerinden hesaplan r. Vergiye tabi kar, di er 

llarda vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden 
indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutmas  nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kardan 
farkl k gösterir. Grup’un kurumlar vergisi yükümlülü ü bilanço tarihi itibar yla yasalla  vergi oran  
kullan larak hesaplanm r. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
Ertelenen vergi 
 
Ertelenen vergi yükümlülü ü veya varl , varl klar n ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen 
tutarlar  ile yasal vergi matrah  hesab nda dikkate al nan tutarlar  aras ndaki geçici farkl klar n 
bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin yasala  vergi oranlar  dikkate al narak hesaplanmas yla 
belirlenmektedir. Ertelenen vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farklar n tümü için 
hesaplan rken, indirilebilir geçici farklardan olu an ertelenmi  vergi varl klar , gelecekte vergiye tabi 
kar elde etmek suretiyle söz konusu farklardan yararlanman n kuvvetle muhtemel olmas art yla 
hesaplanmaktad r. Bahse konu varl k ve yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zarar  etkilemeyen 

leme ili kin geçici fark, erefiye veya di er varl k ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara 
al nmas ndan (i letme birle meleri d nda) kaynaklan yorsa muhasebele tirilmez.  
 
Ertelenen vergi yükümlülükleri, Grup’un geçici farkl klar n ortadan kalkmas  kontrol edebildi i ve 
yak n gelecekte bu fark n ortadan kalkma olas n dü ük oldu u durumlar haricinde, ba  ortakl k 
ve i tiraklerdeki yat mlar ve i  ortakl klar ndaki paylar ile ili kilendirilen vergilendirilebilir geçici 
farklar n tümü için hesaplan r. Bu tür yat m ve paylar ile ili kilendirilen vergilendirilebilir geçici 
farklardan kaynaklanan ertelenen vergi varl klar , yak n gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek 
suretiyle söz konusu farklardan yararlanman n kuvvetle muhtemel olmas  ve gelecekte ilgili farklar n 
ortadan kalkmas n muhtemel olmas artlar yla hesaplanmaktad r. 
 
Ertelenen vergi varl n kay tl  de eri, her bilanço tarihi itibar yla gözden geçirilir. Ertelenen vergi 
varl n kay tl  de eri, bir k sm n veya tamam n sa layaca  faydan n elde edilmesine imkan 
verecek düzeyde mali kar elde etmenin muhtemel olmad  ölçüde azalt r. 
 
Ertelenen vergi varl klar  ve yükümlülükleri varl klar n gerçekle ece i veya yükümlülüklerin yerine 
getirilece i dönemde geçerli olmas  beklenen ve bilanço tarihi itibar yla yasalla  veya önemli 
ölçüde yasalla  vergi oranlar  (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplan r. Ertelenen vergi 
varl klar  ve yükümlülüklerinin hesaplanmas  s ras nda, Grup’un bilanço tarihi itibariyle varl klar n 
defter de erini geri kazanmas  ya da yükümlülüklerini yerine getirmesi için tahmin etti i yöntemlerin 
vergi sonuçlar  dikkate al r. 
 
Ertelenen vergi varl klar  ve yükümlülükleri, cari vergi varl klar yla cari vergi yükümlülüklerini mahsup 
etme ile ilgili yasal bir hakk n olmas  veya söz konusu varl k ve yükümlülüklerin ayn  vergi mercii 
taraf ndan toplanan gelir vergisiyle ili kilendirilmesi ya da Grup’un cari vergi varl k ve 
yükümlülüklerini netle tirmek suretiyle ödeme niyetinin olmas  durumunda mahsup edilir. 
 
Do rudan özkaynakta alacak ya da borç olarak muhasebele tirilen kalemler (ki bu durumda ilgili 
kalemlere ili kin ertelenmi  vergi de do rudan özkaynakta muhasebele tirilir) ile ili kilendirilen ya da 

letme birle melerinin ilk kayda al ndan kaynaklananlar haricindeki kurumlar vergisi ile döneme ait 
ertelenen vergi, gelir tablosunda gider ya da gelir olarak muhasebele tirilir. letme birle melerinde, 
erefiye hesaplanmas nda ya da sat n alan n, sat n al nan ba  ortakl n tan mlanabilen varl k, 

yükümlülük ve arta ba  borçlar n makul de erinde elde etti i pay n sat n al m maliyetini a an 
sm n belirlenmesinde vergi etkisi göz önünde bulundurulur. 
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2. Finansal tablolar n sunumuna ili kin esaslar (devam ) 
 
2.22  Çal anlara sa lanan faydalar 
 
Tan mlanan fayda plan : 
 

dem tazminat  kar , Grup’un, Türk  Kanunu ve Ba  Ortakl klar n faaliyet gösterdikleri 
ülkelerde geçerli olan kanunlar uyar nca personelin emekliye ayr lmas ndan do acak gelecekteki olas  
yükümlülüklerinin tahmini toplam kar n bugünkü de erini ifade eder. Türkiye’de geçerli olan 
çal ma hayat  düzenleyen yasalar ve Türk  Kanunu uyar nca, Grup, en az bir y ll k hizmetini 
tamamlayan, kendi iste i ile i ten ayr lmas  veya uygunsuz davran lar sonucu i  akdinin 
feshedilmesi d nda kalan sebepler yüzünden i ten ç kar lan, vefat eden veya emekliye ayr lan her 
personeline toplu olarak k dem tazminat  ödemekle yükümlüdür. Tan mlanm  sosyal yard m 
yükümlülü ünün bugünkü de eri ile ilgili ayr lan kar k öngörülen yükümlülük yöntemi kullan larak 
hesaplan r. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar konsolide gelir tablosunda muhasebele tirilir. 
 
Tan mlanan katk  plan : 
 
Grup, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. irket’in bu primleri 
ödedi i sürece ba ka yükümlülü ü kalmamaktad r. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde personel 
giderlerine yans lmaktad r. 
 
2.23  Nakit ak m tablosu 
 
Nakit ak m tablosunda, döneme ili kin nakit ak mlar  esas, yat m ve finansman faaliyetlerine dayal  
bir biçimde s fland larak raporlan r. 
 
2.24  Sermaye ve temettüler 
 
Adi hisseler, özsermaye olarak s fland r. Adi hisseler üzerinden da lan temettüler, beyan 
edildi i dönemde birikmi  kardan indirilerek kaydedilir. 
 
2.25  Ara rma ve geli tirme giderleri 
 
Ara rma gideri gerçekle ti inde gider kaydedilmektedir. A da belirtilen kriterlere sahip proje 
harcamalar  d nda geli tirme için yap lan harcamalar da, olu tuklar  dönem içerisinde gider olarak 
kay t edilmektedir: 
 
- Ürün ile ilgili maliyetleri net olarak tan mlanabiliyor ve de güvenilir bir ekilde ölçülebiliyorsa, 
- Ürünün teknik yeterlili i/fizibilitesi ölçülebiliyorsa, 
- Ürün sat a sunulacak ya da irket içerisinde kullan lacaksa, 
- Ürün için potansiyel bir pazar mevcutsa, ya da irket içi kullan rl  ispatlanabiliyorsa, 
- Projenin tamamlanabilmesi için yeterli teknik, mali ve di er gerekli kaynaklar temin 

edilebiliniyorsa. 
 
Di er geli tirme giderleri gerçekle ti inde gider olarak kaydedilmektedir.  
 
Önceki dönemde gider kaydedilen geli tirme gideri sonraki dönemde aktifle tirilemez. Aktifle tirilen 
geli tirme gideri, ürünün ticari üretiminin ba lamas  ile projenin ömrüne göre, normal amortisman 
yöntemi uygulanarak itfa edilmektedir. 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle, Grup’un aktifle tirdi i ara rma 
ve geli tirme gideri bulunmamaktad r. 
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2.26 Önemli muhasebe tahminleri ve varsay mlar 
 
Varl k ve yükümlülüklerin kay tl  de erleri üzerinde önemli etkisi olan muhasebe tahminleri a daki 
gibidir: 

  
a)  Maddi ve maddi olmayan varl klar tahmini faydal  ömürleri boyunca amortismana ve itfaya tabi 

tutulmu tur (not 13,14). Faydal  ömürlerin tahmini Grup yönetimi taraf ndan yap lan öngörülere 
dayanmaktad r. 

 
b)  Sat lmaya haz r finansal varl klar n makul de erleri tespit edilirken Grup Yönetimi aktif bir 

piyasada i lem gören borsaya kote özkaynak araçlar  için borsa de erlerini kullanmaktad r. 
Di er sat lmaya haz r finansal varl klar için mevcut ekonomik veriler, sektörel trendler ve 
beklentilere ba  olarak genel kabul görmü  de erleme ilkeleri kapsam nda hesaplanan 
gerçe e uygun de er tutarlar  gözüne al nmaktad r.  

 
 Grup’un borsada i lem görmeyen sat lmaya haz r finansal varl klar ndan Koç Finansal 

Hizmetler A. .’nin %81,8 oran nda hissesine sahip oldu u Yap  ve Kredi Bankas  hisselerinin 
stanbul Menkul K ymetler Borsas nda i lem görmesi sebebiyle, Yap  ve Kredi Bankas  

hisselerinin Koç Finansal Hizmetler A. .’ye isabet eden piyasa de erinin yan  s ra indirgenmi  
nakit ak  yöntemi ve son y llarda hem yurtd nda hem de yurtiçinde gerçekle en benzer sat n 
alma i lemleri ile kar la rma gibi metotlar kullan larak Koç Finansal Hizmetler A. ’nin 
gerçe e uygun de er tespiti yap lm r. Bahsedilen metotlardan bir tanesi olan indirgenmi  
nakit ak  yönteminde kullan lan iskonto oran  %15,4 olarak dikkate al nm r (not 6). 

 
c)   üpheli alacak kar klar , irket yönetiminin bilanço tarihi itibariyle var olan ancak cari 

ekonomik ko ullar çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararlar  
kar layaca na inand  tutarlar  yans tmaktad r. Alacaklar n de er dü üklü üne u ray p 

ramad  de erlendirilirken ili kili kurulu  ve önemli mü teriler d nda kalan borçlular n 
geçmi  performanslar  piyasadaki kredibiliteleri ve bilanço tarihinden finansal tablolar n 
onaylanma tarihine kadar olan performanslar  ile yeniden görü ülen ko ullar da dikkate 
al nmaktad r (not 9). 

 
d)   Dava kar klar  ayr rken, ilgili davalar n kaybedilme olas  ve kaybedildi i taktirde 

katlan lacak olan sonuçlar irket hukuk mü avirlerinin görü leri do rultusunda 
de erlendirilmekte ve irket Yönetimi elindeki verileri kullanarak en iyi tahminlerini yap p 
gerekli gördü ü kar  ay rmaktad r (not 15). 

 
e)   K dem tazminat  kar n hesaplamas nda çal an devir h , iskonto oranlar  ve maa  

art lar  gibi aktüeryel varsay mlar kullan lmaktad r. Hesaplamaya ili kin detaylar çal anlara 
sa lanan faydalar dipnotunda belirtilmi tir (not 16). 

 
f) Nihai vergi tutar na olan etkileri kesinle meyen ilgili birçok i lem ve hesaplama normal i  ak  

ras nda gerçekle mekte olup bu gibi durumlar kurumlar vergisi kar  belirlenmesi 
ras nda önemli muhakemelerin kullan lmas  gerektirmektedir. Grup, gelecekte 

vergilendirilebilecek karlar arac yla gerçekle ecek olan ertelenmi  vergi varl klar  ve 
vergisel olaylar n sonucunda ödenmesi tahmin edilen ek vergilerin olu turdu u vergi 
yükümlüklerini kay tlar na almaktad r (not 26). Bu konular ile ilgili olu an nihai vergisel 
sonuçlar n ba lang çta kaydedilen tutarlardan farkl  oldu u durumlarda, bu farklar belirlendi i 
dönemlerdeki gelir vergisi ve ertelenmi  vergi gelir/giderini etkileyebilecektir. 
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3.  letme birle meleri 
 
Grup, 1 Aral k 2010 tarihinde kamuyu ayd nlatma platformuna bildirdi i üzere, 30 Kas m 2010 tarihli 
yönetim kurulu karar  uyar nca ba  ortakl klar ndan Entek’in sermayesinde sahibi oldu u %49,62 
oran nda toplam 49.079 bin TL nominal de erde hissenin, hisse devir i lemlerinin tamamland  
tarihte nakden ve pe in olarak ödenmek üzere 136.455 bin ABD Dolar  bedel kar nda AES Mont 
Blanc Holdings B.V.'ye sat lmas na karar vermi tir. 31 Aral k 2010 tarihli konsolide finansal tablolarda 
sat  dü ünülen ba  ortakl n varl k ve yükümlülüklerinin tamam  UFRS 5 “Sat  Amaçl  Elde 
Tutulan Duran Varl klar ve Durdurulan Faaliyetler” standard  uyar nca sat  amac yla elde tutulan 
varl k ve yükümlülükler olarak s flanm r. 28 ubat 2011 tarihinde Grup, EPDK ve Rekabet 
Kurumu izinlerinin tamamlanmas  takiben, Entek hisselerinin devrini tamamlam  ve hisse devir 
bedeli olarak 136.455 bin ABD dolar irket’e pe in olarak ödenmi tir. Bu tutar, 1 Aral k 2010 tarihli 
özel durum aç klamas nda belirtildi i üzere, 28 ubat 2011 tarihli Entek finansal tablolar  üzerinden 
ayarlamaya tabi tutulmu  olup yap lan çal malar sonucunda sat  fiyat  149.581 bin ABD Dolar  
olarak kesinle mi tir. Grup Yönetim Kurulu, 2 A ustos 2011 tarihli toplant nda AES Entek Elektrik 
Üretimi A. .'nin sermayesinde sahip oldu u  %8,39 oran nda beheri 5 Kr. nominal de erdeki nama 
yaz  166.034.110 adet ve toplam 8.302 bin TL nominal de erdeki hisselerinin 25.299 bin ABD Dolar  
pe in bedelle Koç Holding A. .'ye sat lmas na karar vermi tir. Ayr ca Grup’un ba  ortakl  Mogaz’ n 
sahip oldu u 3.238 bin TL nominal de erli AES Entek Elektrik Üretimi A. . sermayesinin %3,27'sini 
temsil eden hisselerin de 9.869 bin ABD Dolar  pe in bedelle Koç Holding A. .'ye sat lmas na karar 
verilmi tir.  Sat  i lemleri enerji piyasas  mevzuat  ve ilgili di er düzenlemeler kapsam nda gerekli 

lemlerin yerine getirilmesiyle 7 Ekim 2011 tarihi itibariyle tamamlanm , bedeli tahsil edilmi  ve özel 
durum aç klamas  ile duyurulmu tur. lgili hisse sat  i lemleri sonucunda Grup’un AES Entek 
üzerindeki etkin kontrol oran  %24,81‘e dü mü tür. Buna istinaden AES Entek 7 Ekim 2011 tarihinden 
itibaren özkaynaktan pay alma metoduyla muhasebele tirilmi tir. 
 
28 ubat 2011 tarihinde gerçekle en Entek hisse sat  i lemi, ba  ortakl n sat  ve sonra %36,47 
oran nda geri al  olarak de erlendirilmi  ve UFRS 3 – “ letme Birle meleri” standard  
çerçevesinde muhasebele tirilmi tir. Grup, Entek hisselerinin sat na ili kin tutar  baz alarak 28 

ubat 2011 tarihi itibariyle elinde tuttu u %36,47 Entek hissesi için yeniden de erlenmi  maliyet 
bedeli hesaplam  ve bu tutar ile Entek’in sat  tarihindeki net aktif de erinin kendisine ait olan k sm  
aras ndaki fark  UFRS 3 geçi  hükümleri çerçevesinde provizyonel olarak 2011 y  ara dönem 
finansal tablolar nda erefiye olarak kay tlar na yans tm r.  
 

irket 2011 y  sonunda UFRS 3 – “ letme Birle meleri” standard n gerektirdi i “Sat n alma fiyat 
da ” çal mas  tamamlam  ve 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle elinde kalan %24,81 hisseye 
isabet eden 32.023 bin TL tutar nda erefiye hesaplayarak finansal yat mlar alt nda de erlenmi  
maliyete ek olarak göstermi tir. 
 
ktisap tutar  (*) 118.930 
ktisap edilen net varl klar (**) 86.907 

erefiye  32.023 
 
(*)  %24,81’lik yat n yeniden de erlenmi  maliyet bedelini ifade etmektedir. 
(**)  28 ubat 2011 tarihi itibariyle UFRS 3 kapsam nda sat n alma fiyat  da  çal mas  

sonras  olu an net varl klar  ifade etmektedir. 
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3.  letme birle meleri (devam ) 
 
ktisaptan kaynaklanan tan mlanabilir varl k ve yükümlülüklerin (%24,81) UFRS 3 kapsam nda 

yap lan sat n alma fiyat  da  çal mas na göre gerçe e uygun de erleri a daki gibidir : 
 

28 ubat 2011 
Rayiç de eri 

Nakit ve nakit benzerleri 12.621 
Ticari alacaklar 7.426 
li kili taraflardan alacaklar 1.045 

Maddi duran varl klar 84.837 
Maddi olmayan duran varl klar 963 
Di er varl klar 2.941 
Finansal borçlar (5.228) 
Ticari borçlar (7.845) 
li kili taraflara borçlar (56) 

Ertelenen vergi yükümlülükleri (8.553) 
Di er yükümlülükler (1.244) 

ktisap edilen net varl klar (%24,81) 86.907 
 
Grup, söz konusu hisse sat  ve yeniden de erlenmi  maliyet hesaplamalar  neticesinde toplam 
204.561 bin TL geliri 31 Aral k 2011 tarihli finansal tablolarda “Di er faaliyet gelirleri” hesab  alt nda 
muhasebele tirmi tir. 
 
