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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Genel Kurulu’na

A. Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi  

1. Görüş 

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak 

anılacaktır) 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap 

dönemine ait; konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynaklar değişim 

tablosu ve konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere 

konsolide finansal tablo dipnotlarından oluşan konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. 

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup’un 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide

finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve 

konsolide nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS’lere”) uygun olarak tüm

önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır. 

2. Görüşün Dayanağı 

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) 

tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim 

Standartları’na (“BDS’lere”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki 

sorumluluklarımız, raporumuzun “Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız 

Denetimine İlişkin Sorumlulukları” bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından 

yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) (“Etik Kurallar”) ile 

konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak 

Grup’tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer 

sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız 

denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna 

inanıyoruz. 

3. Kilit Denetim Konuları 

Kilit denetim konuları, mesleki muhakememize göre cari döneme ait konsolide finansal tabloların 

bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konulardır. Kilit denetim konuları, bir bütün olarak konsolide 

finansal tabloların bağımsız denetimi çerçevesinde ve konsolide finansal tablolara ilişkin görüşümüzün 

oluşturulmasında ele alınmış olup, bu konular hakkında ayrı bir görüş bildirmiyoruz. 



Kilit denetim konuları Denetimde konunun nasıl ele alındığı

Hidroelektrik santrallerinin gerçeğe 
uygun değer tespiti 

Konsolide finansal tablolarda TMS 16 - “Maddi
Duran Varlıklar” standardının ilgili hükümlerine 
göre gerçeğe uygun değerleri üzerinden taşınan 
hidroelektrik santrallerinin 31 Aralık 2021 tarihi 
itibariyle taşınan değeri toplamı  
207 milyon TL’dir.

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bir bağımsız 
değerleme kuruluşunun yaptığı değerleme 
çalışmaları sonucunda söz konusu varlıkların 
değerindeki artış 90 milyon TL olmuştur. Söz 
konusu değer artışı diğer kapsamlı gelir 
tablosunda ertelenmiş vergi etkisi düşülerek 
muhasebeleştirilmiştir.  

31 Aralık 2021 tarihi itibariyle hidroelektrik 
santrallerinin Grup’un varlıkları içerisinde önemli 
bir paya sahip olması ve yapılan değerleme 
çalışmalarında kullanılan nakit akış 
projeksiyonlarının piyasa koşullarına oldukça 
duyarlı olan serbest piyasa elektrik fiyatları, 
iskonto oranları ile birlikte elektrik üretim 
miktarları ve üretim maliyetleri gibi önemli 
yönetim tahmin ve varsayımları içermesinden 
dolayı gerçeğe uygun değer tespiti kilit denetim 
konusu olarak belirlenmiştir. 

Grup’un hidroelektrik santralleri ile ilgili
muhasebe politikalarına ve tutarlarına ilişkin 
açıklamalar Not 2.6 ve 7’de yer almaktadır. 

Çalışmayı gerçekleştiren değerleme şirketinin 
teknik yeterliliği ve bağımsızlığını değerlendirdik.  

Grup yönetimi tarafından kullanılan varsayımların 
ve yöntemlerin değerlendirilmesinde ve değerleme 
şirketinin çalışmalarının kontrolünde PwC 
Türkiye bünyesinde yer alan değerleme 
uzmanlarının görüşlerinden faydalandık. Yönetim 
tarafından kullanılan iskonto ve büyüme oranları 
ile dizayn edilen modellerin teknik ve teorik
kontrollerini değerleme uzmanlarımızın yardımı 
ile yaptık. Kullanılan büyüme oranlarının makul 
olup olmadığını piyasa verileri ile karşılaştırılarak 
değerlendirdik. İskonto oranının kabul edilebilir 
aralıklarda olduğunun kontrolü için, değerleme 
konusu şirket özelinde ve aynı sektörde yer alan 
diğer şirketlerin verileri ile karşılaştırma yaptık. 
Varsayımların kullanılabilir aralıklarda olduğunu 
değerlendirdik. 

Çalışmalara temel olan, nakit üreten birimler için 
hazırlanmış projeksiyonları, ilgili nakit üreten 
birimin geçmişteki finansal performansı ile 
karşılaştırarak değerlendirdik ve önümüzdeki 
döneme ilişkin tahminlerin gerçekleşme 
olasılıklarını sorguladık. Ayrıca geçmiş değerleme 
raporlarından değişiklik gösteren varsayımları 
irdeledik.

İleriye dönük nakit akış projeksiyonlarında 
kullanılan elektrik fiyat beklentilerinin ilgili 
olanlarını, EPDK tarafından onaylanmış olan ve 
YEKDEM Mekanizması’nda belirlenmiş olan ve 
santrallerin faaliyete geçmesinden itibaren
başlayan on yıllık dönemi kapsayan elektrik 
fiyatları ile karşılaştırdık. 

Değerleme şirketinin hazırladıklarına ilaveten 
uyguladığımız duyarlılık analizleri ile gerçeğe 
uygun değer çalışmalarının tutarsal olarak ne 
kadar hassas olduğunu değerlendirdik.  

Gerçeğe uygun değer hesaplamalarının 
matematiksel doğruluğunu kontrol ettik.  

Gerekli dipnot açıklamalarının yeterliliğini TFRS 
kapsamında değerlendirdik.



4. Diğer Husus 

Grup'un 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait konsolide finansal tablolarının denetimi başka bir 
bağımsız denetim firması tarafından yapılmış olup söz konusu bağımsız denetim firması tarafından 
hazırlanan 26 Ocak 2021 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirilmiştir. 

5. Yönetimin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Konsolide Finansal Tablolara
İlişkin Sorumlulukları  

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların TFRS’lere uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir 
biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için 
gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.  

Konsolide finansal tabloları hazırlarken yönetim; Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin 
değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Grup’u tasfiye etme ya da 
ticari faaliyeti sona erdirme niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece işletmenin sürekliliği esasını 
kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Grup’un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

6. Bağımsız Denetçinin Konsolide Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin 
Sorumlulukları 

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır: 

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine 
ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. 
BDS’lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir 
güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. 
Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo 
kullanıcılarının bu konsolide tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde 
bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir. 

BDS’lere uygun olarak yürütülen bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki 
muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca: 

 Konsolide finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve 
değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta 
ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir. Hile; 
muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini 
içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir 
yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir. 

 Grup’un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun 
denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir. 



 Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminleri 

ile ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir. 

 Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin 

ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı 

hakkında ve yönetimin işletmenin sürekliliği esasının kullanılmasının uygunluğu hakkında sonuca 

varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, 

finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması 

durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız 

denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, 

gelecekteki olay veya şartlar Grup’un sürekliliğini sona erdirebilir. 

 Konsolide finansal tabloların açıklamaları dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu 

tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp 

yansıtmadığı değerlendirilmektedir. 

 Konsolide finansal tablolar hakkında görüş vermek amacıyla, Grup içerisindeki işletmelere veya 

faaliyet bölümlerine ilişkin finansal bilgiler hakkında yeterli ve uygun denetim kanıtı elde 

edilmektedir. Grup denetiminin yönlendirilmesinden, gözetiminden ve yürütülmesinden

sorumluyuz. Verdiğimiz denetim görüşünden de tek başımıza sorumluyuz. 

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak 

üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst 

yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş 

bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususlar 

ile varsa, tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla atılan adımlar ile alınan önlemleri üst yönetimden 

sorumlu olanlara iletmiş bulunmaktayız. 