Söz konusu hisselerin sat  sonras nda AES Entek sermayesinde Grup’un pay  %24,81 olup, hisse 
sat lar n tamamlanmas  takiben AES Entek 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle özkaynaktan pay alma 
metodu ile konsolide finansal tablolara yans lm r. 2011 y ubat ay nda gerçekle en ilk hisse 
sat  i lemi sonras nda AES Entek, Grup’un mü terek yönetime tabi ortakl  olarak oransal 
konsolidasyon yöntemi ile muhasebele tirilmi , 2011 y  Ekim ay nda gerçekle en ikinci hisse sat  

lemi sonras nda ise mü terek yönetime tabi ortakl k durumu sona ermi tir. Buna ba  olarak y l 
içerisinde Ekim ay na kadar AES Entek’in kar/zarar rakamlar  Ocak- ubat 2011 dönemi tam, Mart-
Eylül 2011 dönemi ise oransal konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmi tir. 
 
Grup, 2010 y  Mart ay  içerisinde halihaz rda ba  ortakl  olan Mogaz’ n %2,1’lik hissesini 5.300 
bin TL ödeyerek sat n alm r. 
 
Mogaz hisse al m i lemi UMS 27 – “Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar” standard  
çerçevesinde de erlendirilmi tir. Buna ba  olarak, ana ortakl k d ndan ilave hisse al  i lemlerinde, 
elde etme maliyeti ile ortakl n sat n al nan pay  nispetindeki net varl klar n kay tl  de eri 
aras ndaki fark özsermaye içerisinde “az nl k paylar  ile gerçekle tirilen i lemler” olarak 
muhasebele tirilmi tir. 
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4. Bölümlere göre raporlama 
 
Grup’un faaliyetlerine ili kin karar almaya yetkili mercii taraf ndan düzenli olarak gözden geçirilen iç 
raporlara dayanarak faaliyet bölümleri belirlenmektedir. 
 
Grup’un karar almaya yetkili mercii, bölümlere tahsis edilecek kaynaklara ili kin kararlar n al nmas  
ve bölümlerin performans n de erlendirilmesi amac yla sonuçlar  ve faaliyetleri endüstriyel bölümler 
baz nda incelemektedir. Grup’un endüstriyel bölümler baz nda faaliyet bölümlerinin da u 
ekildedir: 

 
- Gaz ve petrol ürünleri 
- Elektrik 
- Di er 
 
Grup yönetimi, faaliyet sonuçlar  ve performans  UFRS’ye göre haz rlanm  finansal tablolar 
üzerinden de erlendirdi i için bölümlere göre raporlama haz rlan rken UFRS çerçevesinde haz rlanan 
finansal tablolar kullan lmaktad r. Grup, faaliyet bölümlerinin performans  brüt kar, faaliyet kar  ve 
faiz, vergi ve amortisman öncesi kar üzerinden de erlendirmektedir. 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemlere ait bölüm varl klar n ve yükümlülüklerinin 
da  a daki gibidir: 
 

 31 Aral k 2011 
 Gaz ve petrol 

ürünleri Elektrik (*) Di er 
Konsolidasyon 

düzeltmeleri Toplam 
      

Varl klar      
Cari/dönen varl klar 723.597 - 95.445 (35.612) 783.430 
Cari olmayan duran varl klar 1.880.757 - 123.276 (75.340) 1.928.693 

      
Toplam varl klar 2.604.354 - 218.721 (110.952) 2.712.123 

      
Kaynaklar      

sa vadeli yükümlülükler 432.802 - 41.937 (35.613) 439.126 
Uzun vadeli yükümlülükler 112.559 - 4.932 875 118.366 
Özkaynaklar 2.058.993 - 171.852 (76.214) 2.154.631 

      
Toplam kaynaklar 2.604.354 - 218.721 (110.952) 2.712.123 
      
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar 905.463 114.633 - - 1.020.096 
 
(*) 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle “AES Entek” özkaynaktan pay alma metoduyla konsolide edilmi tir (not 3).  
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4. Bölümlere göre raporlama (devam ) 
 

 31 Aral k 2010 
 Gaz ve petrol 

ürünleri Elektrik(*) Di er 
Konsolidasyon 

düzeltmeleri Toplam 
      

Varl klar      
Cari/dönen varl klar 643.577 372.278 123.252 (51.357) 1.087.750 
Cari olmayan duran varl klar 1.885.960 - 17.970 (188.032) 1.715.898 

      
Toplam varl klar 2.529.537 372.278 141.222 (239.389) 2.803.648 

      
Kaynaklar      

sa vadeli yükümlülükler 476.507 117.747 28.228 (51.427) 571.055 
Uzun vadeli yükümlülükler 208.851 - 4.230 5.604 218.685 
Özkaynaklar 1.844.179 254.602 108.764 (193.637) 2.013.908 

      
Toplam kaynaklar 2.529.537 372.349 141.222 (239.460) 2.803.648 

      
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar 853.176 - - - 853.176 
 
(*) 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle “Entek” UFRS-5 uyar nca sat  amac yla elde tutulan varl k olarak s fland lm r (not 25).  
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren dönemlere ait gelir tablolar n bölümlere göre da  

daki gibidir: 
 
 1 Ocak - 31 Aral k 2011 
 Gaz ve petrol 

ürünleri Elektrik  Di er 
Konsolidasyon 

düzeltmeleri Toplam 
      
      
Sat  gelirleri (net) 5.076.803 161.471 328.880 (111.484) 5.455.670 
Sat lar n maliyeti (-) (4.621.662) (158.555) (302.684) 104.805 (4.978.096) 
      
Brüt faaliyet kar  455.141 2.916 26.196 (6.679) 477.574 
      
Pazarlama, sat  ve da m giderleri (-) (193.004) - (6.197) 3.733 (195.468) 
Genel yönetim giderleri (-) (115.782) (6.665) (9.520) 622 (131.345) 
Ara rma ve geli tirme giderleri (-) (1.948) - - - (1.948) 
Di er faaliyet gelirleri (*) 227.170 316 2.036 1.505 231.027 
Di er faaliyet giderleri (-) (7.312) (1.326) (301) - (8.939) 
      
Faaliyet kar  / (zarar ) 364.265 (4.759) 12.214 (819) 370.901 
      
Özkaynak yönetimiyle de erlenen yat mlar n 

kar/zararlar ndaki paylar - - - 50.519 50.519 
Finansal gelirler 99.684 5.801 9.167 - 114.652 
Finansal giderler (-) (107.055) (4.867) (5.475) - (117.397) 
      
Vergi öncesi kar / (zarar) 356.894 (3.825) 15.906 49.700 418.675 
      
Dönem vergi gideri (-) (42.166) (966) (1.922) - (45.054) 
Ertelenmi  vergi geliri 1.105 2.283 (31) 1.178 4.535 
      
Dönem kar  / (zarar ) 315.833 (2.508) 13.953 50.878 378.156 
      
Dönem kar n da :      
Az nl k paylar  - (480) - (1.061) (1.541) 
Ana ortakl k paylar  315.833 (2.028) 13.953 51.939 379.697 
      
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar 52.244 (1.725) - - 50.519 
 
(*) Not 3'de anlat ld  üzere, Grup, AES Entek hisse sat  ve yeniden de erlenmi  maliyet hesaplamalar  neticesinde olu an gelirleri 

31 Aral k 2011 tarihli finansal tablolarda “Di er faaliyet gelirleri” hesab  alt nda muhasebele tirmi tir. 
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4. Bölümlere göre raporlama (devam ) 
 

 1 Ocak - 31 Aral k 2010 
 Gaz ve  

petrol 
ürünleri Elektrik (*) Di er 

Konsolidasyon 
düzeltmeleri Toplam 

      
      
Sat  gelirleri (net) 4.092.424 400.986 251.517 (87.239) 4.657.688 
Sat lar n maliyeti (-) (3.631.436) (389.031) (231.367) 95.561 (4.156.273) 

      
Brüt faaliyet kar  460.988 11.955 20.150 8.322 501.415 

      
Pazarlama, sat  ve da m giderleri (-) (149.457) - (5.618) 562 (154.513) 
Genel yönetim giderleri (-) (108.832) (12.928) (7.792) 1.372 (128.180) 
Ara rma ve geli tirme giderleri (-) (1.806) - - - (1.806) 
Di er faaliyet gelirleri 32.457 4.051 3.033 (12.195) 27.346 
Di er faaliyet giderleri (-) (12.170) (817) (289) 60 (13.216) 

      
Faaliyet kar  221.180 2.261 9.484 (1.879) 231.046 

      
Özkaynak yönetimiyle de erlenen yat mlar n 

kar/zararlar ndaki paylar - - - 42.448 42.448 
Finansal gelirler 180.691 24.440 5.122 (101.371) 108.882 
Finansal giderler (-) (74.355) (22.124) (2.632) 77 (99.034) 

      
Vergi öncesi kar                                                                     327.516 4.577 11.974 (60.725) 283.342 

      
Dönem vergi gideri (-) (43.981) (1.274) (2.367) - (47.622) 
Ertelenmi  vergi geliri 837 1.318 53 2.229 4.437 

      
Dönem kar   284.372 4.621 9.660 (58.496) 240.157 

      
Dönem kar n da :      
Az nl k paylar  48 643 1 - 692 
Ana ortakl k paylar  284.324 3.978 9.659 (58.496) 239.465 
      
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar 42.448 - - - 42.448 

 
(*) irket’in ba  ortakl klar ndan Eltek’in mali tablolar , 2010 y ndan itibaren konsolidasyon kapsam na al nm r (not 1). 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren y llara ait bölüm varl klar na ili kin amortisman ve itfa 
paylar  a daki gibidir: 
 
  1 Ocak - 1 Ocak - 
  31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Gaz ve petrol ürünleri 64.844 59.502 
Elektrik 16.065 29.069 
Di er 3.924 400 
  
  84.833    88.971 
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4. Bölümlere göre raporlama (devam ) 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren y llara ait bölüm varl klar na ili kin yat m harcamalar  

daki gibidir: 
 
  1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 
      
Gaz ve petrol ürünleri 139.413 79.861 
Elektrik (*) - 6.857 
Di er 62.758 485 
  
  202.171 87.203 

 
(*)  31 Aral k 2010 tarihi itibariyle “Entek” UFRS-5 kapsam nda sat  amac yla elde tutulan duran 

varl k olarak s fland lm r (not 25). 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle ise özkaynaktan pay 
alma yöntemine göre muhasebele tirilmi tir (not 3). 

 
  

5. Nakit ve nakit benzerleri 
 
  31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 
      
Nakit mevcudu 458 150 
Bankadaki nakit 234.922 256.061 
 - Vadesiz mevduatlar 31.168 56.753 
 - Vadeli mevduatlar 203.754 199.308 
Kredi kart  alacaklar  18.922 6.218 

 Toplam nakit ve nakit benzerleri 254.302 262.429 
   
Sat  amac yla elde tutulan varl klara ait nakit ve nakit 

benzerleri (not 25) - 100.458 
   
Nakit ak m tablosuna göre nakit ve nakit benzerleri 254.302 362.887 

 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle Grup’un 201.517 bin tutar ndaki TL vadeli mevduat n vadesi 2  -  88 
gün ve faiz oran  %8,25 - %12,50; 856 bin ABD Dolar  kar ndaki 1.617 bin TL tutar ndaki vadeli 
mevduat n vadesi 5 - 30 gün ve faiz oran  %0,40 - %3,05; 39 bin Euro kar ndaki 95 bin TL 
tutar ndaki vadeli mevduat n vadesi 2 - 5 gün ve faiz oran  %0,25 - 0,40'd r. (31 Aral k 2010 tarihi 
itibariyle Grup’un 128.672 bin tutar ndaki TL vadeli mevduat n vadesi 3  -  31 gün ve faiz oran  
%5,50 - %9,28; 12.318 bin ABD Dolar  kar ndaki 19.043 bin TL tutar ndaki vadeli mevduat n 
vadesi 7 - 28 gün ve faiz oran  %0,50 - %2,75; 25.096 bin Euro kar ndaki 51.228 bin TL 
tutar ndaki vadeli mevduat n vadesi 7 - 21 gün ve faiz oran  %0,40 - %3,00'dür). 
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6. Finansal yat mlar 
 
Grup’un sat lmaya haz r finansal varl klar olarak tan mlad  uzun vadeli finansal yat mlar 31 Aral k 
2011 ve 2010 tarihleri itibariyle a daki gibidir: 
 
  31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

  
tirak  

tutar  
tirak 

oran  (%) 
tirak 

tutar  
tirak oran  

(%) 

Koç Finansal Hizmetler A. . (*) 242.310 1,97 325.050 1,97 
Ram D  Ticaret A. . (**) 1.783 2,50 1.740 2,50 
Tan  Pazarlama ve leti im Hizmetleri A. .(***) 540 10,00 540 10,00 
Tat Konserve Sanayi A. . (**) 236 0,08 236 0,08 
Di er (***) 23 - 23 - 
De er dü üklü ü kar  (-) (1.024) - (1.141) - 
  
  243.868 326.448 

 
(*)  Gerçe e uygun de eri ile de erlenmi tir, de er art  ve azal  ertelenen vergi etkisi de dikkate 

al narak, konsolide özkaynaklar içinde de er art  fonlar  alt nda muhasebele tirilmi tir.  
(**) Gerçe e uygun de eri ile de erlenmi tir, de er azal lar  finansal varl klar alt nda "De er 

dü üklü ü kar " ve konsolide gelir tablosunda de er dü üklü ü zarar  olarak kaydedilmi tir. 
(***)  Gerçe e uygun de eri güvenilir bir ekilde belirlenemedi i için maliyet de eri ile gösterilmi tir. 
 
 
7.  Finansal borçlar  
 
a) sa vadeli banka kredileri 
 

  31 Aral k 
2011 

Faiz 
oran  (%) 

31 Aral k 2010 Faiz 
oran  (%) 

     
sa vadeli TL cinsinden krediler 1.764 - 1.800 - 

Uzun vadeli kredilerin k sa vadeli k mlar  (*) - - 805 - 
     
Toplam k sa vadeli banka kredileri 1.764  2.605  
 
(*) Uzun vadeli kredilerin faiz tahakkuklar  içermektedir.  
 
b) Uzun vadeli banka kredileri 
 
  31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 
  Döviz  

tutar  
TL  

kar  
Faiz 

oran  (%) 
Döviz  
tutar  

TL  
kar  

Faiz 
oran  (%) 

 
Euro cinsinden krediler (*) - - - 53.000 109.407 Euribor + 2,75 
Eksi, k sa vadeli taksitler - - - - (805) - 
        
Toplam uzun vadeli kredi borçlar  -   108.602    

 
(*) TL kar klar  faiz tahakkuklar  da içermektedir.  
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7. Finansal borçlar (devam ) 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle, Grup’un uzun vadeli kredilerinin geri ödeme plan  a daki 
gibidir: 
 
  31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 
   
2012 (*) - 108.602 
   
  - 108.602 

 
(*) irket mevcut finansal durumunu, ileriye dönük planlar  ve piyasa ko ullar  göz önüne alarak; Koç Holding A. .'nin çe itli 

finans kurulu lar  kapsayan konsorsiyum ile imzalad  kredi sözle mesi kapsam nda temin edilen kredinin, irket 
taraf ndan kullan lan 27 ay vadeli (24 Nisan 2012) Euribor + %2,75 y ll k faiz oranl  53 Milyon Euro tutar ndaki k sm n 
tamam  birikmi  faizi ile birlikte vadesinden önce 28 Ocak 2011 tarihinde ödeyerek kapatm r. 

 
 
8. Di er finansal yükümlülükler 
 

irket, 31 Aral k 2011 itibariyle ortalama dört ay vadeli, nominal de eri 2.000 bin ABD Dolar  olan 
döviz kuru forward i lemlerine girmi tir. irket, söz konusu i lemler için 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
net defter de eri ile rayiç bedel aras nda olu an 27 bin TL tutar ndaki türev finansal araçlar kar  
di er finansal yükümlülükler alt nda yans tmaktad r. (31 Aral k 2010 itibariyle ortalama dört ay vadeli, 
nominal de eri 15.593 bin TL ve 8.350 bin ABD Dolar  olan döviz kuru forward i lemlerine girmi tir. 

irket, söz konusu i lemler için 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle net defter de eri ile rayiç bedel aras nda 
olu an 444 bin TL tutar ndaki türev finansal araçlar kar  di er finansal yükümlülükler alt nda 
yans tm r.) 
 
 
9. Ticari alacaklar ve borçlar  
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihleri itibari ile Grup’un ticari alacaklar  a daki gibidir: 
 

sa vadeli ticari alacaklar 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Ticari alacaklar 239.766 218.352 
Alacak senetleri 51.183 44.832 

üpheli ticari alacaklar kar  (-) (15.220) (13.957) 
  
 Toplam k sa vadeli ticari alacaklar 275.729 249.227 

Uzun vadeli ticari alacaklar 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Alacak senetleri 2.124 847 

Toplam uzun vadeli ticari alacaklar 2.124 847 
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9. Ticari alacaklar ve borçlar (devam ) 
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
üpheli ticari alacak kar  hareketleri 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Aç  bakiyesi 13.957 14.493 
Dönem gideri 2.241 940 
Tahsilatlar (978) (1.476) 

Kapan  bakiyesi 15.220 13.957 
 
Ticari alacaklar için ayr lan üpheli alacak kar , mü teri baz nda tahsil edilememe tecrübesine 
dayan larak belirlenmi tir. 
 
Ticari alacaklardaki risklerin niteli i ve düzeyine ili kin aç klamalar 29. notta verilmi tir. 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihleri itibari ile Grup’un ticari borçlar n detay  a daki gibidir: 
 

sa vadeli ticari borçlar 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Ticari borçlar 163.468 189.719 
Di er ticari borçlar - 101 
  
Toplam k sa vadeli ticari borçlar 163.468 189.820 

 
 
10.   Di er alacaklar ve borçlar 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihleri itibari ile Grup’un di er alacaklar  a daki gibidir: 
 

sa vadeli di er alacaklar 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Verilen depozito ve teminatlar 2.444    1.270 
Di er alacaklar 1.382    837 

Toplam k sa vadeli di er alacaklar 3.826    2.107 

Uzun vadeli di er alacaklar 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Verilen depozito ve teminatlar 39    35 

Toplam uzun vadeli di er alacaklar 39    35 
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10.   Di er alacaklar ve borçlar (devam ) 
 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihleri itibari ile Grup’un di er borçlar  a daki gibidir: 

 
Di er borçlar 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Personele borçlar 19.109 17.880 
Di er çe itli borçlar 360 277 
  
Toplam di er borçlar 19.469 18.157 
 
 
Uzun vadeli di er borçlar 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Al nan tüp depozitolar  66.991 53.299 

Toplam uzun vadeli di er borçlar 66.991 53.299 
 
 
11.   Stoklar 
 
  31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 
      
lk madde ve malzeme 146.824    124.292 

Yoldaki mallar 23.089    21.633 
Ticari mallar 9.819    7.796 
Mamüller 5.937    4.483 
Yar  mamüller 544    582 
Stok de er dü üklü ü kar  (229) (229) 
    
Toplam stoklar 185.984  158.557 

 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle stoklar içinde 58.652 ton LPG bulunmaktad r (31 Aral k 2010: 53.023 
ton). 
 
Grup’un stok de er dü üklü ü kar na ili kin hareket tablosu a daki gibidir: 
 

Stok de er dü üklü ü kar  hareketi 
1 Ocak – 1 Ocak – 

31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Aç  bakiyesi 229 352 
Sat lar nedeniyle kar n ters çevrilmesi - (123) 
    
Kapan  bakiyesi 229  229 
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12. Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar  
 
  31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

  tirak tutar  
tirak 

tirak tutar  
tirak 

oran  % oran  % 

Enerji Yat mlar  A. . sat n alma de eri 669.400 669.400 
Kar kl  i tirak sermaye düzeltmesi (7.442) (7.442) 
Yabanc  para çevrim farklar  1.312 476 
Yasal yedekler 5.108 3.195 
Finansal riskten korunma fonu (6.483) (5.690) 
Sat n alma tarihinden sonra olu an birikmi  karlarda Grup'un pay  243.201  192.874 
  
  905.096 %20,00 852.813 %20,00 

AES Entek iktisap tutar  118.930 - 
Sat n alma tarihinden sonra olu an birikmi  karlarda Grup'un pay  (*) (4.297)  - 
  
  114.633 %24,81 - - 

Zinerji Enerji Sanayi ve Tic. A. . 738 738 
De er dü üklü ü kar  (-) (371) (375) 
  
  367 %56,00 363 %56,00 
  
Toplam 1.020.096 853.176 

 
(*) Not 3’de detayl  anlat ld  üzere, Grup’un i tiraklerinden AES Entek’in kar ve zarar ndaki pay , y l içerisinde farkl  

konsolidasyon metodlar  uygulanmas  sebebiyle Ocak – ubat aylar  tam, Mart – Eylül dönemi oransal 
konsolidasyon ile kar/zarar tablosuna dahil edilmi , 30 Eylül tarihinden sonra ise i tirak oran n de mesi 
nedeniyle Ekim – Aral k dönemine ili kin kar/zarar özkaynaktan pay alma metodu uyar nca, oran  nispetinde (1.725 
bin TL zarar) dahil edilmi tir. 

 
Grup’un özkaynaktan pay alma metodu ile konsolide edilen Enerji Yat mlar  A. .’nin finansal 
tablolar na ili kin bilgiler a daki gibidir: 
 
Konsolide bilanço 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Toplam varl klar 20.095.464 19.324.224 
Toplam yükümlülükler (12.259.964) (11.968.520) 
Az nl k paylar  (3.310.022) (3.091.639) 

  
Net varl klar 4.525.478 4.264.065 

Grup'un sahiplik oran  %20 %20 

tiraklerin net varl klar nda Grup'un pay  905.096 852.813 

1 Ocak- 1 Ocak- 
Konsolide gelir tablosu 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Has lat 41.415.867 26.218.713 

Dönem kar  / (zarar ) 261.198 212.233 
  

Dönem kar  / (zarar )'nda Grup'un pay  52.240 42.448 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
 

(43) 

12. Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar (devam ) 
 
Grup’un özkaynaktan pay alma metodu ile konsolide edilen AES Entek’in sat n alma fiyat  da m 
çal mas  ile olu turulmu  finansal tablolar na ili kin bilgiler a daki gibidir: 
 
Konsolide bilanço 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Toplam varl klar 427.172 - 
Toplam yükümlülükler (94.212) - 

Net varl klar 332.960 - 

Grup'un sahiplik oran  %24,81 - 

tiraklerin net varl klar nda Grup'un pay  82.610 - 

erefiye  32.023 - 

Grup’un toplam pay  114.633 - 

1 Ocak- 1 Ocak- 
Konsolide gelir tablosu 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Has lat 353.115 - 

Dönem (zarar ) (7.170) - 

Dönem zarar 'nda Grup'un pay  (*) (1.725) - 
 
(*) Not 3’de detayl  anlat ld  üzere, Grup’un i tiraklerinden AES Entek’in kar ve zarar ndaki pay , 

l içerisinde farkl  konsolidasyon metodlar  uygulanmas  sebebiyle Ocak – ubat aylar  tam, 
Mart – Eylül dönemi oransal konsolidasyon ile kar/zarar tablosuna dahil edilmi , 30 Eylül 
tarihinden sonra ise i tirak oran n de mesi nedeniyle Ekim – Aral k dönemine ili kin 
kar/zarar özkaynaktan pay alma metodu uyar nca, oran  nispetinde dahil edilmi tir. 
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13. Maddi duran varl klar 
 
 
 
 Arazi ve 

arsalar 

Yer alt - 
yerüstü 

düzenleri Binalar 

Tesis, 
makine, cihaz 

ve 
LPG tüpleri 

Kara ve 
deniz 

ta tlar  Demirba lar 
Özel 

maliyetler 

Yap lmakta 
olan 

yat mlar (*) Toplam 
          
Maliyet de eri          
          
1 Ocak 2011 itibariyle aç  bakiyesi 15.531 96.551 62.788 1.442.704 168.166 46.421 22.188 7.976 1.862.325 
Al mlar - 60 18 29.509 65.720 770 42 72.799 168.918 
Transferler - 5.131 1.758 47.227 1.574 4.912 468 (62.926) (1.856) 

lar - (361) (29) (31.882) (5.957) (2.319) - - (40.548) 
          
31 Aral k 2011 itibariyle kapan  bakiyesi 15.531 101.381 64.535 1.487.558 229.503 49.784 22.698 17.849 1.988.839 
          
Birikmi  amortismanlar          
          
1 Ocak 2011 itibariyle aç  bakiyesi - 39.287 39.758 1.114.113 136.314 36.311 21.236 - 1.387.019 
Dönem gideri (**) - 3.523 1.749 51.792 4.680 3.373 494 - 65.611 

lar - (318) (4) (29.089) (5.550) (1.636) - - (36.597) 
          
31 Aral k 2011 itibariyle kapan  bakiyesi - 42.492 41.503 1.136.816 135.444 38.048 21.730 - 1.416.033 
          
31 Aral k 2011 itibariyle net defter de eri 15.531 58.889 23.032 350.742 94.059 11.736 968 17.849 572.806 

 
(*)  Maddi duran varl klar alt nda yer alan “Yap lmakta Olan Yat mlar” kalemi içerisinden aktifle en 1.856 bin TL’lik k m maddi olmayan duran varl klara s flanm r. 
(**) Not 3’de anlat ld  üzere 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle AES Entek özkaynaktan pay alma metoduyla muhasebele tirilmi  ve AES Entek’in kar/zarar rakamlar  Ocak- ubat 2011 dönemi tam, Mart-

Eylül 2011 dönemi ise oransal konsolidasyon yöntemiyle konsolide edilmi tir. Buna istinaden maddi ve maddi olmayan duran varl klara ait amortisman gideri ile ilgili tablolardaki dönem giderleri 
farkl k göstermektedir. 
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13. Maddi duran varl klar (devam ) 
 
 
 
 

Arazi ve 
arsalar 

Yer alt - 
yerüstü 

düzenleri Binalar 

Tesis, makine, 
cihaz ve 

LPG tüpleri 

Kara ve 
deniz 

ta tlar  Demirba lar 
Özel 

maliyetler 

Yap lmakta 
olan 

yat mlar (*) Toplam 
          
Maliyet de eri          
          
1 Ocak 2010 itibariyle aç  bakiyesi 29.635 100.574 72.626 1.805.959 157.364 46.856 23.001 6.741 2.242.756 
Sat  amac yla elde tutulan varl a ili kin 

flamalar (not 25) (12.007) (8.227) (11.842) (378.914) (59) (2.592) (1.010) (5.832) (420.483) 
Al mlar - 1.051 268 29.691 2.537 2.868 220 43.926 80.561 
Transferler - 3.290 1.971 15.547 9.704 1.610 - (32.236) (114) 

lar (2.097) (137) (235) (29.579) (1.380) (2.321) (23) (4.623) (40.395) 
          
31 Aral k 2010 itibariyle kapan  bakiyesi 15.531 96.551 62.788 1.442.704 168.166 46.421 22.188 7.976 1.862.325 
          
Birikmi  amortismanlar          
          
1 Ocak 2010 itibariyle aç  bakiyesi - 40.953 41.261 1.262.776 128.505 37.361 20.490 - 1.531.346 
Sat  amac yla elde tutulan varl a ili kin 

flamalar (not 25) - (5.257) (3.396) (188.449) (59) (2.195) (781) - (200.137) 
Dönem gideri - 3.734 2.085 72.536 3.874 3.157 1.566 - 86.952 
Transferler - - - (5.294) 5.294 - - - - 

lar - (143) (192) (27.456) (1.300) (2.012) (39) - (31.142) 
          
31 Aral k 2010 itibariyle kapan  bakiyesi - 39.287 39.758 1.114.113 136.314 36.311 21.236 - 1.387.019 
          
31 Aral k 2010 itibariyle net defter de eri 15.531 57.264 23.030 328.591 31.852 10.110 952 7.976 475.306 

 
(*)  Maddi duran varl klar alt nda yer alan “Yap lmakta Olan Yat mlar” kalemi içerisinden aktifle en 114 bin TL’lik k m maddi olmayan duran varl klara s flanm r. 
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13. Maddi duran varl klar (devam ) 
 
Grup yat mlar na ili kin olarak kulland  kredilerden do an kur fark  ve faiz giderlerinin ilgili 
maddi varl k kullan ma haz r hale gelinceye kadar olan k mlar  aktifle tirmi tir. Grup’un özellikli 
varl klar  ile ilgili 2011 y  içerisinde aktifle tirilen borçlanma maliyeti yoktur (2010: Yoktur). 
 
Ekonomik ömrü sona ermi  ancak halihaz rda kullan mda olan maddi duran varl klar n maliyet 
bedelleri a daki gibidir: 
 
 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 
   
Yer alt  ve yerüstü düzenleri 12.767 12.053 
Binalar 16.110 15.840 
Tesis, makine, cihaz ve LPG tüpleri 756.765 732.049 
Kara ve deniz ta tlar  87.788 85.358 
Demirba lar 28.117 26.288 
Özel maliyetler 19.805 18.857 
   
 921.352 890.445 

 
Maddi duran varl klara ili kin amortisman giderlerinin 31 Aral k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle 
da  a daki gibidir: 
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Sat lar n maliyeti 71.671 76.025 
Genel yönetim giderleri 5.883 7.094 
Pazarlama, sat  ve da m giderleri 3.682 3.263 
Tüpler üzerinde aktifle en 371 195 
Stoklar üzerinde aktifle en - 375 

81.607 86.952 
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14.   Maddi olmayan duran varl klar 
 

  Di er maddi 
olmayan duran 

  Haklar varl klar  Toplam 

Maliyet de eri 
1 Ocak 2011 itibariyle aç  bakiyesi 16.214 - 16.214 
Al mlar (*) 33.253 - 33.253 
Transferler (**) 1.856 - 1.856 

lar - - - 
  
31 Aral k 2011 itibariyle kapan  bakiyesi 51.323 - 51.323 

Birikmi  itfa paylar  
1 Ocak 2011 itibariyle aç  bakiyesi 8.495 - 8.495 
Dönem gideri (***) 3.157 - 3.157 

lar - - - 
  
31 Aral k 2011 itibariyle kapan  bakiyesi 11.652 - 11.652 
  
31 Aral k 2011 itibariyle kapan  bakiyesi 39.671 - 39.671 

 
(*) irket, Totalgaz markas na ait kullan m haklar  bedelini 32.800 bin TL’ye sat n alm  ve ilgili tutar  maddi olmayan duran 

varl klar alt nda haklar kalemi içerisinde göstermektedir. 
(**) Maddi duran varl k alt nda yer alan “Yap lmakta olan yat mlar” kaleminden aktifle en 1.856 bin TL’lik k m maddi olmayan 

duran varl klara s flanm r. 
(***) Not 3’de anlat ld  üzere 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle AES Entek özkaynaktan pay alma metoduyla muhasebele tirilmi  ve 

AES Entek’in kar/zarar rakamlar  Ocak- ubat 2011 dönemi tam, Mart-Eylül 2011 dönemi ise oransal konsolidasyon 
yöntemiyle konsolide edilmi tir. Buna istinaden maddi ve maddi olmayan duran varl klara ait amortisman gideri ile ilgili 
tablolardaki dönem giderleri farkl k göstermektedir. 

 
  Di er maddi 

olmayan duran 
  Haklar varl klar Toplam 

Maliyet de eri 
1 Ocak 2010 itibariyle aç  bakiyesi 15.304 642 15.946 
Sat  amac yla elde tutulan varl a ili kin s flamalar (not 

25) (464) (654) (1.118) 
Al mlar 6.632 10 6.642 
Transferler (*) 112 2 114 

lar (5.370) - (5.370) 
  
31 Aral k 2010 itibariyle kapan  bakiyesi 16.214 - 16.214 

Birikmi  itfa paylar  
1 Ocak 2010 itibariyle aç  bakiyesi 11.516 473 11.989 
Sat  amac yla elde tutulan varl a ili kin s flamalar (not 

25) (241) (528) (769) 
Dönem gideri 1.964 55 2.019 

lar (4.744) - (4.744) 
  
31 Aral k 2010 itibariyle kapan  bakiyesi 8.495 - 8.495 
  
31 Aral k 2010 itibariyle kapan  bakiyesi 7.719 - 7.719 

(*) Maddi duran varl k alt nda yer alan “yap lmakta olan yat mlar” kaleminden aktifle en 114 bin TL’lik k m maddi olmayan 
duran varl klara s flanm r. 
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14.   Maddi olmayan duran varl klar (devam ) 
 
Maddi olmayan duran varl klar itfa giderlerinin 31 Aral k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle da  

daki gibidir: 
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Genel yönetim giderleri 3.226 2.019 

3.226 2.019 
 
 
15. Borç kar klar , ko ullu varl k ve yükümlülükler 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle borç kar klar n detay  a daki gibidir: 
 

31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Dava kar klar  3.381 2.637 

3.381 2.637 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle ko ullu varl klar n detay  a daki gibidir: 
 
Verilen teminatlar 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

thal gaz al  için verilen teminatlar 44.821 33.807 
Verilen di er teminatlar 10.657 33.755 
  
Toplam verilen teminatlar 55.478 67.562 

 
Çevre kirlili i yükümlülü ü: 
 
Grup, yürürlükte olan çevre kanunlar na göre, gerçekle tirdi i faaliyetleri sonucu sebep olaca  çevre 
kirlili inden dolay  olu an zararlardan, kusur art  aranmaks n, sorumludur. Grup kirlili e sebep 
oldu u takdirde, meydana gelen zararlardan ötürü tazminat ödemekle yükümlü tutulabilir. Konsolide 
bilanço tarihi itibariyle, Grup aleyhine çevre kirlili inden dolay  aç lm  önemli bir dava 
bulunmamaktad r. 

 
Ulusal stok bulundurma yükümlülü ü: 
 
Ulusal petrol sto u, rafineri, akaryak t ve LPG da  lisans  sahiplerinin ikmal ettikleri günlük 
ortalama ürün miktar n minimum yirmi kat  kendi depolar nda veya lisansl  depolama tesislerinde 
topluca veya statülerine göre ayr  ayr  bulundurma yükümlülü ü bulunmaktad r. 
 