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait konsolide finansal 

tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını 

belirlemekteyiz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu 

kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını 

aşacağının makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi 

raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.



B.  Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler 

1. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 402. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Şirket’in 

1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap döneminde defter tutma düzeninin, kanun ile şirket esas sözleşmesinin 

finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa 

rastlanmamıştır. 

2. TTK’nın 402. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca, Yönetim Kurulu tarafımıza denetim 

kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve istenen belgeleri vermiştir. 

3. TTK’nın 398. Maddesi’nin dördüncü fıkrası uyarınca düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi 

ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 24 Şubat 2022 tarihinde Şirket’in Yönetim Kurulu’na 

sunulmuştur.  

PwC Bağımsız Denetim ve 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 

Mert Tüten, SMMM

Sorumlu Denetçi

İstanbul, 24 Şubat 2022 
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31 ARALIK 2021 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU  

 
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.)  

 

1 

Ekteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

Dipnot

Referansları

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Cari Dönem

31 Aralık 

2021

Yeniden 

DüzenlenmiĢ (*)

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Önceki Dönem

31 Aralık 

2020

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar 3.018.111 2.495.514

Nakit ve nakit benzerleri 22 2.210.842 1.950.699

Ticari alacaklar 660.485 334.493

   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 4 660.485 334.493

Diğer alacaklar 43.605 41.289

   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 5 43.605 41.289

PeĢin ödenmiĢ giderler 6 52.562 76.380

Diğer dönen varlıklar 10 50.617 92.653

Duran Varlıklar   212.193.610   114.160.338 

Diğer alacaklar 604.264 653.669

   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 5 604.264 653.669

Maddi duran varlıklar 7 207.403.725 108.992.013

Maddi olmayan duran varlıklar 20.226 25.626

PeĢin ödenmiĢ giderler 6 1.432.488 1.074

ErtelenmiĢ vergi varlıkları 17 - 2.259.677

Diğer duran varlıklar 10 2.732.907 2.228.279

TOPLAM VARLIKLAR 215.211.721 116.655.852

 
(*) Yeniden düzenleme etkileri dipnot 2‟de açıklanmıĢtır. 
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31 ARALIK 2021 TARĠHLĠ KONSOLĠDE FĠNANSAL DURUM TABLOSU  

 
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.)  

 

2 

Ekteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

Dipnot

Referansları

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Cari Dönem

31 Aralık 

2021

Yeniden 

DüzenlenmiĢ (*)

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Önceki Dönem

31 Aralık 

2020

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler   8.009.020   14.334.655 

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 18 6.397.425 6.879.753

Ticari borçlar 886.743 257.977

   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 4 886.743 257.977

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar 
kapsamındaki borçlar 9 35.337 42.908

Diğer borçlar 5 59.452 7.017.267

   - İlişkili taraflara diğer borçlar 3, 5 - 7.012.822

   - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 59.452 4.445

Kısa vadeli karĢılıklar 88.661 78.758

   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa 

   vadeli karşılıklar 9 88.661 78.758

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 10 541.402 57.992

Uzun Vadeli Yükümlülükler   50.419.713   29.902.848 

Uzun vadeli borçlanmalar 18 29.970.563 29.651.978

Diğer borçlar 5 12.186.909 -

   - İlişkili taraflara diğer borçlar 3, 5 12.186.909 -

Uzun vadeli karĢılıklar 385.769 250.870

   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 

   uzun vadeli karşılıklar 9 385.769 250.870

ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri 17  7.876.472 -                             

ÖZKAYNAKLAR 156.782.988 72.418.349

ÖdenmiĢ sermaye 11 31.095.331 60.000.000

Paylara iliĢkin primler 11 3.570.000 3.570.000

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

   birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler veya giderler 11  138.803.359  57.475.737

Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları 138.803.359 57.475.737

GeçmiĢ yıl zararları (19.722.719) (51.481.669)

Dönem net karı 3.037.017 2.854.281

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZKAYNAKLAR 215.211.721 116.655.852
 

 

(*) Yeniden düzenleme etkileri dipnot 2‟de açıklanmıĢtır. 

 

 

 



PAMEL YENĠLENEBĠLĠR ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

1 OCAK – 31 ARALIK 2021 DÖNEMĠNE AĠT  

KONSOLĠDE KAR VEYA ZARAR VE DĠĞER KAPSAMLI GELĠR TABLOSU  

 
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.) 

 

Ekteki dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

3 

Yeniden 

DüzenlenmiĢ (*)

Bağımsız Bağımsız

Denetimden 

GeçmiĢ

Denetimden 

GeçmiĢ

Cari 

Dönem

Önceki

Dönem

Dipnot

1 Ocak -

31 Aralık

1 Ocak -

31 Aralık


Referansları 2021 2020

Hasılat 12 9.216.349 8.236.908

SatıĢların maliyeti (-) 12 (6.991.218) (3.760.019)

Brüt kar 2.225.131 4.476.889

Genel yönetim giderleri (-) 13 (1.097.528) (993.125)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 15 22.516.185 5.088.386

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 15 (164.893) (397.008)

Esas faaliyet karı 23.478.895 8.175.142

Finansman gelirleri 16 531.056 1.000.728

Finansman giderleri (-) 16 (19.873.187) (9.661.759)

Vergi öncesi kar / (zarar) 4.136.764 (485.889)

Vergi geliri / (gideri) (1.099.747) 3.340.170

ErtelenmiĢ vergi geliri / (gideri)  17 (1.099.747) 3.340.170

Dönem net karı / (zararı) 3.037.017 2.854.281

Pay baĢına kazanç / (kayıp) 20 0,110                     0,168                     

Diğer kapsamlı gelir 81.327.622 (2.685.766)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

   birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler

 - Maddi duran varlıklar yeniden 

   değerleme artıĢları / (azalıĢları) 7 90.364.024 (2.904.377)

 - TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm kazançları - (92.085)

- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer 

kapsamlı gelire iliĢkin vergiler 17 (9.036.402) 310.696

Toplam kapsamlı gelir / (gider) 84.364.639 168.515
 

 

(*) Yeniden düzenleme etkileri dipnot 2‟de açıklanmıĢtır. 



PAMEL YENĠLENEBĠLĠR ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

1 OCAK – 31 ARALIK 2021 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOSU 

 
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.) 

 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

4 

Sermaye

Pay ihraç 

primleri / 

iskontoları

Maddi duran varlık 

yeniden değerleme 

artıĢları

TanımlanmıĢ 

fayda planları 

yeniden ölçüm 

kazançları

GeçmiĢ 

Yıllar 

Karları / 

Zararları

Dönem Net 

Karı / 

Zararı Toplam

1 Ocak 2020 itibarıyla bakiye 17.000.000 3.570.000 43.669.303 71.827 (29.384.744) 919.942 35.846.328

Transferler - - - - 919.942 (919.942) -

Toplam kapsamlı gelir / (gider) - - (2.613.939) (71.827) - 2.854.281 168.515

Ortak kontrole tabi teĢebbüs veya iĢletmeleri içeren 

   birleĢmelerin etkisi (*) 43.000.000 - 16.420.373 . - (23.016.867) - 36.403.506

31 Aralık 2020 itibarıyla bakiye 60.000.000 3.570.000 57.475.737 - (51.481.669) 2.854.281 72.418.349

1 Ocak 2021 itibarıyla bakiye 60.000.000 3.570.000 57.475.737 - (51.481.669) 2.854.281 72.418.349

Transferler - - - - 2.854.281 (2.854.281) -

Toplam kapsamlı gelir / (gider) - - 81.327.622 - - 3.037.017 84.364.639

Ortak kontrole tabi teĢebbüs veya iĢletmeleri içeren 

   birleĢmelerin etkisi (*) (28.904.669) - - - 28.904.669 - -

31 Aralık 2021 itibarıyla bakiye 31.095.331 3.570.000 138.803.359 - (19.722.719) 3.037.017 156.782.988

Kar veya zararda yeniden 

sınıflandırılmayacak birikmiĢ diğer 

kapsamlı gelirler veya giderler

 
(*) ġirket, ana ortağı Pamukova Elektrik Üretim A.ġ.‟nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik Üretim A.ġ. ile 31 Mart 2021 tarihinde birleĢmiĢtir 

(Not 1). Söz konusu birleĢme iĢlemi sonrasında sermaye 31.095.331 TL‟ye ulaĢmıĢtır. 