Enerji Yat mlar  A. .’nin TÜPRA  hisselerinin sat n al  kapsam ndaki taahhütleri: 
 
Enerji Yat mlar  A. ’nin TÜPRA n sat n al na ili kin alm  oldu u kredinin sözle mesi uyar nca, 
ayni veya nakdi herhangi bir temettü da  yapmas  ve TÜPRA ’tan elde edilecek temettünün 
tasarrufu konular nda çe itli k tlamalar bulunmaktad r. Ayr ca, Enerji Yat mlar  A. .’nin çe itli 
finansal ve finansal olmayan taahhütleri mevcut olup bu taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde, ilgili 
bankalar n söz konusu krediyi geri ça rma hakk  bulunmaktad r. 
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15. Kar klar, ko ullu varl k ve yükümlülükler (devam ) 
 

irket’in ve ba  ortakl n birbirleri, ili kili taraflar , ana orta  veya üçüncü ki iler ad na ticari faaliyetleri kapsam nda veya di er amaçlarla verdikleri 
teminat veya arta ba  yükümlülüklerin detay  a daki gibidir: 
 

  31 Aral k 2011  31 Aral k 2010 
 Euro ABD Dolar  TL TL Euro ABD Dolar  TL TL 

teminatlar teminatlar teminatlar toplam teminatlar teminatlar teminatlar toplam 
   
A. Kendi tüzel ki ili i ad na vermi  oldu u TR 'lerin toplam tutar  27.140    239    28.099    55.478    22.699 23.551 21.312 67.562 
B. Tam konsolidasyon kapsam na dahil edilen   
     Ortakl klar lehine vermi  oldu u TR 'lerin toplam tutar  - - - - - - - - 
C. Ola an ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amac yla   
     di er 3. ki ilerin borcunu temin amac yla vermi  oldu u TR 'lerin 

toplam tutar  - - - - - - - - 
D. Di er verilen TR 'lerin toplam tutar    
i. Ana ortak lehine vermi  oldu u TR ’lerin toplam tutar  - - - - - - - - 
ii. B ve C maddeleri kapsam na girmeyen di er grup irketleri lehine vermi  

oldu u TR 'lerin toplam tutar  - - - - - - - - 
iii. C maddesi kapsam na girmeyen 3. ki iler lehine vermi  oldu u - - - - - - - - 
   
TR 'lerin toplam tutar  27.140    239    28.099    55.478    22.699    23.551    21.312    67.562    
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16. Çal anlara sa lanan faydalar 
 

31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

dem tazminat  kar  16.756    16.744 
 

dem tazminat  kar klar : 
 

irket, Türk  Kanunu’na göre, en az bir y ll k hizmeti tamamlayarak 25 y ll k çal ma hayat  ard ndan 
emekliye ayr lan (kad nlar için 58 erkekler için 60 ya ), i  ili kisi kesilen, askerlik hizmetleri için ça lan 
veya vefat eden her çal an na k dem tazminat  ödemek mecburiyetindedir.  
 
Ödenecek tazminat, her hizmet y  için bir ayl k maa  tutar  kadard r ve bu miktar 31 Aral k 2011 tarihi 
itibariyle, tam 2.731,85 TL (31 Aral k 2010: tam 2.517,01 TL) ile s rland lm r. 
 

dem tazminat  kar  herhangi bir fonlamaya tabi de ildir ve herhangi bir fonlama art  
bulunmamaktad r. 
 

dem tazminat  kar , Grup’un, Türk  Kanunu uyar nca personelin emekliye ayr lmas ndan do acak 
gelecekteki olas  yükümlülüklerinin tahmini toplam kar n bugünkü de erini ifade eder. Tan mlanm  
sosyal yard m yükümlülü ünün bugünkü de eri ile ilgili ayr lan kar k öngörülen yükümlülük yöntemi 
kullan larak hesaplan r. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar konsolide gelir tablosunda muhasebele tirilir.  
 
UFRS, belirli fayda planlar  dahilinde muhtemel tazminat yükümlülü ünün tahmin edilebilmesi için aktüer 
de erleme öngörülerinin geli tirilmesini gerektirir. Konsolide mali tablolarda, Grup öngörülen yükümlülük 
yöntemini uygulayarak ve geçmi  y llardaki deneyimlerine dayanarak, hizmet süresini sonland rd  tarih 
itibariyle k dem tazminat  almaya hak kazananlar  temel alarak bir yükümlülük hesaplamaktad r. Bu kar k, 
gelecekte çal anlar n emekliliklerinden do acak muhtemel yükümlüklerin bugünkü de erinin tahmin 
edilmesiyle bulunmaktad r. 
 
Buna göre toplam kar n hesaplanmas na yönelik a daki finansal ve demografik aktüer varsay mlar 
yap lm r: 
 
 2011 2010 

Net iskonto oran  (%) 4,63 - 4,68 4,66 
Emekli olma olas na ili kin devir h  (%) 91,35 - 97,86  92 – 97,96 

 
Temel varsay m, her y ll k hizmet için belirlenen tavan kar n enflasyon ile orant  olarak artmas r. 
Böylece uygulanan iskonto oran , enflasyonun beklenen etkilerinden ar nd lm  gerçek oran  gösterir.  
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihlerinde sone eren dönemler için k dem tazminat  kar n hareket 
tablosu a daki gibidir: 
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16. Çal anlara sa lanan faydalar (devam ) 
 

dem tazminat  kar  hareket tablosu: 
 

1 Ocak- 
31 Aral k 2011 

1 Ocak- 
31 Aral k 2010 

1 Ocak itibariyle kar k 16.744 14.931 
Dönem gideri 5.183 4.402 
Aktüeryal kay p 55 936 
Sat  amac yla elde tutulan varl a ili kin s flamalar ve 

konsolidasyon kapsam de ikli inin etkileri - (603) 
Ödenen k dem tazminatlar  (5.226) (2.922) 

31 Aral k itibariyle kar k 16.756 16.744 
 
 
17. Di er varl k ve yükümlülükler 

 
Di er dönen varl klar 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

   
Gelecek aylara ait giderler 25.930 23.386 
Devreden KDV 5.170 91 
Verilen sipari  avanslar  3.438 544 
Gelir tahakkuklar  912 56 
Pe in ödenen vergiler 561 26 
ndirilecek vergi ve fonlar 126 1.611 

Di er dönen varl klar 4.082 1.387 
   

Toplam di er dönen varl klar 40.219 27.101 
   
   

Di er duran varl klar 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 
   

Pe in ödenen giderler 49.440 51.044 
Maddi duran varl k al  için verilen avanslar 571 1.214 

   
Toplam di er duran varl klar 50.011 52.258 

   
   

Di er k sa vadeli yükümlülükler 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 
   

Ödenecek vergi ve fonlar 103.930 77.932 
Maliyet gider kar klar  45.458 33.988 
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 3.590 1.907 
Di er yükümlülükler 5.174 3.189 

   
Toplam di er k sa vadeli yükümlülükler 158.152 117.016 
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18. Özkaynaklar 
 

irketin 31 Aral k 2011 ve 2010 tarihlerinde ödenmi  sermaye yap  a daki gibidir: 
  

Ortaklar 
Sahiplik  

oran  
31 Aral k 

2011 
Sahiplik 

oran  
31 Aral k 

2010 

Koç Holding A. . %40,68 122.054 %40,68 122.054 
Liquid Petroleum Gas Development 

Company %24,52 73.546 %24,52 73.546 
Temel Ticaret ve Yat m A. . %5,29 15.884 %5,29 15.884 
Koç Ailesi %5,24 15.705 %5,24 15.705 
Halka aç k %24,27 72.811 %24,27 72.811 
  
Nominal sermaye %100,00 300.000 %100,00 300.000 
          
Enflasyon düzeltmesi 71.504 71.504 
          
Düzeltilmi  sermaye   371.504   371.504 

 
Kardan ayr lan k tlanm  yedekler 
 
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye 
ayr r. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, irketin ödenmi  sermayesinin 
%20’sine ula ncaya kadar, kanuni net kar n %5’i olarak ayr r. kinci tertip yasal yedekler ise 
ödenmi  sermayenin %5’ini a an da lan kar n %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal 
yedekler ödenmi  sermayenin %50’sini geçmedi i sürece sadece zararlar  netle tirmek için 
kullan labilir, bunun d nda herhangi bir ekilde kullan lmas  mümkün de ildir. 
 
Kardan k tlanm  yedekler a daki gibidir: 
 

31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Yasal yedekler 84.159 73.159 
Sermayeye eklenecek i tirak hisseleri kazançlar  300.071 300.071 

384.230    373.230 
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18. Özkaynaklar (devam ) 
 
Kar da  
 
Halka aç k irketler, temettü da mlar  SPK’n n öngördü ü ekilde a daki gibi yaparlar: 
 
SPK’n n Seri: IV, No: 27 Tebli i’nin 5’inci maddesinde ve çe itli SPK kararlar yla belirtildi i üzere 
hisse senetleri borsada i lem gören ortakl klarda birinci temettü oran  ve temettü da  varsa 
geçmi  y l zararlar  dü üldükten sonra kalan da labilir kar n %20’sinden az olamaz. Hisse senetleri 
borsada i lem gören anonim ortakl klar, genel kurullar n alaca  karara ba  olarak temettüyü; 
tamamen nakden da tma, tamamen hisse senedi olarak da tma, belli oranda nakit belli oranda 
hisse senedi olarak da larak kalan  ortakl k bünyesinde b rakma, nakit ya da hisse senedi olarak 
da tmadan ortakl k bünyesinde b rakma konusunda serbesttir. 
 
25 ubat 2005 tarih 7/242 say  SPK karar  uyar nca; SPK düzenlemelerine göre bulunan net 
da labilir kar üzerinden SPK’n n asgari kar da m zorunlulu una ili kin düzenlemeleri uyar nca 
hesaplanan kar da m tutar n, tamam n yasal kay tlarda yer alan da labilir kardan 
kar lanabilmesi durumunda, bu tutar n tamam n, kar lanmamas  durumunda ise yasal kay tlarda 
yer alan net da labilir kar n tamam  da lacakt r. SPK düzenlemelerine göre haz rlanan finansal 
tablolarda veya yasal kay tlar n herhangi birinde dönem zarar  olmas  durumunda ise kar da  
yap lmayacakt r.  
 
SPK’n n 27 Ocak 2010 tarihli karar  ile paylar  borsada i lem gören halka aç k anonim ortakl klar için 
yap lacak temettü da  konusunda herhangi bir asgari kar da m zorunlulu u getirilmemesine 
karar verilmi tir. 
 
9 Ocak 2010 tarih, 1/6 say  SPK karar  uyar nca; halka aç k anonim ortakl klar n 2008 y  
faaliyetlerinden elde ettikleri karlar n da m esaslar n belirlenmesi ile ilgili karar uyar nca, 
konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülü ü bulunan i letmelerce da labilir kar n 
hesaplanmas nda konsolide finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; ba  ortakl k, mü terek 
yönetime tabi te ebbüs ve i tiraklerden ana ortakl n konsolide finansal tablolar na intikal eden kar 
tutarlar n, irketlerin yasal kay tlar nda bulunan kaynaklar ndan kar lanabildi i sürece, genel 
kurullar nca kar da m karar  al nm  olmas na bak lmaks n, da tacaklar  kar tutar  SPK’n n 
Seri:XI, No:29 say  Sermaye Piyasas nda Finansal Raporlamaya li kin Esaslar Tebli i çerçevesinde 
haz rlay p kamuya ilan edecekleri finansal tablolar nda yer alan net dönem karlar  dikkate alarak 
hesaplamalar na imkan tan nmas na karar verilmi tir. 
 
Kar da na konu edilebilecek kaynaklar: 
 
Özsermaye enflasyon düzeltmesi farklar  ile ola anüstü yedeklerin kay tl  de erleri, bedelsiz sermaye 
art ; nakit kar da  ya da zarar mahsubunda kullan labilecektir. Ancak özsermaye enflasyon 
düzeltme farklar , nakit kar da nda kullan lmas  durumunda kurumlar vergisine tabi olacakt r. 
 

irketin kâr na kat m konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr da  yasal mevzuata uygun ve 
mevzuatta belirtilen sürelerde gerçekle tirilmektedir. irket; uzun vadeli stratejileri, yat m, 
finansman planlar  ve kârl k durumunu da dikkate alarak, SPK tebli  ve düzenlemelerine istinaden 
hesaplanan da labilir kârdan, SPK taraf ndan belirlenen asgari kâr da m oran ndan az olmamak 
üzere bir oranda temettüyü nakit veya bedelsiz pay vermek veya belli oranda nakit ve belli oranda 
bedelsiz pay vermek suretiyle da labilir. 
 

irketin, yasal kay tlar nda bulunan geçmi  y l zararlar n dü ülmesinden sonra kalan dönem kar  ve 
kar da na konu edilebilecek di er kaynaklar n toplam tutar  31 Aral k 2011 itibariyle 1.248.455 
bin TL’dir. 
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18.   Özkaynaklar (devam ) 
 
Ödenen temettü 
 
30 Mart 2011 tarihinde yap lan Ola an Genel Kurul sonucu irket, 2010 y  net da labilir kar ndan 
11.000 bin TL tutar nda II.Tertip yasal yedek akçe ay rmaya ve toplam 125.000 bin TL tutar nda brüt 
temettü 
 
- Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir i yeri veya daimi temsilcisi arac  ile kar pay  elde 

eden dar mükellef kurum ortaklar na %41,6667 nispetinde 1 Kr nominal de erde bir adet hisse 
senedine 0,41667 Kr brüt=net nakit temettü, 

 
- Di er hissedarlara brüt 0,41667 Kr, net 0,35396 Kr nakit temettü  

 
da tmaya karar vermi tir. Bu karar do rultusunda temettü ödemelerine 6 Nisan 2011 tarihinde 
ba lanm r. 
 
De er art  fonu:  
 
De er art  fonu finansal varl klardan kaynaklanmakta olup detay  a daki gibidir: 
 

31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Koç Finansal Hizmetler A. . 144.407 223.010 

Toplam de er art  fonu 144.407 223.010 
 
Finansal riskten korunma fonu: 
 
Enerji Yat mlar  A. .’nin 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle TÜPRA  hisselerinin %51’inin sat n al  için 
kullan lm  oldu u krediye istinaden faiz haddi de imi riskinden korunmak amac yla yap lm  olan 
faiz haddi takas anla malar na ili kin gerçe e uygun de er zararlar , konsolide finansal tablolarda 
özkaynak hesaplar  içerisinde bulunan “Finansal Riskten Korunma Fonu” olarak gösterilmektedir. 
 
Az nl k paylar :  
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Aç  bakiyesi 35.866 43.159 
Sat  amac yla elde tutulan varl a ili kin s flamalar (not 25) - (3.837) 
Dönem faaliyet sonuçlar ndan az nl k pay na ayr lan tutar (1.541) 692 
Konsolidasyon kapsam de ikli i (not 3) (33.873) - 
Ana ortakl k d  paylara ödenen temettüler - (4.148) 

Kapan  bakiyesi 452 35.866 
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19. Sat lar ve sat lar n maliyeti 
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
Sat lar 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Yurtiçi sat lar 5.136.487 4.457.965 
Yurtd  sat lar 513.922 357.806 
Sat  iadeleri (-) (6.303) (13.324) 
Sat  iskontolar  (-) (188.436) (144.759) 

Toplam sat lar, net 5.455.670 4.657.688 

1 Ocak- 1 Ocak- 
Sat lar n maliyeti: 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

lk madde ve malzeme giderleri 4.230.931 3.584.378 
Genel üretim giderleri 78.893 70.504 
Amortisman giderleri 71.671 76.025 
Personel giderleri 32.390 35.950 
Yar  mamul stoklar ndaki de im 38 (76) 
Mamul stoklar ndaki de im (1.454) (3.478) 

4.412.469 3.763.303 

Sat lan ticari mallar maliyeti 537.094 381.837 
Verilen hizmet maliyeti (*) 28.533 11.133 

Toplam sat lar n maliyeti 4.978.096 4.156.273 
 
(*) irket, bünyesinde bulunan gemi i letme faaliyetlerini tüzel ki ilikler alt nda yap land rarak, 

2010 y  Temmuz ay  içerisinde, Anadoluhisar , Kandilli, Kuleli ve Kuzguncuk irketlerini 
kurmu  ve Aral k 2010’dan itibaren tankercilik irketlerinin verdi i hizmet maliyetini “Verilen 
hizmet maliyeti” alt nda göstermi tir. 

 
 
20. Ara rma ve geli tirme giderleri, pazarlama, sat  ve da m giderleri, genel yönetim 

giderleri 
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Pazarlama, sat  ve da m giderleri 195.468    154.513 
Genel yönetim giderleri 131.345    128.180 
Ara rma ve geli tirme giderleri 1.948    1.806 

Toplam 328.761    284.499 
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20. Ara rma ve geli tirme giderleri, pazarlama, sat  ve da m giderleri, genel yönetim 
giderleri (devam ) 

 
a)  Pazarlama, sat  ve da m giderleri detay  

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Nakliye, da m ve depolama giderleri 82.674    59.000 
Sat  giderleri 40.059    31.329 
Reklam, tan m ve promosyon giderleri 31.355    26.883 
Personel giderleri 24.952    23.183 
Ula m ve servis vas ta gideri 5.573    4.839 
Amortisman ve itfa paylar  3.682    3.263 
Lisans giderleri 3.791    2.873 
Tamir, bak m ve onar m giderleri 722    816 
Sigorta giderleri 651    765 
PTT giderleri 385    366 
Kira giderleri 383    364 
Dava takip, dan manl k ve denetim giderleri 289    388 
Vergi, resim ve harçlar 221    259 
Di er pazarlama, sat  ve da m giderleri 731    185 

Toplam pazarlama, sat  ve da m giderleri 195.468    154.513 
 
b)  Genel yönetim giderleri detay  

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Personel giderleri 68.575 67.983 
Amortisman ve itfa paylar  9.109 9.113 
Bilgi teknolojileri giderleri 7.334 4.952 
Ula m servis vas ta gideri 5.989 5.628 
Ba  ve yard mlar 5.686 4.755 
Vergi, resim ve harçlar 4.116 5.547 
Dan manl k giderleri 3.834 4.015 
Dava takip, dan manl k ve denetim giderleri 3.445 3.896 
Tamir, bak m ve onar m giderleri 3.376 1.789 
leti im giderleri 2.849 2.301 

Sigorta giderleri 2.135 2.772 
PTT Gideri 1.658 1.614 
Kira giderleri 1.367 1.371 
Halkla ili kiler etkinlikleri gideri 2.152 1.289 
Di er yönetim giderleri 9.720 11.155 

Toplam genel yönetim giderleri 131.345 128.180 
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20. Ara rma ve geli tirme giderleri, pazarlama, sat  ve da m giderleri, genel yönetim 
giderleri (devam ) 

 
c)  Ara rma ve geli tirme giderleri detay  

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

ar dan sa lanan ARGE giderleri 1.948 1.806 

Toplam ara rma ve geli tirme giderleri 1.948 1.806 
 
 
21. Niteliklerine göre giderler 

 
1 Ocak- 1 Ocak- 

31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Personel giderleri 93.527    91.166 
Nakliye, da m ve depolama giderleri 82.674    59.000 
Sat  giderleri 40.059    31.329 
Reklam, tan m ve promosyon giderleri 31.355    26.883 
Amortisman ve itfa paylar  12.791    12.376 
Ula m ve servis vas ta gideri 11.562    10.467 
Bilgi teknolojileri giderleri 7.334    4.952 
Ba  ve yard mlar 5.686    4.755 
Vergi, resim ve harçlar 4.337    5.806 
Tamir, bak m ve onar m giderleri 4.098    2.605 
Dan manl k giderleri 3.834    4.015 
Lisans giderleri 3.791    2.873 
Dava takip, dan manl k ve denetim giderleri 3.734    4.284 
Sigorta giderleri 2.786    3.537 
leti im giderleri 2.849    2.667 

ar dan sa lanan ARGE giderleri 1.948    1.806 
Kira giderleri 1.750    1.735 
Halkla ili kiler etkinlikleri gideri 2.152    1.289 
Di er 12.494    12.954 

Toplam 328.761    284.499 
 
 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
 

(58) 

22.  Di er faaliyet gelirleri/giderleri 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren hesap y llara ait di er faaliyetlerden gelir ve karlar 

daki gibidir: 
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Finansal varl k sat  geliri 204.561    - 
Gemi hizmet geliri 3.325    4.323 
Maddi duran varl k sat  karlar  3.126    3.902 
Liman hizmet gelirleri 2.716    2.611 
Kira gelirleri 1.861    1.489 
Komisyon gelirleri 1.146    4.251 
LPG boru geçi  gelirleri 1.142    1.444 
Konusu kalmayan kar klar 1.072    1.476 
Temettü geliri 64    56 
Di er gelir ve karlar 12.014    7.794 

Toplam di er faaliyet gelirleri 231.027    27.346 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren y llara ait di er faaliyetlerden gider ve zararlar 

daki gibidir: 
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Gemi hizmet gideri 3.397 6.534 
Kar k giderleri 2.434 2.836 
Liman hizmet giderleri 617 563 
stasyonlara ödenen pe temaliye giderleri 361 325 

Komisyon giderleri 254 248 
Demuraj giderleri 228 1.355 
Maddi duran varl k sat  zararlar  76 56 
Di er gider ve zararlar 1.572 1.299 

Toplam di er faaliyet giderleri 8.939 13.216 
 
 
23.  Finansal gelirler 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren y llara ait finansal gelirler a daki gibidir: 
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Kur fark  geliri 68.533 78.870 
Kredili sat lar vade fark  gelirleri 23.572 12.901 
Faiz gelirleri 19.897 17.111 
Forward i lemleri rayiç de er fark  2.650 - 

Toplam finansal gelirler 114.652 108.882 
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24.  Finansal giderler 
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihlerinde sona eren y llara ait finansal giderler a daki gibidir: 
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Kur fark  gideri 97.364 77.688 
Kredili al  vade fark  gideri 16.923 10.965 
Forward i lemleri rayiç de er fark  1.612 444 
Banka faiz giderleri 873 6.766 
Kredi komisyon gideri - 2.654 
Di er finansman giderleri 625 517 

Toplam finansal giderler 117.397 99.034 
 
 
25.  Sat  amac yla elde tutulan varl klar ve durdurulan faaliyetler 

 
Sat  amac yla elde tutulan varl klar 
 
Grup, 30 Kas m 2010 tarihli yönetim kurulu karar  uyar nca Entek sermayesinde sahibi oldu u %49,62 
oran nda toplam 49.079 bin TL nominal de erde hissenin, hisse devir i lemlerinin tamamland  
tarihte nakden ve pe in olarak ödenmek üzere 136.455 bin ABD Dolar  bedel kar nda AES Mont 
Blanc Holdings B.V.'ye sat lmas na karar vermi tir. 31 Aral k 2010 tarihi itibariyle sat  dü ünülen 
ba  ortakl n varl k ve yükümlülüklerinin tamam  UFRS 5 uyar nca sat  amac yla elde tutulan 
varl k ve yükümlülükler olarak s flanm r. Not 3’te detayl  olarak anlat ld  üzere 2011 y  
içerisindeki hisse sat lar yla Grup’un AES Entek üzerindeki etkin kontrolü %24,81’e dü mü  ve AES 
Entek özkaynaktan pay alma yöntemine göre konsolide edilmi tir. 
 
Sat  amaçl  elde tutulan varl k gruplar  2011 2010 
   
Nakit ve nakit benzerleri - 100.458 
Ticari alacaklar - 39.039 
Di er dönen varl klar - 3.238 
Maddi duran varl klar  - 220.346 
Maddi olmayan duran varl klar  - 349 
Di er duran varl klar - 8.848 
   
  - 372.278 
   
Sat  amaçl  elde tutulan yükümlülük gruplar  2011 2010 
   

sa vadeli finansal borçlar - 44.197 
Uzun vadeli finansal borçlar - 20.098 
Ticari borçlar - 34.856 
Di er borçlar - 1.916 
Di er k sa vadeli yükümlülükler - 3.484 

dem tazminat  kar   - 609 
Ertelenmi  vergi yükümlülü ü  - 12.587 
   
  - 117.747 
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25. Sat  amac yla elde tutulan varl klar ve durdurulan faaliyetler (devam ) 
 
Sat  amac yla elde tutulan varl klara ili kin gelir tablosu     Geçmi  Dönem 

  1 Ocak- 
  31 Aral k 2010 
   
   

Sat  gelirleri  400.986 
Sat lar n maliyeti  (389.031) 

   
Brüt esas faaliyet kar   11.955 

   
Genel yönetim giderleri  (12.928) 
Di er faaliyet gelirleri  4.051 
Di er faaliyet giderleri  (817) 

   
Faaliyet kar   2.261 

   
Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar n   
kar/zararlar ndaki paylar  - 
Finansal gelirler  24.440 
Finansal giderler  (22.124) 
   
Vergi öncesi dönem kar   4.577 

   
Vergi geliri/gideri   
 - Dönem vergi gideri  (1.274) 
 - Ertelenmi  vergi geliri  1.318 

   
Dönem kar   4.621 

   
Dönem kar n da :   
Az nl k paylar   643 
Ana ortakl k paylar   3.978 

   
  4.621 

 
 
26.  Vergi varl k ve yükümlülükleri 
 
  31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Cari vergi yükümlülü ü; 
Cari kurumlar vergisi kar  44.088 46.348 
Eksi: Pe in ödenen vergi ve fonlar (*) (38.262) (34.177) 
  
  5.826 12.171 
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26.  Vergi varl k ve yükümlülükleri (devam ) 
 
Gelir tablosundaki vergi gideri: 
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
Devam eden faaliyetlerden 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Cari vergi yükümlülü ü 
Cari kurumlar vergi gideri (44.088) (47.622) 
Ertelenmi  vergi geliri 1.253 4.437 
Konsolidasyon kapsam de ikli i (not 3) 2.316 - 
 - Cari kurumlar vergisi kar  (966) - 
 - Ertelenmi  vergi kazanc  / (kayb ) 3.282 - 

(40.519) (43.185) 
 
Kurumlar vergisi 
 
Grup, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Grup’un cari dönem faaliyet sonuçlar na 
ili kin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli kar klar ayr lm r.  
 
Vergiye tabi kurum kazanc  üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oran  ticari kazanc n 
tespitinde gider yaz lan vergi matrah ndan indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna 
kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve di er indirimler (varsa geçmi  y l zararlar  ve tercih edildi i 
takdirde kullan lan yat m indirimleri) dü üldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktad r. 
 
2011 y nda uygulanan efektif kurumlar vergisi oran  %20’dir (2010: %20). 
 
Türkiye’de geçici vergi üçer ayl k dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2011 

 kurum kazançlar n geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi a amas nda kurum 
kazançlar  üzerinden hesaplanmas  gereken geçici vergi oran  %20’dir (2010: %20). Zararlar gelecek 

llarda olu acak vergilendirilebilir kardan dü ülmek üzere, maksimum 5 y l ta nabilir. Ancak olu an 
zararlar geriye dönük olarak önceki y llarda olu an karlardan dü ülemez. 
 
Türkiye’de vergi de erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatla ma prosedürü 
bulunmamaktad r. irketler ilgili y n hesap kapama dönemini takip eden y n 1-25 Nisan tarihleri 
aras nda vergi beyannamelerini haz rlamaktad r. Vergi Dairesi taraf ndan bu beyannameler ve buna 
baz olan muhasebe kay tlar  5 y l içerisinde incelenerek de tirilebilir. 
 
Grup, vergiye esas yasal finansal tablolar  ile UFRS’ye göre haz rlanm  finansal tablolar  aras ndaki 
farkl klardan kaynaklanan geçici zamanlama farklar  için ertelenmi  vergi varl  ve yükümlülü ü 
muhasebele tirmektedir. Söz konusu farkl klar genellikle baz  gelir ve gider kalemlerinin vergiye 
esas tutarlar  ile UFRS’ye göre haz rlanan finansal tablolarda farkl  dönemlerde yer almas ndan 
kaynaklanmakta olup a da aç klanmaktad r. 
 
Gelir vergisi stopaj   
 
Kurumlar vergisine ek olarak, da lmas  durumunda kar pay  elde eden ve bu kar paylar  kurum 
kazanc na dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabanc irketlerin Türkiye’deki 
ubelerine da lanlar hariç olmak üzere kar paylar  üzerinden ayr ca gelir vergisi stopaj  

hesaplanmas  gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj  %15 olarak uygulanmaktad r. Da lmay p 
sermayeye ilave edilen kar paylar  gelir vergisi stopaj na tabi de ildir. 
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26.  Vergi varl k ve yükümlülükleri (devam ) 
 
24 Nisan 2003 tarihinden önce al nm  yat m te vik belgelerine istinaden yararlan lan yat m 
indirimi tutar  üzerinden %19,8 vergi tevkifat  yap lmas  gerekmektedir. Bu tarihten sonra yap lan 
te vik belgesiz yat m harcamalar ndan irketlerin üretim faaliyetiyle do rudan ilgili olanlar n %40’  
vergilendirilebilir kazançtan dü ülebilir. Yararlan lan te vik belgesiz yat m harcamalar ndan vergi 
tevkifat  yap lmamaktad r. 
 
Yat m indirimi uygulamas  
 
Yat m indirimi uygulamas  1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kald lm r. 
Ancak, irketlerin vergilendirilebilir kazançlar n yetersiz olmas  sebebiyle, 31 Aral k 2005 tarihi 
itibariyle yararlanamad  yat m indirimi tutar n 2006, 2007 ve 2008 y llar na ait kazançlar ndan 
indirilmesine imkan tan nm  ve 2008 y  kurum kazanc ndan indirilemeyen yat m indirimi tutar n 
sonraki dönemlere devri mümkün olmad  belirtilmi tir. Ancak, Anayasa Mahkemesi, 15 Ekim 2009 
tarihli toplant nda, kazan lm  haklar  ortadan kald ran bu yasal düzenlemeyi, Anayasaya ayk  
bularak iptal etmi  ve böylece yat m indirimiyle ilgili süre s rlamas  da raporlama tarihi itibariyle 
ortadan kalkm r. Söz konusu karar ise 8 Ocak 2010 tarihli Resmi Gazete’de yay mlanm r. 
 
1 A ustos 2010 tarihli ve 27659 Say  Resmi Gazete’de yay mlanarak yürürlü e giren 6009 Say  
Kanun’un 5. maddesi ile yat m indirimi uygulamas na ili kin olarak yeni düzenleme getirilmi tir. Yeni 
düzenleme ile Anayasa Mahkemesi karar  do rultusunda 2005 y ndan devreden yat m indirimi 
tutar n kullan lmas na ili kin olarak herhangi bir süre s rlamas na yer verilmemekle beraber 
yat m indiriminin kullan  kazanc n %25’i ile s rland lmaktad r. Buna göre mükelleflerin yat m 
indirimi istisnas  sonras  kalan %75’lik kazançlar  üzerinden %20 oran nda kurumlar vergisi ödemesi 
gerekmektedir. 
 
Ertelenmi  vergi 
 
Grup ertelenen gelir vergisi varl k ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinde Tebli  ve Vergi Usul 
Kanunu aras ndaki farkl  de erlendirmelerin sonucunda ortaya ç kan geçici farklar n etkilerini dikkate 
alarak hesaplamaktad r. Grup, ertelenen vergi varl k ve yükümlülüklerini, varl k ve yükümlülüklerin 
bilançodaki kay tl  de erleri ile vergi de erleri aras nda olu an geçici farklar üzerinden bilanço tarihi 
itibariyle yasala  vergi oranlar  kullanarak hesaplamaktad r. leriki dönemlerde gerçekle ecek 
geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi varl klar  ve 
yükümlülükleri için uygulanan oran %20’dir (31 Aral k 2010 - %20). 
 
Ertelenmi  vergi (varl klar ) / yükümlülükleri: 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Yeniden de erleme ve maddi varl klar n amortisman / di er 
maddi olmayan varl klar n itfa farklar  31.945 31.246 

Finansal varl klar de er art  fonu etkisi 7.600 11.737 
Stok de erleme farklar  369 1.491 
Etkin faiz yöntemi düzeltmesi (90) (80) 

dem tazminat  kar klar  (3.322) (3.347) 
Kullan lmam  birikmi  zararlar (384) - 
Di er (1.577) (1.116) 
  
  34.541 39.931 
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26.  Vergi varl k ve yükümlülükleri (devam ) 
 
Türkiye’de i letmelerin konsolide vergi iadesi beyan edememeleri sebebiyle, ertelenmi  vergi 
varl klar  olan ba  ortakl klar, ertelenmi  vergi yükümlülükleri olan ba  ortakl klar ile netle tirilmez 
ve ayr  olarak gösterilir. 
 

 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 
 Ertelenen vergi Ertelenen vergi 
 Varl klar  Yükümlülükleri Net Varl klar  Yükümlülükleri Net 
       

Aygaz.A. . (4.357) 33.819 29.462 (4.024) 38.720 34.696 
Mogaz Petrol Gazlar  A. . (2.690) 6.455 3.765 (2.482) 6.425 3.943 
Akpa A. . (298) 220 (78) (249) 140 (109) 
Aygaz Do al Gaz  (498) 1.890 1.392 (22) 1.423 1.401 
       
 (7.843) 42.384 34.541 (6.777) 46.708 39.931 
 
 
Devam eden faaliyetlerden ertelenmi  vergi hareket tablosu a daki gibidir:  
 
  1 Ocak- 1 Ocak- 
Ertelenmi  vergi (varl ) / yükümlülü ü hareketleri: 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

1 Ocak itibariyle aç  bakiyesi 39.931 48.359 
Ertelenmi  vergi gideri / (geliri) (1.253) (4.437) 
Finansal varl klar de er art  fonu ile ili kilendirilen k m (4.137) 6.501 
Sat  amac yla elde tutulan varl a ili kin s flamalar ve 

konsolidasyon kapsam de ikli inin etkileri - (10.492) 
  
31 Aral k itibariyle kapan  bakiyesi 34.541 39.931 
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26.  Vergi varl k ve yükümlülükleri (devam ) 
 
Vergi kar n mutabakat : 
 

1 Ocak- 1 Ocak- 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Devam eden faaliyetlerden elde edilen kar 418.675 283.342 

Gelir vergisi oran  %20 %20 

Beklenen vergi gideri 83.735 56.669 

Vergi etkisi: 
- vergiye tabi olmayan gelirler (43.477) (26.294) 
- kanunen kabul edilmeyen gelirler 1.307 3.237 
- vergi etkisi olmayan konsolidasyon düzeltmeleri (3.869) 14.666 
- önceden muhasebele tirilemeyen yat m indirimlerinin 

kullan lmas  - (4.522) 
Di er 2.823 (571) 

Gelir tablosundaki vergi kar  gideri 40.519 43.185 
 
 
27.  Hisse ba na kazanç 
 

  
1 Ocak- 

31 Aral k 2011 
1 Ocak- 

31 Aral k 2010 

Dönem boyunca mevcut hisselerin ortalama say  (bin adet) 300.000 300.000 

Ana irket hissedarlar na ait net dönem kar  379.697 239.465 

Bin adet hisse ba na kar (TL) 1,265657    0,798217 
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28. li kili taraf aç klamalar  
 

Bir irketin ili kili irket olarak tan mlanmas , irketlerden birinin di eri üzerinde kontrol gücüne sahip 
olmas  veya ilgili irketin finansal ve idari kararlar  olu turmas nda önemli bir etkisi olmas na ba  
olarak belirlenmektedir. irket, ana orta  Koç Holding A. ., Koç ailesi ve Koç ailesinin sahip oldu u 
irketler taraf ndan kontrol edilmektedir. Finansal tablolar için hissedar irketleri, hissedarlar ve 

finansal yat mlar ile di er Grup irketlerinin bakiyeleri ayr  kalemler olarak gösterilmi  ve bu irketler, 
ili kili irketler olarak adland lm r. 
 