PAMEL YENĠLENEBĠLĠR ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

1 OCAK – 31 ARALIK 2021 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE NAKĠT AKIġ TABLOSU 

 
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.) 

 

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 

5 

Yeniden 

DüzenlenmiĢ

ĠĢletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları

 Dipnot 

Referansları

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Cari Dönem

1 Ocak-31 

Aralık

2021

Bağımsız 

Denetimden 

GeçmiĢ 

Önceki Dönem

1 Ocak-31 

Aralık

2020

Dönem karı 3.037.017            2.854.281            

Amortisman ve itfa giderleriyle ilgili düzeltmeler 14 2.966.460            1.959.467            

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar ile ilgili düzeltmeler 9 187.682               (45.504)               

Diğer karĢılık giderleri ile ilgili düzeltmeler -                      (193.613)             

Faiz gelirleri / giderleri ile ilgili düzeltmeler (18.221.299)        232.332               

GerçekleĢmemiĢ yabancı para çevrim farkları ilgili düzeltmeler 15.265.743          7.116.463            

Vergi geliri / gideri ile ilgili düzeltmeler 17 1.099.747            (3.340.170)          

4.335.350            8.583.256            

ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen değiĢimler

Ticari alacaklardaki (artıĢ)/azalıĢ ile ilgili düzeltmeler (325.992)             (53.791)               

Ticari borçlardaki artıĢ/(azalıĢ) ile ilgili düzeltmeler 628.766               (218.259)             

ĠĢletme sermayesinde gerçekleĢen diğer (artıĢ)/azalıĢla ilgili düzeltmeler (1.292.253)          (176.917)             

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin karĢılıklar

    kapsamında yapılan ödemeler 9 (42.880)               -                      

A. Faaliyetlerden elde edilen nakit 3.302.991            8.134.289            

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen  nakit akımları

Maddi ve maddi olmayan duran varlık 

    alımından kaynaklanan nakit çıkıĢları (8.776.409)          (143.755)             

B. Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit (8.776.409)          (143.755)             

Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları   

Borç ödemelerine iliĢkin nakit çıkıĢları (17.661.825)        (18.268.636)        

ĠliĢkili taraflardan alınan diğer borçlardaki artıĢ 24.845.690          3.791.220            

Ödenen faizler (1.492.464)          (8.101)                 

Alınan faizler 42.160                 3.921                   

C. Finansman faaliyetlerinden elde 

     edilen / (kullanılan) nakit akımları 5.733.561            (14.481.596)        

Nakit ve nakit benzerlerindeki artıĢ / (azalıĢ) (A+B+C) 260.143               (6.491.062)          

D. Dönem baĢı nakit ve nakit benzerleri 22 1.950.699            8.441.761            

E. Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri (A+B+C+D) 22 2.210.842            1.950.699            
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1. ġĠRKET‟ĠN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU 

 

Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.ġ.ve bağlı ortaklıkları (“Grup”) (eski adıyla Bomonti Elektrik 

Mühendislik MüĢavirlik ĠnĢaat Turizm ve Ticaret A.ġ.) 18 Aralık 2007 tarihinde her nevi enerji tesisi inĢa 

etmek, iĢletmek ve ana sözleĢmesinde yazılı olan diğer iĢleri yapmak amacıyla kurulmuĢtur.  

 

ġirket, Adıyaman ili sınırları içerisinde ġifrin Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali tesisi için elektrik üretim 

lisansına sahiptir. Grup 22 Kasım 2012 tarihinde 6,946 MW kurulu gücünde olan hidroelektrik santrali 

iĢletmeye açmıĢ ve elektrik üretimlerine baĢlamıĢtır. Tesisin yıllık kapasite kullanım oranları, değiĢen iklim 

Ģartları ve mevsimsel etkilere göre değiĢkenlik gösterebilmektedir. EPDK‟dan 25 Mart 2010 tarihli 2481-24 

sayılı kurul kararı ile 49 yıl süreli üretim lisansı bulunmaktadır.  

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ġirket‟in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olup, çıkarılmıĢ sermayesi 

31.095.331 TL‟dir. Pamukova Elektrik Üretim A.ġ. „nin ġirket‟teki payı % 79,07 (31 Aralık 2020: %70)‟dir. 

 

ġirket, ana ortağı Pamukova Elektrik Üretim A.ġ.‟nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik 

Üretim A.ġ. (Tortum) ile 31 Mart 2021 tarihinde birleĢmiĢtir. Grup, Tortum‟u tüm aktif ve pasifleriyle 

birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralarak bünyesinde birleĢtirmiĢtir. Bu birleĢme ile  

Erzurum ili sınırları içerisinde Havva Hidroelektrik santraline sahip olmuĢtur. Havva Hidroelektrik santrali 

7,49 MW kurulu güce sahiptir. EPDK‟dan 31 Aralık 2007 tarihli 1447-1 sayılı kurul kararı ile 49 yıl süreli 

üretim lisansı bulunmaktadır. 

 

ġirket Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Ġz Plaza Apt. No:9/53 Sarıyer/Ġstanbul adresinde mukimdir. 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Grup‟un personel sayısı 20‟dir (31 Aralık 2020: 24). 

 

Finansal Tabloların Onaylanması 

 

Konsolide Finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıĢ ve 24 ġubat 2022 tarihinde 

yayınlanması için yetki verilmiĢtir. Genel Kurul‟un finansal tabloları değiĢtirme yetkisi bulunmaktadır. 

 

Grup‟un bağlı ortaklıklarının detayı aĢağıda verilmektedir: 

 

ġirketin Ġsmi Ülke Faaliyet Konusu Sermayedeki Pay Oranı 

Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.ġ. Türkiye Yenilenebilir Enerji Üretimi % 100 

 

Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.ġ. (“Sun”); 2021 yılında kurulmuĢ olup, yenilenebilir enerji üretimi 

sektöründe faaliyet göstermektedir. Grup, Sun‟un 31 Aralık 2021 itibarıyla 1.000.000 TL tutarındaki 

sermayesinin tamamına sahiptir. 
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 

 

2.1 Sunuma iliĢkin temel esaslar 

 

TMS‟ye Uygunluk Beyanı 

 

ġirket yasal defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca 

belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır.  

 

ĠliĢikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu‟nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 

sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan Seri II, 14.1 No‟lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin 

Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ olup Tebliğ‟in 5‟inci Maddesi‟ne 

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

konulmuĢ olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara iliĢkin ek ve yorumları (“TFRS”) esas 

alınmıĢtır. 

 

Konsolide finansal tablolar, KGK tarafından 15 Nisan 2019 tarihinde yayımlanan “TMS Taksonomi 

hakkında duyuru” ile SPK tarafından yayımlanan Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberinde 

belirlenmiĢ olan formatlara uygun olarak sunulmuĢtur. 