  31 Aral k 2011 
  Alacaklar Borçlar 
li kili taraflarla olan bakiyeler Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan 

Grup irketleri (*) 
Türkiye Petrol Rafinerileri A. . 8.484 - 34.451 - 
Ford Otomotiv Sanayi A. . 3.775 - 0 - 
Arçelik A. . 3.023 - 18.560 - 
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A. . (**)  2.284 - 5.578 - 
Demir Export A. . 2.195 - - - 
Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A. . 674 - 6 - 
Türk Traktör ve Ziraat Makinalar  A. . 587 - - - 
Tofa  Türk Otomobil Fabrikas  A. . 582 - 40 - 
R.M.K ve Mahdumlar  Mad. .Tur.Yat. ve Tic. A. .      256 - - - 
Opet Petrolcülük A. . 134 - 21.819 - 
Vehbi Koç Vakf  Koç Üniversitesi  127 - - - 
Koçta  Yap  Marketleri Ticaret A. .. 90 - 44 - 
Harranova Besi ve Tar m Ürünleri A. . 86 - - - 
Alt nyunus Çe me Turistik Tesisler. A. . 85 - - - 
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A. . 76 - 692 - 
Setur Servis Turistik A. . 63 - 196 - 
Palmira Turizm Ticaret A. . 45 - 138 - 
Arçelik LG Klima San. ve Tic. A. . 42 - - - 
Yap  Kredi Bankas  A. . 38 - 15 - 
Yap  Kredi Kültür Sanat Yay nc k Tic.ve San. A. . 21 - - - 
Tat Konserve Sanayi A. . 19 - 6 - 
RMK Marine Gemi Yap m San. ve Deniz Ta . l. A. .   18 - 170 - 
Koç Sistem Bilgi ve leti im Hizmetleri A. . 8 - 1.938 - 
Beldesan Otomotiv Yan Sanayii ve Tic. A. . 6 - - - 
Küsel Ltd. ti. 6 - - - 
Düzey Tüketim Mallar  Pazarlama A. .  3 - 92 - 
THY Opet Havac k Yak tlar  A. . 3 - - - 
Yap  Kredi Sigorta A. . 2 - 1 - 
Vehbi Koç Vakf  Amerikan Hastanesi  2 - - - 
Ram Sigorta Arac k Hizmetleri A. .(***) 2 - 209 - 
Callus Bilgi ve leti im Hizmetleri A. . 1 - 105 - 
Marmaris Alt nyunus Turistik Tesisleri A. .  1 - - - 
Tan  Pazarlama ve leti im Hizmetleri A. . 1 - 738 - 
Kanel Kangal Elektrik A. . 1 - - - 
Koç Tüketici Finansman  A. . 1 - - - 
Promena Elektronik Ticaret A. . - - 31 - 
Ark aat A. . - - 267 - 
Bilkom Bili im Hizmetleri A. . - - 4 - 
Koçnet Haberle me Teknoloji ve let. Hizm. A. . - - 4 - 
Opet-Fuchs Madeni Ya lar - - 40 - 
Oriente Klassik Giyim San. ve Tic.A. . - - 14 - 
Ram D  Ticaret A. . - - 1.098 - 
Setair Hava Ta mac  ve Hizm. A. .  - - 58 - 
 

Ortaklar 
Koç Holding A. . - - 652 

Özkaynak yöntemine göre muhasebele tirilen yat mlar 
Zinerji Enerji Sanayi ve Ticaret A. . 628 - 
AES Entek Elektrik Üretimi A. . 1 - 73 - 
  
  23.370 - 87.039 - 

 
(*) Grup irketleri Koç Grubu irketlerini içermektedir. 
(**) Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A. . (“Zer”) Grup’a çe itli kalemlerde (duran varl k, hammadde, çe itli hizmet al mlar ) sat n alma hizmeti 

vermektedir. Bilanço tarihi itibariyle ticari borçlar kalemi Grup’un arac k hizmeti çerçevesinde tedarikçi irketlerine ödemekle yükümlü oldu u tutar 
ve Zer’e arac k faaliyetleri ile ilgili ödenecek komisyon tutar ndan olu maktad r. 

(***)  Ram Sigorta Arac k Hizmetleri A.  (“Ram Sigorta”) Grup’a sigorta arac k hizmeti vermektedir. Bilanço tarihi itibariyle ticari borçlar kalemi Grup’un 
arac k hizmeti çerçevesinde sigorta irketlerine ödemekle yükümlü oldu u tutar ve Ram Sigorta’ya arac k faaliyetleri ile ilgili ödenecek komisyon 
tutar ndan olu maktad r. 

 

31 Aral k 2011 tarihi itibariyle konsolide bilançoda k sa vadeli yükümlülükler alt nda di er borçlar içerisinde 336 bin TL (31 Aral k 2010 – 267 bin TL) ortaklara 
temettü borcu bulunmaktad r.



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
 

(66) 

28. li kili taraf aç klamalar  (devam ) 
 
  31 Aral k 2010 
  Alacaklar(****) Borçlar(****) 
li kili taraflarla olan bakiyeler Ticari Ticari olmayan Ticari Ticari olmayan 

Grup irketleri (*) 
Türkiye Petrol Rafinerileri A. . 9.119 - 19.625 - 
Ford Otomotiv Sanayi A. . 6.200 - - - 
Yap  Kredi Bankas  A. . 1.755 - 90 - 
Tofa  Türk Otomobil Fabrikas  A. . 1.156 - - - 
Arçelik A. . 828 - 13.382 - 
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A. . (**)  827 - 8.241 - 
Türk Traktör ve Ziraat Makinalar  A. . 817 - 7 - 
Koçta  Yap  Marketleri Ticaret A. . 629 - 221 - 
Demir Export A. . 498 - - - 
Opet Petrolcülük A. . 498 - 54.305 - 
Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A. . 482 - - - 
Tat Konserve Sanayi A. . 361 - - - 
Vehbi Koç Vakf  Koç Üniversitesi  357 - - - 
Vehbi Koç Vakf  Amerikan Hastanesi  298 - 2 - 
RMK Marine Gemi Yap m San. ve Deniz Ta . l. A. .   180 - 49 - 
Palmira Turizm Ticaret A. . 150 - 78 - 
Koç Sistem Bilgi ve leti im Hizmetleri A. . 116 - 4.977 - 
Harranova Besi ve Tar m Ürünleri A. . 111 - - - 
Tek-Art Kalam  ve Fenerbahçe Mar. Tur. Tes. A. . 100 - - - 
Vehbi Koç Vakf  76 - 100 - 
Marmaris Alt nyunus Turistik Tesisleri A. .  72 - 5 - 
Kanel Kangal Elektrik A. . 69 - - - 
Setur Servis Turistik A. . 48 - 245 - 
Arçelik LG Klima San. ve Tic. A. . 40 - - - 
Düzey Tüketim Mallar  Pazarlama A. .  38 - 117 - 
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A. . 36 - 313 - 
Yap  Kredi Kültür Sanat Yay nc k Tic.ve San. A. . 30 - - - 
Alt nyunus Çe me Turistik Tesisler. A. . 19 - - - 
THY Opet Havac k Yak tlar  A. . 17 - - - 
Ayval k Marina ve Yat l. San. ve Tic. A. . 13 - - - 
Beldesan Otomotiv Yan Sanayii ve Tic. A. . 5 - - - 
Küsel Ltd. ti. 2 - - - 
Ark aat A. . - - 1.323 - 
Bilkom Bili im Hizmetleri A. . - - 1 - 
Koçnet Haberle me Teknoloji ve let. Hizm. A. . - - 183 - 
Koç Yap  Malzemeleri Ticaret A. . - - 3 - 
Opet-Fuchs Madeni Ya lar - - 91 - 
Promena Elektronik Ticaret A. . - - 21 - 
Ram D  Ticaret A. . - - 6.031 - 
Ram Sigorta Arac k Hizmetleri A. .(***) - - 116 - 
Setair Hava Ta mac  ve Hizm. A. .  - - 189 - 
Tan  Pazarlama ve leti im Hizmetleri A. . - - 830 - 
Oriente Klassik Giyim San. ve Tic.A. . - - 11 - 
ltur Gemicilik  - - 9 - 
Callus Bilgi ve leti im Hizmetleri A. . - - 57 - 
 
Ortaklar 
Koç Holding A. . - - 9 - 

Özkaynak yöntemine göre muhasebele tirilen yat mlar 
Zinerji Enerji Sanayi ve Ticaret A. . 325 - - - 
  
  25.272 - 110.631 - 

 
(*) Grup irketleri Koç Grubu irketlerini içermektedir. 
(**) Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A. . (“Zer”) Grup’a çe itli kalemlerde (duran varl k, hammadde, çe itli hizmet al mlar ) sat n alma hizmeti 

vermektedir. Bilanço tarihi itibariyle ticari borçlar kalemi Grup’un arac k hizmeti çerçevesinde tedarikçi irketlerine ödemekle yükümlü 
oldu u tutar ve Zer’e arac k faaliyetleri ile ilgili ödenecek komisyon tutar ndan olu maktad r. 

(***)  Ram Sigorta Arac k Hizmetleri A.  (“Ram Sigorta”) Grup’a sigorta arac k hizmeti vermektedir. Bilanço tarihi itibariyle ticari borçlar 
kalemi Grup’un arac k hizmeti çerçevesinde sigorta irketlerine ödemekle yükümlü oldu u tutar ve Ram Sigorta’ya arac k faaliyetleri ile 
ilgili ödenecek komisyon tutar ndan olu maktad r. 

(****) Not 25’da belirtildi i gibi Entek sat  amaçl  elde tutulan varl k ve yükümlülük grubu olarak konsolide bilançoya yans lm r. Entek’in Grup 
içine olan ticari borç ve ticari alacak kalemleri ili kili taraf dipnotlar nda gösterilmi tir. 

 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
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28.  li kili taraf aç klamalar  (devam ) 
 
  1 Ocak - 31 Aral k 2011 

Al mlar Sat lar Al mlar Sat lar 
li kili taraflarla olan i lemler (Mal) (Mal) (Hizmet) (Hizmet) 

Grup irketleri (*) 
Türkiye Petrol Rafinerileri A. . 541.118    276.476 1.316 535 
Opet Petrolcülük A. .(**) 153.248 1.724 708 137 
Arçelik A. . 76.177 14.928 106 - 
Ram D  Ticaret A. . 18.042 - 320 - 
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A. .  14.037 572 24.179 - 
Opet-Fuchs Madeni Ya lar 371 - - - 
Koçta  Yap  Marketleri Ticaret A. . 361 225 52 - 
Koç Sistem Bilgi ve leti im Hizmetleri A. . 308 14 6.108 - 
Palmira Turizm Ticaret A. . 16 167 287 - 
Ford Otomotiv Sanayi A. . 13 30.016 - - 
Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A. . 10 4.143 87 - 
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A. . 6 2.542 3.974 - 
Koçnet Haberle me Teknoloji ve let. Hizm. A. . 5 - 907 - 
Arçelik LG Klima San. ve Tic. A. . 5 - - - 
East Marine Denizcilik ve Turizm A. . 4 - - - 
Oriente Klassik Giyim San. ve Tic.A. . 3 - - - 
Düzey Tüketim Mallar  Pazarlama A. .  1 4 504 - 
Vehbi Koç Vakf  Koç Üniversitesi  1 200 - - 
Alt nyunus Çe me Turistik Tesisler. A. . - 488 - 7 
Bilkom Bili im Hizmetleri A. . - 1 - - 
Callus Bilgi ve leti im Hizmetleri A. . - 4 - - 
Demir Export A. . - 15.527 - - 
Harranova Besi ve Tar m Ürünleri A. . - 1.607 - - 
Koç Tüketici Hizmetleri A. . - 2 - - 
Marmaris Alt nyunus Turistik Tesisleri A. .  - 333 5 - 
Ram Sigorta Arac k Hizmetleri A. . - - 27 - 
RMK Marine Gemi Yap m San. ve Deniz Ta . l. A. .   - 1.090 350 - 
Setair Hava Ta mac  ve Hizm. A. .  - - - - 
Setur Servis Turistik A. . - 32 8.027 - 
Tan  Pazarlama ve leti im Hizmetleri A. . - 1 1.866 - 
Tat Konserve Sanayi A. . - 1.123 6 - 
Tofa  Türk Otomobil Fabrikas  A. . - 6.396 34 - 
Türk Traktör ve Ziraat Makinalar  A. . - 4.721 - - 
Vehbi Koç Vakf  - 6 - - 
Vehbi Koç Vakf  Amerikan Hastanesi  - 2 - - 
Yap  Kredi Bankas  A. . - 224 12 - 
Yap  Kredi Faktoring A. . - - 3 - 
Yap  Kredi Yat m Menkul De erler A. . - - 19 - 
Tek-Art Kalam  ve Fenerbahçe Mar. Tur. Tes. A. . - 1 - - 
THY Opet Havac k Yak tlar  A. . - 30 - - 

Ortaklar 
Koç Holding A. . - 5 3.551 - 

  803.726    362.604 52.448 679 
 
(*) Grup irketleri Koç Grubu irketlerini içermektedir. 
(**)  Opet istasyonlar nda sat lan gaza ili kin Opet’e ödenen komisyon giderleri 31 Aral k 2011 tarihi itibari ile 87.236 bin TL’dir (31 Aral k 

2010: 82.201 bin TL). Söz konusu komisyon giderleri sat lar n bir parças  olarak de erlendirilerek, gelir tablosu içerisinde sat  
indirimleri olarak gösterilmi tir. 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
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28.  li kili taraf aç klamalar  (devam ) 
 
  1 Ocak - 31 Aral k 2010 

Al mlar Sat lar Al mlar Sat lar 
li kili taraflarla olan i lemler (Mal) (Mal) (Hizmet) (Hizmet) 

Grup irketleri (*) 
Türkiye Petrol Rafinerileri A. . 358.501 205.477 1.242 - 
Opet Petrolcülük A. . 99.070 1.572 2.062 409 
Arçelik A. . 62.628 10.570 91 - 
Ram D  Ticaret A. . 24.883 - 248 - 
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A. .  14.813 3.562 26.734 - 
Koçta  Yap  Marketleri Ticaret A. . 1.030 2.534 44 - 
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A. . 645 2.359 2.935 - 
Koç Sistem Bilgi ve leti im Hizmetleri A. . 642 550 3.232 - 
Ark aat A. . 472 - 883 - 
Opet-Fuchs Madeni Ya lar 415 - - - 
Arçelik LG Klima San. ve Tic. A. . 133 463 1 - 
Palmira Turizm Ticaret A. . 133 845 8 - 
Tan  Pazarlama ve leti im Hizmetleri A. . 117 - 1.707 - 
Ford Otomotiv Sanayi A. . 48 34.624 - - 
Oriente Klassik Giyim San. ve Tic. A. . 16 - - - 
East Marine 5 - - - 
Düzey Tüketim Mallar  Pazarlama A. .  3 25 639 - 
Beldeyama Motorlu Vas talar San. A. . 1 1 - - 
Harranova Besi ve Tar m Ürünleri A. . 1 2.162 - - 
Bilkom Bili im Hizmetleri A. . 1 - 4 - 
Ayval k Marina ve Yat l. San. ve Tic. A. . - 34 - - 
Beldesan Otomotiv Yan Sanayii ve Tic. A. . - 18 - - 
Demir Export A. . - 14.751 - - 
Koç Fiat Kredi Tüketici Finansman  A. . - 3 - - 
Koçnet Haberle me Teknoloji ve let. Hizm. A. . - 1 1.291 - 
Marmaris Alt nyunus Turistik Tesisleri A. .  - 549 4 - 
Otokar Otobüs Karoseri Sanayi A. . - 2.283 163 - 
RMK Marine Gemi Yap m San. ve Deniz Ta . l. A. .   - 809 275 - 
Setur Servis Turistik A. . - 234 3.040 - 
Tat Konserve Sanayi A. . - 3.664 - - 
Tek-Art Kalam  ve Fenerbahçe Mar. Tur. Tes. A. . - 304 34 - 
Tofa  Türk Otomobil Fabrikas  A. . - 9.600 120 
Türk Traktör ve Ziraat Makinalar  A. . - 4.140 6 - 
Vehbi Koç Vakf  - 1 - - 
Vehbi Koç Vakf  Amerikan Hastanesi  - 1.434 17 - 
Vehbi Koç Vakf  Koç Üniversitesi  - 2.548 114 - 
Yap  Kredi Bankas  A. . - 6.847 128 - 
Yap  Kredi Finansal Kiralama A.O. - 91 - - 
THY Opet Havac k Yak tlar  A. . - 29 - - 
Alt nyunus Çe me Turistik Tesisler. A. . - 336 - 12 
VKV Koç Özel lkö retim Okulu - 44 4 - 
Promena Elektronik Ticaret A. . - - 135 - 
Setair Hava Ta mac  ve Hizm. A. .  - - 3.218 - 
Yap  Kredi Kültür Sanat Yay nc k Tic. ve San. A. . - - 7 - 
Yap  Kredi Sigorta A. . - - 3 - 
Yap  Kredi Yat m Menkul De erler A. . - - 18 - 
ltur Gemicilik - - 7 - 

Callus Bilgi ve leti im Hizmetleri A. . - - 722 - 
Koç Yönder - - 2 - 
Rahmi Koç Müzecilik - - 1 - 
Yap  Kredi Spor Klübü Derne i - - 29 - 

Ortaklar 
Koç Holding A. . - - 4.018 - 

  563.557 312.464 53.186 421 

 
(*) Grup irketleri Koç Grubu irketlerini içermektedir. 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
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28.  li kili taraf aç klamalar  (devam ) 
 
  1 Ocak - 31 Aral k 2011 

li kili taraflarla olan kira ve maddi duran varl k 
lemleri  Kira geliri Kira gideri 

Maddi ve maddi 
olmayan duran 

varl k al  
Maddi duran 
varl k sat  

Grup irketleri (*) 
Opet Petrolcülük A. . 432 16 - - 
Yap  Kredi Bankas  A. . - 175 - - 
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A. . - 105 777 - 
Koç Sistem Bilgi ve leti im Hizmetleri A. . - - 2.294 - 
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A. .  - - 334 2.787 
Ark aat A. . - - 267 - 
Koçnet Haberle me Teknoloji ve let. Hizm. A. . - - 23 - 
Bilkom Bili im Hizmetleri A. . - - 12 - 
Koçta  Yap  Marketleri Ticaret A. . - - 2 - 

Ortaklar 
Temel Ticaret ve Yat m A. .  - 55 - - 

  432 351 3.709 2.787 
 
 
  1 Ocak - 31 Aral k 2010 

li kili taraflarla olan kira ve maddi duran varl k 
lemleri  Kira geliri Kira gideri 

Maddi ve maddi 
olmayan duran 

varl k al  
Maddi duran 
varl k sat  

Grup irketleri (*) 
Opet Petrolcülük A. . 400 15 - - 
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A. . - 88 173 - 
Yap  Kredi Bankas  A. . - 82 - - 
Arçelik A. . - - 28 - 
Bilkom Bili im Hizmetleri A. . - - 6 - 
Koç Sistem Bilgi ve leti im Hizmetleri A. . - - 6.081 - 
Koçnet Haberle me Teknoloji ve let. Hizm. A. . - - 91 12 
Koçta  Yap  Marketleri Ticaret A. . - - 79 - 
Tat Konserve Sanayi A. . - - 5 - 
Türkiye Petrol Rafinerileri A. . - - 45 - 
Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A. .  - - 43 1.798 
THY Opet Havac k Yak tlar  A. . - - - 161 

Ortaklar 
Temel Ticaret ve Yat m A. .  - 52 - - 
Koç Ailesi üyeleri - 65 - - 

   400  302  6.551 1.971  
 
(*) Grup irketleri Koç Grubu irketlerini içermektedir. 
 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
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28.  li kili taraf aç klamalar  (devam ) 
 
  1 Ocak - 31 Aral k 2011 

li kili taraflarla olan finansal ve di er i lemler 
Finansal  

gelir 
Finansal  

gider 
Di er 
gelir 

Di er 
gider 

Grup irketleri (*) 
Yap  Kredi Bankas  A. . 19.135    10.643    - - 
Türkiye Petrol Rafinerileri A. . 847    - - - 
Arçelik A. . 9    - - - 
Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A. . 5    - - - 
Koçnet Haberle me Teknoloji ve let. Hizm. A. . - - 8    - 

Ortaklar 
Koç Holding A. . - - 9.933 - 

  19.996    10.643    9.941    - 
 
  1 Ocak - 31 Aral k 2010 

li kili taraflarla olan finansal ve di er i lemler 
Finansal  

gelir 
Finansal  

gider 
Di er 
gelir 

Di er 
gider 

Grup irketleri (*) 
Yap  Kredi Bankas  A. . 10.569 324 - - 
Türkiye Petrol Rafinerileri A. . 560 - - - 
Koçnet Haberle me Teknoloji ve let. Hizm. A. . 14 - - - 
Arçelik A. . 13 - - - 
Ford Otomotiv Sanayi A. . 5 - - - 
R.M.K ve Mahdumlar  Mad. .Tur.Yat. ve Tic. A. . 2 - - - 
Marmaris Alt nyunus Turistik Tesisleri A. . 1 - - - 
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A. . 1 - - - 
Opet Petrolcülük A. . - - 300 - 

Ortaklar 
Koç Holding A. . - 547 - - 

  11.165 871 300 - 
 
(*) Grup irketleri Koç Grubu irketlerini içermektedir. 
 
Bankadaki mevduatlar 31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Grup irketleri (*) 
Yap  Kredi Bankas  A. . 184.396 262.013 

 
Kredi kart  alacaklar  31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Grup irketleri (*) 
Yap  Kredi Bankas  A. . 14.144 5.333 

 
(*) Grup irketleri Koç Grubu irketlerini içermektedir. 
 
Üst düzey yöneticilere sa lanan faydalar: 
 
Grup, üst düzey yönetim kadrosunu yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yard mc lar  
olarak belirlemi tir. 
 
Üst düzey yöneticilere sa lanan faydalar tutar , maa , primler, SGK i veren primi, i sizlik i veren 
primi ile yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur haklar  içermektedir. 
 
Grup’un 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilerine sa lad  faydalar toplam  23.659 bin 
TL’dir (31 Aral k 2010: 19.104 bin TL). 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
konsolide finansal tablolara ili kin dipnotlar (devam ) 
(Para birimi - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Liras  (TL), di er bütün para birimleri de aksi belirtilmedikçe binlik de erlerden 
belirtilmi tir) 
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29.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi 
 

a)  Sermaye riski yönetimi 
 
Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklar na getiri ve sermaye maliyetini azaltmak amac yla 
en uygun sermaye yap  sürdürmek ve Grup’un faaliyetlerinin devam  sa layabilmektir. Sermaye 
yap  korumak veya yeniden düzenlemek için irket sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni 
hisseler ç karabilir ve borçlanmay  azaltmak için varl klar  satabilir. 
 
Sektördeki di er irketlere paralel olarak Grup sermayeyi net finansal borç/özkaynak oran  
kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam özkayna a bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit 
benzeri de erlerin toplam finansal borç tutar ndan dü ülmesiyle hesaplan r. 
 
Risk yönetimi, Yönetim Kurulu taraf ndan onaylanan politikalar do rultusunda merkezi bir hazine 
bölümü taraf ndan yürütülmektedir. Risk politikalar na ili kin olarak ise Grup’un hazine bölümü 
taraf ndan finansal risk tan mlan r, de erlendirilir ve Grup’un operasyon üniteleri ile birlikte çal mak 
suretiyle riskin azalt lmas na yönelik araçlar kullan r. Yönetim Kurulu taraf ndan risk yönetimine 
ili kin olarak gerek yaz  genel bir mevzuat gerekse döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev 
ürünlerinin ve di er türevsel olmayan finansal araçlar n kullan  ve likidite fazlal n nas l 
de erlendirilece i gibi çe itli risk türlerini kapsayan yaz  prosedürler olu turulur. 
 

31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

Toplam finansal borçlar - 111.207  
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (254.302) (262.429) 
Net borç - - 
Toplam özkaynaklar 2.154.631 2.013.908 

Finansal borç özkaynak oran  - - 
 
b)  Finansal risk faktörleri 
 
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçe e uygun de er faiz oran  riski, nakit ak  faiz 
oran  riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktad r. Grubun risk yönetimi 
program  genel olarak mali piyasalardaki belirsizli in, Grup finansal performans  üzerindeki potansiyel 
olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktad r. Grup, çe itli finansal risklerden 
korunmak amac  ile türev ürünleri kullanmaktad r. 
 
b.1)  Kredi riski yönetimi 
 
Finansal arac n taraflar ndan birinin sözle meye ba  yükümlülü ünü yerine getirememesi nedeniyle 
Grup’a finansal bir kay p olu turmas  riski, kredi riski olarak tan mlan r. Grup, i lemlerini yaln zca 
kredi güvenilirli i olan taraflarla gerçekle tirme ve mümkün oldu u durumlarda, yeterli teminat elde 
etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çal maktad r. Grup’un maruz kald  kredi riskleri ve mü terilerin 
kredi durumlar  devaml  olarak izlenmektedir. Kredi riski, mü teriler için belirlenen ve risk yönetimi 
kurulu taraf ndan her y l incelenen ve onaylanan s rlar arac yla kontrol edilmektedir.  
 
Ticari alacaklar, çe itli sektör ve co rafi alanlara da lm , çok say daki bayi ve mü teriyi 
kapsamaktad r ve Grup yönetimi taraf ndan sürekli kredi de erlendirmeleri yap lmaktad r. 



Aygaz Anonim irketi ve Ba  Ortakl klar  
 
31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
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29.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam ) 
 
Finansal araç türleri itibariyle maruz kal nan kredi riskleri 
 

 Alacaklar  
 Ticari alacaklar   Di er alacaklar  

31 Aral k 2011 
li kili 
taraf 

Di er 
taraf 

li kili 
taraf 

Di er 
taraf 

Bankalardaki 
mevduat 

Kredi kart  
alacaklar  

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal nan azami kredi riski (*) 23.370 277.853 - 3.865    234.922 18.922 
 - Azami riskin teminat, vs. ile güvence alt na al nm  k sm   - 270.489    - - - - 
A. Vadesi geçmemi  ya da de er dü üklü üne u ramam  finansal varl klar n net defter de eri 23.370 246.529 - 3.865    234.922 18.922 
B. Ko ullar  yeniden görü ülmü  bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi  veya de er dü üklü üne u ram  say lacak 

finansal varl klar n defter de eri - - - - - - 
C. Vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne u ramam  varl klar n net defter de eri - 31.324 - - - - 
 - teminat, vs. ile güvence alt na al nm  k sm  - 18.804 - - - - 
D. De er dü üklü üne u rayan varl klar n net defter de erleri - - - - - - 
 - Vadesi geçmi  (brüt defter de eri) - 15.220 - - - - 
 - De er dü üklü ü (-) - (15.220) - - - - 
 - Net de erin teminat, vs. ile güvence alt na al nm  k sm  - - - - - - 
E. Bilanço d  kredi riski içeren unsurlar - - - - - - 

 
(*) Elde bulundurulan teminatlar ve kredi güvenilirli inde art  sa layan di er unsurlar dikkate al nmaks n, bilanço tarihi itibariyle maruz kal nan azami kredi riskini gösteren tutarlard r. 
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29. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam ) 
 
Finansal araç türleri itibariyle maruz kal nan kredi riskleri 
 

Alacaklar 
Ticari alacaklar Di er alacaklar 

31 Aral k 2010 
li kili  
taraf 

Di er  
taraf 

li kili  
taraf 

Di er  
taraf 

Bankalardaki 
mevduat 

Kredi kart  
alacaklar  

Raporlama tarihi itibariyle maruz kal nan azami kredi riski (*) 16.051 250.074 - 2.142 256.061 6.218 
 - Azami riskin teminat, vs. ile güvence alt na al nm  k sm   - 167.720 - - - - 
A. Vadesi geçmemi  ya da de er dü üklü üne u ramam  finansal varl klar n net defter de eri 16.051 232.830 - 2.142 256.061 6.218 
B. Ko ullar  yeniden görü ülmü  bulunan, aksi takdirde vadesi geçmi  veya de er dü üklü üne u ram  say lacak 

finansal varl klar n defter de eri - - - - - - 
C. Vadesi geçmi  ancak de er dü üklü üne u ramam  varl klar n net defter de eri - 17.244 - - - - 
 - teminat, vs. ile güvence alt na al nm  k sm  - 1.525 - - - - 
D. De er dü üklü üne u rayan varl klar n net defter de erleri - - - - - - 
 - Vadesi geçmi  (brüt defter de eri) - 13.957 - - - - 
 - De er dü üklü ü (-) - (13.957) - - - - 
 - Net de erin teminat, vs. ile güvence alt na al nm  k sm  - - - - - - 
E. Bilanço d  kredi riski içeren unsurlar - - - - - - 

 
(*) Elde bulundurulan teminatlar ve kredi güvenilirli inde art  sa layan di er unsurlar dikkate al nmaks n, bilanço tarihi itibariyle maruz kal nan azami kredi riskini gösteren tutarlard r. 
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29. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam ) 
 

31 Aral k 2011 
Ticari 

alacaklar 
Di er 

alacaklar 
Bankalardaki 

mevduat 
Türev 

araçlar Di er Toplam 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmi  16.468 - - - - 16.468 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmi  7.189 - - - - 7.189 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmi  2.133    - - - - 2.133    
Vadesi üzerinden 1-5 y l geçmi  - - - - - - 
Vadesini 5 y ldan fazla geçmi  - - - - - - 

Toplam vadesi geçen alacaklar 25.790    - - - - 25.790    

Teminat, vs ile güvence alt na al nm  k m 9.339    - - - - 9.339    

31 Aral k 2010 
Ticari 

alacaklar 
Di er 

alacaklar 
Bankalardaki 

mevduat Türev araçlar Di er Toplam 

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmi  13.982 - - - - 13.982 
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmi  3.262 - - - - 3.262 
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmi  - - - - - - 
Vadesi üzerinden 1-5 y l geçmi  - - - - - - 
Vadesini 5 y ldan fazla geçmi  - - - - - - 

Toplam vadesi geçen alacaklar 17.244 - - - - 17.244 

Teminat, vs ile güvence alt na al nm  k m 1.525 - - - - 1.525 
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29.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam ) 
 
b.2)  Likidite risk yönetimi   
 
Likidite riski yönetimi ile ilgili esas sorumluluk, yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Grup 
Yönetiminin k sa, orta ve uzun vadeli fonlama ve likidite gereklilikleri için, uygun bir likidite riski 
yönetimi olu turmu tur. Grup, likidite riskini tahmini ve fiili nakit ak mlar  düzenli olarak takip etmek 
ve finansal varl k ve yükümlülüklerin vadelerinin e le tirilmesi yoluyla yeterli fonlar n ve borçlanma 
rezervinin devam  sa lamak suretiyle, yönetir.  
 

daki tablo, Grup’un finansal yükümlülüklerinin vade da  göstermektedir. Türev olmayan 
finansal yükümlülükler iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas al narak 
haz rlanm r. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler a daki tabloya dahil 
edilmi tir. Türev finansal yükümlülükler ise iskonto edilmemi  net nakit giri  ve ç lar na göre 
düzenlenmi tir. Vadeli i lem araçlar  brüt ödenmesi gereken vadeli i lemler için net olarak ödenir ve 
iskonto edilmemi , brüt nakit giri  ve ç lar  üzerinden realize edilir. Alacaklar veya borçlar sabit 
olmad  zaman aç klanan tutar, rapor tarihindeki getiri e rilerinden elde edilen faiz oran  kullan larak 
belirlenir. 
 
31 Aral k 2011 

Sözle me uyar nca vadeler 
Defter 
de eri 

Sözle me 
uyar nca nakit 

lar toplam  
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
sa (I) 

3-12 ay 
aras  (II) 

1-5 y l 
aras  (III) 

5 y ldan 
uzun (IV) 

Türev olmayan finansal 
yükümlülükler 

Banka kredileri 1.764 1.764 1.764 - - - 
Ticari borçlar 163.468 163.468 163.468 - - - 
li kili taraflara borçlar 87.039 87.039 87.039 - - - 
Di er borçlar 86.460 86.460 19.469 - - 66.991 
Di er yükümlülükler 745 745 745 - - - 

Toplam yükümlülük 339.476 339.476 272.485 - - 66.991 
 
 
 
Türev finansal araçlar (*) 

Kay tl  
de eri 

Sözle me 
uyar nca 

nakit ak  
3 aydan 

sa 
3-12 ay 

aras  
1 y l - 

5 y l aras  
5 y l 

ve üzeri 

 Türev nakit giri leri -    3.778    3.778    - - - 
Türev nakit ç lar  - (3.715) (3.715) - - - 

 Türev finansal araçlar, net (27) 63 63 - - - 
 
(*) Belirtilen tutarlar kontrata ba  iskonto edilmemi  nakit ak lar r.  
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29.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam ) 
 
31 Aral k 2010 

Sözle me uyar nca vadeler 
Defter 
de eri 

Sözle me 
uyar nca nakit 

lar toplam  
(I+II+III+IV) 

3 aydan 
sa (I) 

3-12 ay 
aras  (II) 

1-5 y l 
aras  (III) 

5 y ldan 
 uzun (IV) 

Türev olmayan finansal yükümlülükler 

Banka kredileri 111.207 110.402 1.800 - 108.602 - 
Ticari borçlar 189.820 189.820 189.820 - - - 
li kili taraflara borçlar 110.458 110.458 110.458 - - - 
Di er borçlar 71.456 71.456 18.157 - - 53.299 
Di er yükümlülükler 117 117 117 - - - 

Toplam yükümlülük 483.058 482.253 320.352 - 108.602 53.299 

 
 
 
 
Türev finansal araçlar (*) 

Kay tl  
de eri 

Sözle me 
uyar nca 

nakit ak  
3 aydan 

sa 
3-12 ay 

aras  
1 y l - 

5 y l aras  
5 y l 

ve üzeri 

 Türev nakit giri leri - 28.502 17.200 11.302 - - 
Türev nakit ç lar  - (28.341) (17.132) (11.209) - - 

 Türev finansal araçlar, net (444) 161 68 93 - - 
 
b.3)  Piyasa riski yönetimi 
 
Grup’un faaliyetleri öncelikle, a da ayr nt lar na yer verildi i üzere, döviz kurundaki ve faiz 
oran ndaki de iklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktad r. Döviz kuru ve faiz oran yla 
ili kilendirilen riskleri kontrol alt nda tutabilmek için Grup, a dakilerin de dahil oldu u türev 
niteli inde olan çe itli finansal araçlar kullanmaktad r: 
 
1. yabanc  para cinsinden olan borçlardan do an döviz kuru riskini kontrol alt nda tutabilmek için 

yap lan vadeli döviz al m sözle meleri  
2. yabanc  para cinsinden olan borçlardan do an döviz kuru riskini kontrol alt nda tutabilmek için 

yap lan döviz opsiyon anla malar   
3. yabanc  para cinsinden borçlardan do an döviz ve faiz riskini kontrol alt nda tutabilmek için 

yap lan anapara ve faiz takas anla malar  
 
Piyasa riskleri ayr ca, duyarl k analizleri ve stres senaryolar  ile de de erlendirilmektedir. 
 