 

Konsolide finansal tablolar ve dipnotlar Kamu Gözetim Kurumu‟nun (“KGK”) tarafından yayımlanan TFRS 

taksonomisine uygun olarak hazırlanmıĢtır. 

 

Konsolide finansal tablolar, hidroelektrik santrallerinin gerçeğe uygun değerinden yeniden değerlenmesi 

haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. Tarihi maliyetin belirlenmesinde, genellikle varlıklar 

için ödenen tutarın gerçeğe uygun değeri esas alınmaktadır.  

 

Kullanılan Para Birimi 

 

Grup konsolide finansal tablolar faaliyette bulundukları temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi 

(fonksiyonel para birimi) ile hazırlanmıĢtır. Grup‟un finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Grup‟un geçerli 

para birimi olan ve konsolide finansal tablolar için sunum para birimi olan Türk Lirası cinsinden ifade 

edilmiĢtir. 

 

 

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Konsolide Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi 

 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup‟un konsolide finansal 

tabloları önceki dönemle karĢılaĢtırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların 

sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karĢılaĢtırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden 

sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.  
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.1 Sunuma iliĢkin temel esaslar (devamı) 

 

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi (devamı) 

 

“Ortak Kontrole Tabi ĠĢletme BirleĢmelerinin MuhasebeleĢtirilmesi” ile ilgili düzeltmeler  

  

Kamu Gözetim Kurumu‟nun (KGK) 21 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede “Ortak Kontrole Tabi ĠĢletme 

BirleĢmelerinin MuhasebeleĢtirilmesi” ile ilgili yayımlamıĢ olduğu ilke uyarınca, ortak kontrole tabi 

birleĢmelerin “Hakların BirleĢmesi” yöntemiyle geçmiĢ dönem finansal tabloların yeniden düzenlenmesi 

suretiyle muhasebeleĢtirilmesi gerekmektedir. Dipnot 1‟de detayları anlatılan ortak kontrol altında 

gerçekleĢen iĢlemler, “Hakların BirleĢtirilmesi” metoduna göre finansal tablolara yansıtılmıĢtır. ġirket‟in 

Pamukova Elektrik Üretim A.ġ. tarafından satın alınması 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla olmasından dolayı 

“Hakların BirleĢtirilmesi” metodu 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla uygulanmıĢ ve bu kapsamda ġirket‟in  

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal durum tablosu yeniden düzenlenmiĢtir.  

 
Bağımsız 

denetimden Yeniden

geçmiĢ Tortum Diğer düzenlenmiĢ

31 Aralık 2020 BirleĢmesi etkisi Sınıflamalar 31 Aralık 2020

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar 1.884.465 611.049 - 2.495.514

Nakit ve nakit benzerleri 1.573.986 376.713 - 1.950.699

Ticari alacaklar 224.145 110.348 - 334.493

   - İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 224.145 110.348 - 334.493

Diğer alacaklar 41.289 - - 41.289

   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 41.289 - - 41.289

PeĢin ödenmiĢ giderler 16.914 59.466 - 76.380

Diğer dönen varlıklar 28.131 64.522 - 92.653

Duran Varlıklar   59.459.595   54.990.924 ( 290.181)   114.160.338 

Maddi duran varlıklar 59.286.709 49.705.304 - 108.992.013

Maddi olmayan duran varlıklar 15.515 10.111 - 25.626

Diğer alacaklar 156.297 497.372 - 653.669

   - İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 156.297 497.372 - 653.669

ErtelenmiĢ vergi varlıkları - 2.549.858 (290.181) 2.259.677

PeĢin ödenmiĢ giderler 1.074 - - 1.074

Diğer duran varlıklar - 2.228.279 - 2.228.279

TOPLAM VARLIKLAR 61.344.060 55.601.973 (290.181) 116.655.852
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.1 Sunuma iliĢkin temel esaslar (devamı) 

 

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi (devamı) 

 
Bağımsız 

denetimden Yeniden

geçmiĢ Tortum Diğer düzenlenmiĢ

31 Aralık 2020 BirleĢmesi etkisi Sınıflamalar 31 Aralık 2020

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler   1.041.868   13.292.787                     -   14.334.655 

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları - 6.879.753 - 6.879.753

Ticari borçlar 27.491 230.486 - 257.977

   - İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 27.491 230.486 - 257.977

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar 

    kapsamındaki borçlar 1.100 24.877 16.931 42.908

Diğer borçlar 954.824 6.062.443 - 7.017.267

   - İlişkili taraflara diğer borçlar 953.326 6.059.496 - 7.012.822

   - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 1.498 2.947 - 4.445

Kısa vadeli karĢılıklar - 78.758 - 78.758

   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa 

vadeli karşılıklar - 78.758 - 78.758

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 58.453 16.470 (16.931) 57.992

Uzun Vadeli Yükümlülükler   23.565.323   6.627.706 ( 290.181)   29.902.848 

Uzun vadeli borçlanmalar 23.157.598 6.494.380 - 29.651.978

Uzun vadeli karĢılıklar 117.544 133.326 - 250.870

   - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin 

   uzun vadeli karşılıklar 117.544 133.326 - 250.870

ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri 290.181 -                             ( 290.181) -

ÖZKAYNAKLAR 36.736.869 35.681.480 - 72.418.349

ÖdenmiĢ sermaye 17.000.000 43.000.000 - 60.000.000

Paylara iliĢkin primler / iskontolar 3.570.000 - - 3.570.000

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

   birikmiĢ diğer kapsamlı gelirler veya giderler  41.055.364  16.420.373 -                    57.475.737

Maddi duran varlık yeniden değerleme artıĢları 41.055.364 16.420.373 - 57.475.737

GeçmiĢ yıl zararları (28.464.802) (23.016.867) (*) - (51.481.669)

Dönem net karı / (zararı) 3.576.307 (722.026) (*) - 2.854.281

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 

    VE ÖZKAYNAKLAR 61.344.060 55.601.973 (290.181) 116.655.852

 
(*) 31 Aralık 2020 finansal tablolarında Tortum‟un 1 Ocak - 30 Eylül 2020 tarihleri arasındaki karları geçmiĢ 

yıllar zararları hesabında, 1 Ekim – 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki karları ise dönem karı / zararı 

hesabında birleĢtirilmiĢtir. 
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.1 Sunuma iliĢkin temel esaslar (devamı) 

 

KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden Düzenlenmesi (devamı) 

 
Bağımsız 

denetimden Yeniden

geçmiĢ düzenlenmiĢ

1 Ocak Tortum Diğer 1 Ocak

31 Aralık 2020 BirleĢmesi etkisi Sınıflamalar 31 Aralık 2020

Hasılat 7.638.615 598.293 - 8.236.908

SatıĢların maliyeti (-) (3.057.234) (702.785) - (3.760.019)

Brüt kar 4.581.381 (104.492) - 4.476.889

Genel yönetim giderleri (-) (772.285) (220.840) - (993.125)

Esas faaliyetlerden diğer gelirler 5.071.118 17.268 - 5.088.386

Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) - (212.348) (184.660) (397.008)

Esas faaliyet karı 8.880.214 (520.412) (184.660) 8.175.142

Finansman gelirleri 995.616 5.112 - 1.000.728

Finansman giderleri (-) (9.598.437) (247.982) 184.660 (9.661.759)

Vergi öncesi kar / (zarar) 277.393 (763.282) - (485.889)

Vergi geliri / (gideri) 3.298.914 41.256 - 3.340.170

ErtelenmiĢ vergi geliri / (gideri)  3.298.914 41.256 - 3.340.170

Dönem net karı 3.576.307           (722.026)                - 2.854.281          

Diğer kapsamlı gelir (2.685.766) - - (2.685.766)

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

   birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler

 - Maddi duran varlıklar yeniden 

   değerleme artıĢları / (azalıĢları) (2.904.377) - - (2.904.377)

 - TanımlanmıĢ fayda planları yeniden ölçüm 

kazançları (92.085) - - (92.085)

- Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak 

diğer kapsamlı gelire iliĢkin vergiler 310.696 - - 310.696

Toplam kapsamlı gelir 890.541 (722.026) - 168.515

2.2  Muhasebe Politikalarında DeğiĢiklikler 

 

Yeni bir TFRS‟nin ilk kez yayınlanmasından kaynaklanan muhasebe politikaları değiĢiklikleri, söz konusu 

TFRS‟nin Ģayet varsa, geçiĢ hükümlerine uygun olarak geriye ve ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. 

 

 Muhasebe politikalarında yapılan önemli değiĢiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem 

finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Grup‟un cari dönem içerisinde muhasebe politikalarında 

herhangi bir değiĢiklik bulunmamaktadır.  
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

  

 2.3  Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar 

 

Muhasebe tahminlerindeki değiĢiklikler, yalnızca bir döneme iliĢkin ise, değiĢikliğin yapıldığı cari dönemde, 

gelecek dönemlere iliĢkin ise, hem değiĢikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye 

yönelik olarak uygulanır. Grup‟un cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değiĢikliği 

olmamıĢtır.Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal 

tabloları yeniden düzenlenir. 

 

 2.4  Konsolidasyon Esasları 

 

Konsolide finansal tablolar, ġirket ve ġirket‟in bağlı ortaklıkları tarafından kontrol edilen iĢletmelerin 

finansal tablolarını kapsar. Kontrol, ġirket‟in aĢağıdaki Ģartları sağlaması ile sağlanır: 

 

 Yatırım yapılan Ģirket/varlık üzerinde kontrol gücünün olması; 

 Yatırım yapılan Ģirket/varlıktan elde edeceği değiĢken getirilere açık olması ya da bu getirilere hakkı 

olması; ve 

 Getiriler üzerinde etkisi olabilecek Ģekilde kontrol gücünü kullanabilmesi. 

Yukarıda listelenen kriterlerin en az birinde herhangi bir değiĢiklik oluĢmasına neden olabilecek bir durumun 

ya da olayın ortaya çıkması halinde ġirket yatırımının üzerinde kontrol gücünün olup olmadığını yeniden 

değerlendirir.  

 

ġirket‟in yatırım yapılan Ģirket/varlık üzerinde çoğunluk oy hakkına sahip olmadığı durumlarda, ilgili 

yatırımın faaliyetlerini tek baĢına yönlendirebilecek/yönetebilecek Ģekilde yeterli oy hakkının olması halinde, 

yatırım yapılan Ģirket/varlık üzerinde kontrol gücü vardır. ġirket, aĢağıdaki unsurlar da dahil olmak üzere, 

ilgili yatırımdaki oy çoğunluğunun kontrol gücü sağlamak için yeterli olup olmadığının değerlendirmesinde 

konuyla ilgili tüm olayları ve Ģartları göz önünde bulundurur:  

 

 ġirket‟in sahip olduğu oy hakkı ile diğer hissedarların sahip olduğu oy hakkının karĢılaĢtırılması; 

 ġirket ve diğer hissedarların sahip olduğu potansiyel oy hakları; 

 SözleĢmeye bağlı diğer anlaĢmalardan doğan haklar; ve 

 ġirket‟in karar verilmesi gereken durumlarda ilgili faaliyetleri yönetmede (geçmiĢ dönemlerdeki genel 

kurul toplantılarında yapılan oylamalar da dahil olmak üzere) mevcut gücünün olup olmadığını 

gösterebilecek diğer olay ve Ģartlar. 

 

Bir bağlı ortaklığın konsolidasyon kapsamına alınması ġirket‟in bağlı ortaklık üzerinde kontrole sahip 

olmasıyla baĢlar ve kontrolünü kaybetmesiyle sona erer. Yıl içinde satın alınan veya elden çıkarılan bağlı 

ortaklıkların gelir ve giderleri, satın alım tarihinden elden çıkarma tarihine kadar konsolide kar veya zarar ve 

diğer kapsamlı gelir tablosuna dahil edilir.  

 

Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelirin her bir kalemi ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan 

paylara aittir. Kontrol gücü olmayan paylar ters bakiye ile sonuçlansa dahi, bağlı ortaklıkların toplam 

kapsamlı geliri ana ortaklık hissedarlarına ve kontrol gücü olmayan paylara aktarılır. 

 

Gerekli olması halinde, Grup‟un izlediği muhasebe politikalarıyla aynı olması amacıyla bağlı ortaklıkların 

finansal tablolarında muhasebe politikalarıyla ilgili düzeltmeler yapılmıĢtır. 
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

 2.5  Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları 

 

a. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki standartlara 

getirilen değişiklikler ve yorumlar: 

 

 TFRS 16 „Kiralamalar - COVID 19 Kira imtiyazları‟ kolaylaĢtırıcı uygulamanın uzatılmasında 

iliĢkin  değiĢiklikler; Mart 2021 itibarıyla bu değiĢiklik Haziran 2022'ye kadar uzatılmıĢ ve 1 Nisan 

2021'den itibaren geçerlidir. COVID-19 salgını sebebiyle kiracılara kira ödemelerinde bazı imtiyazlar 

sağlanmıĢtır. Bu imtiyazlar, kira ödemelerine ara verilmesi veya ertelenmesi dahil olmak üzere çeĢitli 

Ģekillerde olabilir. 28 Mayıs 2020 tarihinde, UMSK UFRS 16 Kiralamalar standardında yayımladığı 

değiĢiklik ile kiracıların kira ödemelerinde COVID-19 sebebiyle tanınan imtiyazların, kiralamada 

yapılan bir değiĢiklik olup olmadığını değerlendirmemeleri konusunda isteğe bağlı kolaylaĢtırıcı bir 

uygulama getirmiĢtir. Kiracılar, bu tür kira imtiyazlarını kiralamada yapılan bir değiĢiklik olmaması 

durumunda geçerli olan hükümler uyarınca muhasebeleĢtirmeyi seçebilirler. Bu uygulama kolaylığı 

çoğu zaman kira ödemelerinde azalmayı tetikleyen olay veya koĢulun ortaya çıktığı dönemlerde kira 

imtiyazının değiĢken kira ödemesi olarak muhasebeleĢtirilmesine neden olur. 

 

 TFRS 7, TFRS 4 ve TFRS 16 „daki değiĢiklikler - Gösterge faiz oranı reformu Faz 2; 1 Ocak 2021 

tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu Faz 2 

değiĢikliği, bir gösterge faiz oranının alternatifiyle değiĢtirilmesi de dahil olmak üzere reformların 

uygulanmasından kaynaklanan sorunları ele almaktadır.  

 

b. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve 

değişiklikler: 

 

● TFRS 17, “Sigorta SözleĢmeleri”; 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık 

raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart, hali hazırda çok çeĢitli uygulamalara izin veren TFRS 

4‟ün yerine geçmektedir. TFRS 17, sigorta sözleĢmeleri ile isteğe bağlı katılım özelliğine sahip yatırım 

sözleĢmeleri düzenleyen tüm iĢletmelerin muhasebesini temelden değiĢtirecektir.   