Cari y lda Grup’un maruz kald  piyasa riskinde veya maruz kal nan riskleri yönetim ve ölçüm 
yöntemlerinde, önceki y la göre bir de iklik olmam r. 
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29.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam ) 
 
b.3.1) Kur riski yönetimi 
 
Yabanc  para cinsinden i lemler, kur riskinin olu mas na sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanm  
politikalara dayal  olarak yap lan vadeli döviz al m/sat m sözle meleri ile yönetilmektedir. 
 
Grup’un yabanc  para cinsinden parasal ve parasal olmayan varl klar n ve parasal ve parasal 
olmayan yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibariyle da  a daki gibidir: 
 

Toplam ABD Dolar  Euro 
31 Aral k 2011 TL kar  TL kar  TL kar  Di er 

1. Ticari alacaklar 18.552 17.018 1.534 - 
2.a Parasal finansal varl klar 17.183 8.238 8.794 151 
2.b Parasal olmayan finansal varl klar - - - - 
3. Di er - - - - 
4. Dönen varl klar 35.735 25.256 10.328 151 
5. Ticari alacaklar - - - - 
6.a Parasal finansal varl klar - - - - 
6.b Parasal olmayan finansal varl klar - - - - 
7. Di er - - - - 
8. Duran varl klar - - - - 
9. Toplam varl klar 35.735 25.256 10.328 151 
10. Ticari borçlar (92.860) (92.758) (97) (5) 
11. Finansal yükümlülükler - - - - 
12.a Parasal olan di er yükümlülükler - - - - 
12.b Parasal olmayan di er yükümlülükler - - - - 
13. K sa vadeli yükümlülükler (92.860) (92.758) (97) (5) 
14. Ticari borçlar (*) - - - - 
15. Finansal yükümlülükler - - - - 
16.a Parasal olan di er yükümlülükler - - - - 
16.b Parasal olmayan di er yükümlülükler - - - - 
17. Uzun vadeli yükümlülükler - - - - 
18. Toplam yükümlülükler (92.860) (92.758) (97) (5) 
19. Bilanço d  türev araçlar n net varl k / 

yükümlülük pozisyonu (19a-19b) - - - - 
19.a Hedge edilen toplam varl k tutar  - - - - 
19.b Hedge edilen toplam yükümlülük tutar  - - - - 
20. Net yabanc  para varl k yükümlülük pozisyonu (57.125) (67.502) 10.231 146 
21. Parasal kalemlerin net yabanc  para varl k / 

yükümlülük pozisyonu 
(1+2a+6a+10+11+12a+14+15+16a) (57.125) (67.502) 10.231 146 

22. Döviz hedge'i için kullan lan finansal araçlar n 
toplam gerçe e uygun de eri - - - - 

23. hracat 515.402 485.735 29.667 - 
24. thalat 2.233.334 2.227.120 5.741 473 

 
Grup, net yabanc  para finansal yükümlülüklerden ötürü ortaya ç kan kur riskini, ürün sat  fiyatlar na 
döviz kuru de imlerini yans tmak suretiyle s rland rmaktad r. 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 
Grup’un sahip oldu u toplam LPG stoklar  tutar  91.932 bin TL (31 Aral k 2010 - 77.060 bin TL)’dir. 
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29.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam ) 
 
  Toplam ABD Dolar  Euro   
31 Aral k 2010 TL kar  TL kar  TL kar  Di er 

1. Ticari alacaklar 44.813 18.128 26.685 - 
2.a Parasal finansal varl klar 114.123 58.135 55.852 136 
2.b Parasal olmayan finansal varl klar - - - - 
3. Di er - - - - 
4. Dönen varl klar 158.936 76.263 82.537 136 
5. Ticari alacaklar - - - - 
6.a Parasal finansal varl klar - - - - 
6.b Parasal olmayan finansal varl klar - - - - 
7. Di er - - - - 
8. Duran varl klar - - - - 
9. Toplam varl klar 158.936 76.263 82.537 136 
10. Ticari borçlar (147.191) (147.051) (140) - 
11. Finansal yükümlülükler (109.407) - (109.407) - 
12.a Parasal olan di er yükümlülükler - - - - 
12.b Parasal olmayan di er yükümlülükler - - - - 
13. sa vadeli yükümlülükler (256.598) (147.051) (109.547) - 
14. Ticari borçlar - - - - 
15. Finansal yükümlülükler - - - - 
16.a Parasal olan di er yükümlülükler - - - - 
16.b Parasal olmayan di er yükümlülükler - - - - 
17. Uzun vadeli yükümlülükler - - - - 
18. Toplam yükümlülükler (256.598) (147.051) (109.547) - 

19. 
Bilanço d  türev araçlar n net varl k / yükümlülük 

pozisyonu (19a-19b) - - - - 
19.a Hedge edilen toplam varl k tutar  - - - - 
19.b Hedge edilen toplam yükümlülük tutar  - - - - 
20. Net yabanc  para varl k yükümlülük pozisyonu (97.662) (70.788) (27.010) 136 

21. 
Parasal kalemlerin net yabanc  para varl k / yükümlülük 

pozisyon (1+2a+6a+10+11+12a+14+15+16a) (97.662) (70.788) (27.010) 136 

22. 
Döviz hedge'i için kullan lan finansal araçlar n toplam 

gerçe e uygun de eri - - - - 
23. hracat 357.806 348.548 9.255 3 
24. thalat 1.230.276 1.225.536 3.829 911 

 
Vadeli döviz al m/sat m sözle meleri  
 
31 Aral k 2011 ve 2010 tarihleri itibariyle vadeli al m/sat m sözle meleri a daki tabloda 
gösterilmi tir. 
 
     31 Aral k 2011 
Vade aral  Parite aral  Kontrat tipi lemler Toplam tutar Para birimi 
      
1 ile 3 ay 1,8577 - 1,8300 Forward TL Satar ABD Dolar  

Al r 
2.000 ABD Dolar  

 
     31 Aral k 2010 
Vade aral  Parite aral  Kontrat tipi lemler Toplam tutar Para birimi 
      
1 ile 3 ay 1,3235 Forward EUR Satar ABD Dolar  

Al r 
8.350 ABD Dolar  

1 ile 3 ay 2,0581 Forward EUR Satar TL Al r 4.291 TL 
3 ile 6 ay 2,0581 Forward EUR Satar TL Al r 8.814 TL 
6 ile 9 ay 2,0581 Forward EUR Satar TL Al r 2.488 TL 
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29. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam ) 
 
Kur riskine duyarl k: 
 
Grup, ba ca ABD Dolar  ve EURO cinsinden kur riskine maruz kalmaktad r.  
 

daki tablo Grup’un ABD Dolar  ve EURO kurlar ndaki %10’luk art a ve azal a olan duyarl  
göstermektedir. %10’luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanmas  s ras nda 
kullan lan oran olup, söz konusu oran yönetimin döviz kurlar nda bekledi i olas  de ikli i ifade 
etmektedir. Duyarl k analizi sadece y l sonundaki aç k yabanc  para cinsinden parasal kalemleri 
kapsar ve söz konusu kalemlerin y l sonundaki %10’luk kur de iminin etkilerini gösterir. Bu analiz, 

 kaynakl  krediler ile birlikte Grup içindeki yurt d  faaliyetler için kullan lan, krediyi alan ve de 
kullanan taraflar n fonksiyonel para birimi d ndaki kredilerini kapsamaktad r.  
 
Pozitif de er, kar/zararda ve di er özkaynak kalemlerindeki art  ifade eder. 
 
  31 Aral k 2011 
  Kar/Zarar Özkaynaklar 

Yabanc   Yabanc   Yabanc   Yabanc   
paran n paran n paran n paran n 

de er de er de er de er 
  kazanmas  kaybetmesi kazanmas  kaybetmesi 

ABD Dolar  kurunun %10 de mesi halinde   
   ABD Dolar  net varl k/yükümlülü ü (6.750) 6.750 (6.750) 6.750 
   ABD Dolar  riskinden korunan k m - - - - 
  
ABD Dolar  net etki (6.750) 6.750 (6.750) 6.750 

Euro kurunun %10 de mesi halinde   
   Euro net varl k/yükümlülü ü 1.023 (1.023) 1.023 (1.023) 
   Euro riskinden korunan k m - - - - 
  
Euro net etki  1.023 (1.023) 1.023 (1.023) 
  
Toplam (5.727) 5.727 (5.727) 5.727 

  
 
  31 Aral k 2010 
  Kar/Zarar Özkaynaklar 

Yabanc   Yabanc   Yabanc   Yabanc   
paran n paran n paran n paran n 

de er de er de er de er 
  kazanmas  kaybetmesi kazanmas  kaybetmesi 

ABD Dolar  kurunun %10 de mesi halinde   
   ABD Dolar  net varl k/yükümlülü ü (7.079) 7.079 (7.079) 7.079 
   ABD Dolar  riskinden korunan k m - - - - 
  
ABD Dolar  net etki (7.079) 7.079 (7.079) 7.079 

Euro kurunun %10 de mesi halinde   
   Euro net varl k/yükümlülü ü (2.701) 2.701 (2.701) 2.701 
   Euro riskinden korunan k m - - - - 
  
Euro net etki  (2.701) 2.701 (2.701) 2.701 
  
Toplam (9.780) 9.780 (9.780) 9.780 
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29.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam ) 
 
b.3.2) Faiz oran  riski yönetimi 
 
Faiz oranlar ndaki de melerin faiz getiren varl k ve yükümlülükler üzerindeki etkisi,  Grup’u faiz 
oran  riskine maruz b rakmaktad r. Söz konusu risk, Grup taraf ndan, faiz oran  takas sözle meleri ve 
vadeli faiz oran  sözle meleri yoluyla sabit ve de ken oranl  borçlar aras nda uygun bir da m 
yap lmak suretiyle, yönetilmektedir. Riskten korunma stratejileri, faiz oran  beklentisi ve tan ml  olan 
risk ile uyumlu olmas  için düzenli olarak de erlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma 
stratejisinin olu turulmas , gerek bilanço pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz 
harcamalar n farkl  faiz oranlar nda kontrol alt nda tutulmas  amaçlanmaktad r. 
 
Grup’un faiz oran na duyarl  finansal araçlar n da  a daki gibidir: 
 
Faiz pozisyonu tablosu  

 
31 Aral k 2011 31 Aral k 2010 

 
Sabit faizli araçlar  
Vadeli mevduatlar 203.230 198.943 

  
De ken faizli finansal araçlar   
Finansal yükümlülükler - 108.602 

 
Grup’un kulland  Euro cinsinden kredileri Euribor’a, Amerikan Dolar  cinsinden kredileri Libor’a 
endekslidir ve Euribor oran ndaki de im kadar ihracat kredilerinin faiz oranlar nda dü /yükseli  
olabilir. Not 7’de belirtildi i üzere Grup de ken faizli finansal yükümlülüklerini 28 Ocak 2011 
tarihinde ödedi i için raporlama tarihinde herhangi bir faiz riski öngörmemi tir (31 Aral k 2010: 
yoktur). 
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29.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam ) 
 
Finansal araçlar n kategorileri ve makul de erleri 
 

31 Aral k 2011 

tfa edilmi  de erinden 
gösterilen finansal 

varl klar 
Krediler ve  

alacaklar 
Sat lmaya haz r 

finansal varl klar 
Al m sat m amaçl  
finansal yat mlar 

tfa edilmi  de erinden 
gösterilen finansal 

yükümlülükler Defter de eri Not 

Finansal varl klar 
Nakit ve nakit benzerleri 254.302 - - - - 254.302 5 
Ticari alacaklar - 277.853 - - - 277.853 9 
li kili taraflardan alacaklar - 23.370 - - - 23.370 28 
Di er finansal varl klar - - 243.868    - - 243.868    6 

Finansal yükümlülükler 
Finansal borçlar - - - - 1.764 1.764 7 
Ticari borçlar - - - - 163.468 163.468 9 
li kili taraflara borçlar - - - - 87.039 87.039 28 
Di er finansal yükümlülükler - - - 27 - 27 8 

31 Aral k 2010 

tfa edilmi  de erinden 
gösterilen finansal  

varl klar 
Krediler ve  

alacaklar 
Sat lmaya haz r 

finansal varl klar 
Al m sat m amaçl  
finansal yat mlar 

tfa edilmi  de erinden 
gösterilen finansal 

yükümlülükler Defter de eri Not 

Finansal varl klar 
Nakit ve nakit benzerleri 262.429 - - - - 262.429 5 
Ticari alacaklar - 250.074 - - - 250.074 9 
li kili taraflardan alacaklar - 16.051 - - - 16.051 28 
Di er finansal varl klar - - 326.448 - - 326.448 6 

Finansal yükümlülükler 
Finansal borçlar - - - - 111.207 111.207 7 
Ticari borçlar - - - - 189.820 189.820 9 
li kili taraflara borçlar - - - - 110.458 110.458 28 
Di er finansal yükümlülükler - - - 444 - 444 8 

 
(*)  Grup, finansal araçlar n kay tl  de erlerinin makul de erlerini yans tt  dü ünmektedir.
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29.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam ) 
 
Rayiç de er ölçümleri hiyerar i tablosu 
 
Finansal varl klar n ve yükümlülüklerin gerçe e uygun de eri a daki gibi belirlenir: 
 
 Birinci seviye: Finansal varl k ve yükümlülükler, birbirinin ayn  varl k ve yükümlülükler için aktif 

piyasada i lem gören borsa fiyatlar ndan de erlenmi tir. 
 kinci seviye: Finansal varl k ve yükümlülükler, ilgili varl k ya da yükümlülü ün birinci seviyede 

belirtilen borsa fiyat ndan ba ka direkt ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyat n 
bulunmas nda kullan lan girdilerden de erlenmi tir. 

 Üçüncü seviye: Finansal varl k ve yükümlülükler, varl k ya da yükümlülü ün gerçe e uygun 
de erinin bulunmas nda kullan lan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden 
de erlenmi tir.   

 
Gerçe e uygun de erleriyle gösterilen finansal varl k ve yükümlülüklerin seviye s flamalar  

daki gibidir: 
 
Finansal varl klar / yükümlülükler Raporlama tarihi itibariyle gerçe e uygun de er seviyesi 

31 Aral k 2011 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Sat lmaya haz r finansal varl klar (*) 243.304 25 243.279 - 
Forward i lemleri (27) - (27) - 

Finansal varl klar / yükümlülükler Raporlama tarihi itibariyle gerçe e uygun de er seviyesi 
31 Aral k 2010 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 

Sat lmaya haz r finansal varl klar (*) 325.884 59 325.825 - 
Forward i lemleri (444) - (444) - 

 
(*)  Grup’un 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle 564 bin TL (31 Aral k 2010: 564 bin TL) tutar nda aktif bir piyasada i lem görmeyen 

ve borsaya kote olmayan fakat sat lmaya haz r finansal varl k olarak s flanan özkaynak araçlar  bulunmakta ve gerçe e 
uygun de erleri güvenilir olarak ölçülemedi i için finansal tablolarda maliyet de erleriyle gösterilmektedir. 

 
Finansal varl k ve yükümlülüklerin rayiç de eri ile gösterilmesine ili kin aç klamalar: 
 
Gerçe e uygun de er, bir finansal arac n zorunlu bir sat  veya tasfiye i lemi d nda istekli taraflar 
aras ndaki bir cari i lemde, el de tirebilece i tutar olup, e er varsa olu an bir piyasa fiyat  ile en iyi 
ekilde belirlenir.  

 
Finansal araçlar n tahmini gerçe e uygun de erleri, Grup taraf ndan mevcut piyasa bilgileri ve uygun 
de erleme yöntemleri kullan larak tespit olunmu tur. Ancak, gerçe e uygun de eri belirlemek için 
piyasa verilerinin yorumlanmas nda tahminler gereklidir. Buna göre, burada sunulan tahminler, 
Grup’un bir güncel piyasa i leminde elde edebilece i tutarlar  göstermeyebilir. 
 

daki yöntem ve varsay mlar, finansal araçlar n gerçe e uygun de erinin tahmininde 
kullan lm r: 
 
Parasal varl klar 
 
Dönem sonu kurlar yla çevrilen yabanc  para cinsinden olan bakiyelerin gerçe e uygun de erlerinin, 
kay tl  de erlerine yak n oldu u öngörülmektedir.  
 
Nakit ve nakit benzeri de erler dahil maliyet de erinden gösterilen finansal varl klar n kay tl  
de erlerinin, k sa vadeli olmalar  nedeniyle gerçe e uygun de erlerine e it oldu u öngörülmektedir. 
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29.  Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteli i ve düzeyi (devam ) 
 
Ticari alacaklar n kay tl  de erlerinin, ilgili de er dü üklük kar klar yla beraber gerçe e uygun 
de eri yans tt  öngörülmektedir. 
 
Parasal borçlar 
 

sa vadeli banka kredileri ve di er parasal borçlar n gerçe e uygun de erlerinin, k sa vadeli olmalar  
nedeniyle kay tl  de erlerine yak n oldu u öngörülmektedir. 
 
 
30.  Bilanço tarihinden sonraki olaylar 
 
 
Yoktur. 
 
 
31. Finansal tablolar  önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tablolar n  aç k, yorumlanabilir 

ve anla labilir olmas  aç ndan aç klanmas   gereken di er hususlar 
 
Yoktur. 