 

● TMS 1, “Finansal tabloların sunumu” standardının yükümlülüklerin sınıflandırılmasına iliĢkin 

değiĢikliği; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde 

geçerlidir. TMS 1, "Finansal tabloların sunumu” standardında yapılan bu dar kapsamlı değiĢiklikler, 

raporlama dönemi sonunda mevcut olan haklara bağlı olarak yükümlülüklerin cari veya cari olmayan 

olarak sınıflandırıldığını açıklamaktadır. Sınıflandırma, raporlama tarihinden sonraki olaylar veya 

iĢletmenin beklentilerinden etkilenmemektedir (örneğin, bir imtiyazın alınması veya sözleĢmenin 

ihlali). DeğiĢiklik ayrıca, TMS 1'in bir yükümlülüğün “ödenmesi”nin ne anlama geldiğini açıklığa 

kavuĢturmaktadır. 

 

● TFRS 3, TMS 16, TMS 37‟de yapılan dar kapsamlı değiĢiklikler ve TFRS 1, TFRS 9, TMS 41 ve 

TFRS 16‟da yapılan bazı yıllık iyileĢtirmeler; 1 Ocak 2022 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan 

yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir.  

 

o TFRS 3 „ĠĢletme birleĢmeleri‟nde yapılan değiĢiklikler; bu değiĢiklik ĠĢletme birleĢmeleri 

için muhasebe gerekliliklerini değiĢtirmeden TFRS 3‟te Finansal Raporlama için Kavramsal 

Çerçeveye yapılan bir referansı güncellemektedir. 
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.5  Yeni ve Revize EdilmiĢ Türkiye Muhasebe Standartları (devamı) 

 

o TMS 16 „Maddi duran varlıklar‟ da yapılan değiĢiklikler; bir Ģirketin, varlık kullanıma hazır 

hale gelene kadar üretilen ürünlerin satıĢından elde edilen gelirin maddi duran varlığın tutarından 

düĢülmesini yasaklamaktadır. Bunun yerine, Ģirket bu tür satıĢ gelirlerini ve ilgili maliyeti kar 

veya zarara yansıtacaktır. 

 

o TMS 37, „KarĢılıklar, KoĢullu Borçlar ve KoĢullu Varlıklar‟ da yapılan değiĢiklikler‟ bu 

değiĢiklik bir sözleĢmeden zarar edilip edilmeyeceğine karar verirken bir Ģirketin hangi 

maliyetleri içerdiğini belirtir. 

 

Yıllık iyileĢtirmeler, TFRS 1, „Uluslararası Finansal Raporlama Standartları‟nın ilk kez 

uygulanması‟ TFRS 9 „Finansal Araçlar‟, TMS 41 „Tarımsal Faaliyetler‟ ve TFRS 16‟nın 

açıklayıcı örneklerinde küçük değiĢiklikler yapmaktadır. 

 

b. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan standartlar ve 

değişiklikler: 

 

 TMS 1, Uygulama Bildirimi 2 ve TMS 8‟deki dar kapsamlı değiĢiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde 

veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklikler muhasebe 

politikası açıklamalarını iyileĢtirmeyi ve finansal tablo kullanıcılarının muhasebe tahminlerindeki 

değiĢiklikler ile muhasebe politikalarındaki değiĢiklikleri ayırt etmelerine yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır. 

 

 TMS 12, Tek bir iĢlemden kaynaklanan varlık ve yükümlülüklere iliĢkin ertelenmiĢ vergiye 

iliĢkin değiĢiklik, 1 Ocak 2023 tarihinde veya bu tarihten sonra baĢlayan yıllık raporlama 

dönemlerinde geçerlidir. Bu değiĢiklikler, Ģirketler tarafından ilk defa finansal tablolara 

alındığında vergilendirilebilir ve indirilebilir geçici farkların eĢit tutarlarda oluĢmasına neden 

olan iĢlemler üzerinden ertelenmiĢ vergi muhasebeleĢtirmelerini gerektirmektedir. 

 
Söz konusu değiĢikliklerin, Grup‟un finansal durumu ve performansı üzerinde önemli bir etkisinin 

olması beklenmemektedir. 
 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti 

 

ĠliĢkili Taraflar 

 

ĠliĢkili taraflar, konsolide finansal tablolarını hazırlayan iĢletmeyle (raporlayan iĢletme) iliĢkili olan kiĢi veya 

iĢletmedir.  

 

a) Bir kiĢi veya bu kiĢinin yakın ailesinin bir üyesi, aĢağıdaki durumlarda raporlayan iĢletmeyle iliĢkili 

sayılır: Söz konusu kiĢinin,  

 

(i) raporlayan iĢletme üzerinde kontrol veya müĢterek kontrol gücüne sahip olması durumunda,  

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

(iii) raporlayan iĢletmenin veya raporlayan iĢletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici personelinin 

bir üyesi olması durumunda.  
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

ĠliĢkili Taraflar (devamı) 

 

(b) AĢağıdaki koĢullardan herhangi birinin mevcut olması halinde iĢletme raporlayan iĢletme ile iliĢkili 

sayılır:  

 

(i)  ĠĢletme ve raporlayan iĢletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana ortaklık, 

bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile iliĢkilidir),  

(ii)  ĠĢletmenin, diğer iĢletmenin (veya diğer iĢletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin) iĢtiraki 

ya da iĢ ortaklığı olması halinde,  

(iii)  Her iki iĢletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iĢ ortaklığı olması halinde,  

(iv)  ĠĢletmelerden birinin üçüncü bir iĢletmenin iĢ ortaklığı olması ve diğer iĢletmenin söz konusu 

üçüncü iĢletmenin iĢtiraki olması halinde,  

(v)  ĠĢletmenin, raporlayan iĢletmenin ya da raporlayan iĢletmeyle iliĢkili olan bir iĢletmenin 

çalıĢanlarına iliĢkin olarak iĢten ayrılma sonrasında sağlanan fayda plânlarının olması halinde. 

Raporlayan iĢletmenin kendisinin böyle bir plânının olması halinde, sponsor olan iĢverenler de 

raporlayan iĢletme ile iliĢkilidir,  

(vi)  ĠĢletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kiĢi tarafından kontrol veya müĢtereken kontrol 

edilmesi halinde,  

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kiĢinin iĢletme üzerinde önemli etkisinin bulunması 

veya söz konusu iĢletmenin (ya da bu iĢletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici personelinin bir 

üyesi olması halinde. 
 

ĠliĢkili tarafla yapılan iĢlem raporlayan iĢletme ile iliĢkili bir taraf arasında kaynakların, hizmetlerin ya da 

yükümlülüklerin, bir bedel karĢılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.  

 

Hasılat 

 

Hasılat, elektrik enerjisi toptan satıĢ faaliyetlerini içerir.  

 

Grup 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren TFRS 15 “MüĢteri sözleĢmelerinden hasılat standartları” 

doğrultusunda beĢ aĢamalı model kapsamında hasılatı konsolide finansal tablolarında 

muhasebeleĢtirmektedir. 

 

Grup taahhüt edilmiĢ bir mal veya hizmeti müĢterisine devrederek edim yükümlülüğünü yerine getirdiğinde 

veya getirdikçe hasılatı konsolide finansal tablolarına kaydeder. Bir varlığın kontrolü müĢterinin eline 

geçtiğinde (veya geçtikçe) varlık devredilmiĢ olur. Malların satıĢından elde edilen gelir, aĢağıdaki Ģartların 

tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleĢtirilir: 

 

1) Grup‟un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi, 2) Grup‟un mülkiyetle 

iliĢkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir kontrolünün olmaması, 

3) Gelir tutarının güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi, 4) ĠĢlemle iliĢkili ekonomik faydaların iĢletmeye akıĢının 

olası olması, 5)ĠĢlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi. 
 

 

Üretimden Elektrik satışı 

 

Grup‟un santralleri aracılığı ile üretip sattığı elektrikten elde ettiği gelirlerdir. Grup, Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları Destekleme Mekanizmasından (YEKDEM) yararlanmaktadır. 



PAMEL YENĠLENEBĠLĠR ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

31 ARALIK 2021 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN 

DĠPNOTLAR 

 
 (Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.) 

 

15 

 

2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 
 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Nakit ve Nakit Benzerleri  
 

Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve satın alım tarihinden itibaren vadeleri 3 ay 

veya 3 aydan daha az olan, hemen nakde çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değiĢikliği riski 

taĢımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa vadeli yatırımlardır. Grup‟un nakit ve nakit benzerleri „Krediler 

ve Alacaklar‟ kategorisinde sınıflandırılmaktadır. 

 

Maddi Duran Varlıklar 

 

Üretim için kullanımda tutulan hidroelektrik santralleri, yeniden değerlenmiĢ tutarlarıyla muhasebeleĢtirilir. 

Yeniden değerlenmiĢ tutar, yeniden değerleme tarihinde tespit edilen gerçeğe uygun değerden sonraki 

dönemlerde oluĢan birikmiĢ amortisman ve birikmiĢ değer düĢüklüğü düĢülerek tespit edilir. Yeniden 

değerlemeler, raporlama tarihinde belirlenecek gerçeğe uygun değerin defter değerinden önemli farklılık 

göstermeyecek Ģekilde, düzenli aralıklarla yapılır. Söz konusu hidroelektrik santralin yeniden 

değerlemesinden kaynaklanan artıĢ, özkaynaktaki yeniden değerleme fonuna kaydedilir. Yeniden değerleme 

sonucu oluĢan değer artıĢı, maddi duran varlıkla ilgili daha önceden kar veya zarar tablosunda gösterilen bir 

değer düĢüklüğünün olması durumunda öncelikle söz konusu değer düĢüklüğü nispetinde gelir tablosuna 

kaydedilir. Bahse konu hidroelektrik santralin yeniden değerlemesinden oluĢan defter değerindeki azalıĢ, söz 

konusu varlığın daha önceki yeniden değerlemesine iliĢkin yeniden değerleme fonunda bulunan bakiyesini 

aĢması durumunda kar veya zarar tablosuna kaydedilir. 
 

Ġdari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiĢ olan diğer amaçlar doğrultusunda inĢa edilme aĢamasındaki 

varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düĢüklüğü kaybı düĢülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar 

da dahil edilir. Kullanıma ve satıĢa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu 

olduğunda, borçlanma maliyetleri aktifleĢtirilir. Bu varlıkların inĢası bittiğinde ve kullanıma hazır hale 

geldiklerinde ilgili maddi duran varlıklara sınıflandırılırlar. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için 

kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar. 
 

Yeniden değerlenen hidroelektrik santralin amortismanı kar veya zarar tablosunda yer alır. Yeniden 

değerlenen gayrimenkul satıldığında veya hizmetten çekildiğinde yeniden değerleme fonunda kalan bakiye 

doğrudan dağıtılmamıĢ karlara transfer edilir. Varlık finansal durum tablosu dıĢı bırakılmadıkça, yeniden 

değerleme fonundan dağıtılmamıĢ karlara transfer yapılmaz. 
 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar  
 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar 
 

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklardan sınırlı ömre sahip olanlar, maliyet değerlerinden birikmiĢ itfa 

payları ve birikmiĢ değer düĢüklükleri düĢüldükten sonraki tutarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen 

faydalı ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak itfa edilir. Beklenen faydalı ömür ve 

amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değiĢikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl 

gözden geçirilir ve tahminlerdeki değiĢiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleĢtirilir.  
 

Grup‟un maddi olmayan duran varlıkları, satın alma maliyeti değerinden, birikmiĢ itfa ve tükenme payları ile 

kalıcı değer kayıpları düĢülmüĢ olarak konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır. Satın alınan maddi 

olmayan duran varlıklar, özellikle yazılımlar, 3 ve 5 yıllık sınırlı faydalı ömürleri üzerinden doğrusal itfa 

yöntemi kullanılarak itfa edilir. Maddi olmayan duran varlıklara ait itfa payı giderleri kar veya zarar ve diğer 

kapsamlı gelir tablosunda genel yönetim giderleri ve satıĢların maliyeti içinde gösterilir. 
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 
 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Maddi Olmayan Duran Varlıklar (devamı) 

 

Maddi olmayan varlıkların bilanço dışı bırakılması 

 

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

yarar elde edilmesinin beklenmemesi durumunda finansal durum tablosu dıĢı bırakılır. Bir maddi olmayan 

duran varlığın finansal durum tablosu dıĢı bırakılmasından kaynaklanan kâr ya da zarar, varsa, varlıkların 

elden çıkarılmasından sağlanan net tahsilatlar ile defter değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu fark, 

ilgili varlık finansal durum tablosu dıĢına alındığı zaman kâr veya zararda muhasebeleĢtirilir. 

 

Finansal Araçlar 
 

Finansal varlıklar 
 

Finansal varlıkların alımı veya satımı Ģirketin varlığı alma ya da satmayı taahhüt ettiği iĢlem tarihinde 

muhasebeleĢtirilir. Finansal varlıklar, bunlardan nakit akıĢ elde etme haklarının sürelerinin dolduğunda veya 

devredildiğinde ve Ģirket sahipliğin tüm risk ve getirilerin önemli ölçüde devrettiğinde muhasebeleĢtirilir.  

 

Grup, finansal varlıklarını (a) Finansal varlıkların yönetimi için iĢletmenin kullandığı iĢ modeli, (b) Finansal 

varlığın sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının özelliklerini esas alarak sonraki muhasebeleĢtirmede itfa edilmiĢ 

maliyeti üzerinden, gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak veya gerçeğe uygun 

değer değiĢimi kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırır. Grup sadece finansal varlıkların 

yönetimi için kullandığı iĢ modelini değiĢtirdiğinde, bu değiĢiklikten etkilenen tüm finansal varlıkları 

yeniden sınıflandırır. Finansal varlıkların yeniden sınıflandırılması, yeniden sınıflandırma tarihinden itibaren 

ileriye yönelik olarak uygulanır. Bu tür durumlarda, daha önce finansal tablolara alınmıĢ olan kazanç, kayıp 

(değer düĢüklüğü kazanç ya da kayıpları dahil) veya faizler için herhangi düzeltme yapılmaz. 
 

Finansal varlıkların sınıflandırılması 
 

AĢağıdaki koĢulları sağlayan finansal varlıklar sonradan itfa edilmiĢ maliyetleri üzerinden ölçülür: 
 

 finansal varlığın, sözleĢmeye bağlı nakit akıĢlarının tahsil edilmesini amaçlayan bir iĢ modeli 
kapsamında elde tutulması; ve 

 finansal varlığa iliĢkin sözleĢme Ģartlarının, belirli tarihlerde sadece anapara ve anapara bakiyesinden 
kaynaklanan faiz ödemelerini içeren nakit akıĢlarına yol açması. 

 

Bir finansal varlık, itfa edilmiĢ maliyeti üzerinden ya da gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı gelire 
yansıtılarak ölçülmüyorsa, gerçeğe uygun değer değiĢimi kâr veya zarara yansıtılarak ölçülür. 
 
Ġlk defa finansal tablolara almada Grup, ticari amaçla elde tutulmayan özkaynak aracına yapılan yatırımını 
gerçeğe uygun değerindeki sonraki değiĢikliklerin diğer kapsamlı gelirde sunulması konusunda, geri 
dönülemeyecek bir tercihte bulunulabilir. 
 

 

 

 

 

 

 



PAMEL YENĠLENEBĠLĠR ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

31 ARALIK 2021 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN 

DĠPNOTLAR 

 
 (Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.) 

 

17 

 

2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 
 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Finansal Araçlar (devamı) 
 
Finansal varlıkların sınıflandırılması (devamı) 
 
(i) İtfa edilmiş maliyet ve etkin faiz yöntemi 
 

Ġtfa edilmiĢ maliyeti üzerinden gösterilen finansal varlıklara iliĢkin faiz geliri etkin faiz yöntemi kullanılarak 
hesaplanır. Etkin faiz yöntemi bir borçlanma aracının itfa edilmiĢ maliyetini hesaplama ve faiz gelirini ilgili 
döneme dağıtma yöntemidir. Bu gelir, aĢağıdakiler dıĢında, finansal varlığın brüt defter değerine etkin faiz 
oranı uygulanarak hesaplanır:  
 

(a) Satın alındığında veya oluĢturulduğunda kredi-değer düĢüklüğü bulunan finansal varlıklar. Bu tür 
finansal varlıklar için Grup, ilk defa finansal tablolara alınmasından itibaren, finansal varlığın itfa 
edilmiĢ maliyetine krediye göre düzeltilmiĢ etkin faiz oranını uygular.  

 

(b) Satın alındığında veya oluĢturulduğunda kredi-değer düĢüklüğü bulunan finansal varlık olmayan ancak 
sonradan kredi-değer düĢüklüğüne uğramıĢ finansal varlık haline gelen finansal varlıklar. Bu tür 
finansal varlıklar için Grup, sonraki raporlama dönemlerinde, varlığın itfa edilmiĢ maliyetine etkin faiz 
oranını uygular. 

 

Faiz geliri, sonraki muhasebeleĢtirmede itfa edilmiĢ maliyetleri ve gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer 

kapsamlı gelire yansıtılmıĢ borçlanma araçları için etkin faiz yöntemi kullanılarak muhasebeleĢtirilir.  
 

Faiz geliri kar veya zararda muhasebeleĢtirilir. 

 
(ii) Gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar 
 

Ġtfa edilmiĢ maliyetleri üzerinden veya gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı gelire yansıtılarak 

ölçülme kriterini karĢılamayan finansal varlıklar gerçeğe uygun değer değiĢimi kar veya zarara yansıtılarak 

ölçülürler.  

 

Gerçeğe uygun değer değiĢimi kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar her dönem sonunda gerçeğe 

uygun değerlerinden ölçülür ve tüm gerçeğe uygun değer değiĢimleri, ilgili finansal varlıklar finansal riskten 

korunma iĢlemlerinin bir parçası olmadıkları sürece, kar veya zararda muhasebeleĢtirilir. 

 

Grup, itfa edilmiĢ maliyetleri üzerinden gösterilen ticari alacaklar, müĢterilerle yapılan sözleĢmelerden doğan 

varlıklar ve ayrıca finansal teminat sözleĢmelerine yapılan yatırımlarına dair beklenen kredi zararları için 

konsolide finansal tablolarında değer düĢüklüğü karĢılığı ilgili karĢılık önemli tutara ulaĢtırsa ayırır. 

Beklenen kredi zararı tutarı her raporlama döneminde ilgili finansal varlığın ilk kez finansal tablolara 

alınmasından bu yana kredi riskinde oluĢan değiĢiklikleri yansıtacak Ģekilde güncellenir. 
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Finansal varlıklarda değer düşüklüğü 

 

Grup önemli finansman unsuru olmayan ticari alacaklar ve müĢterilerle yapılan sözleĢmelerden doğan 

varlıklar için basitleĢtirilmiĢ yaklaĢımdan faydalanarak değer düĢüklüğü karĢılıklarını, ilgili finansal 

varlıkların ömürleri boyunca beklenen kredi zararına eĢit tutarda hesaplar.  

 

Grup diğer tüm finansal araçları için, ilk muhasebeleĢtirmeden bu yana eğer kredi riskinde önemli bir artıĢ 

olduysa ömür boyu beklenen kredi zararlarını muhasebeleĢtirir. Ancak finansal aracın kredi riski ilk 

muhasebeleĢtirmeden bu yana önemli bir artıĢ göstermemiĢse Grup o finansal araç için 12 aylık beklenen 

kredi zararı tutarında zarar karĢılığını muhasebeleĢtirir. 

 

GeçmiĢ zarar oranları, müĢterilerin alacakları ödeme kabiliyetini etkileyen makroekonomik faktörlere göre 

güncel ve ileriye dönük bilgileri yansıtacak Ģekilde düzeltilmiĢtir. 

 

Beklenen kredi zararlarının ölçümü ve muhasebeleştirilmesi 

 

Beklenen kredi zararlarının ölçümü, temerrüt ihtimali, temerrüt halinde kayıp (örneğin temerrüt varsa kaybın 

büyüklüğü) ve temerrüt halinde riske esas tutarın bir fonksiyonudur. Temerrüt olasılığı ve temerrüt halinde 

kaybın değerlendirilmesi, ileriye dönük bilgilerle düzeltilmiĢ geçmiĢe ait verilere dayanır. Finansal 

varlıkların temerrüt halinde riske esas tutarı, ilgili varlıkların raporlama tarihindeki brüt defter değeri 

üzerinden yansıtılır. 

 

Finansal varlıkların beklenen kredi zararı, Grup‟un sözleĢmeye dayalı olarak vadesi geldikçe gerçekleĢecek 

nakit akıĢlarının tamamı ile Grup‟un tahsil etmeyi beklediği nakit akıĢlarının tamamı arasındaki farkın (tüm 

nakit açıklarının) baĢlangıçtaki etkin faiz oranı (ya da satın alındığında veya oluĢturulduğunda kredi-değer 

düĢüklüğü bulunan finansal varlıklar için krediye göre düzeltilmiĢ etkin faiz oranı) üzerinden hesaplanan 

bugünkü değeridir.  

 

Finansal varlıkların finansal tablo dışı bırakılması 

 

Grup yalnızca finansal varlıktan kaynaklanan nakit akıĢlarına iliĢkin sözleĢmeden doğan hakların süresi 

dolduğunda veya finansal varlığı ve finansal varlığın sahipliğinden kaynaklanan her türlü risk ve getirileri 

önemli ölçüde baĢka bir iĢletmeye devrettiğinde o finansal varlığı finansal tablo dıĢı bırakır.  

 

Ġtfa edilmiĢ maliyeti üzerinden ölçülen bir finansal varlık finansal tablo dıĢı bırakılırken varlığın defter 

değeri ve tahsil edilen ve edilecek bedel arasındaki fark kar veya zararda muhasebeleĢtirilir. Ayrıca, gerçeğe 

uygun değer değiĢimi diğer kapsamlı gelire yansıtılan bir borçlanma aracının finansal tablo dıĢı 

bırakılmasında, daha önce ilgili araca iliĢkin yeniden değerleme fonunda biriken toplam kazanç veya kayıp, 

kar veya zararda yeniden sınıflandırılır. Grup‟un ilk muhasebeleĢtirmede gerçeğe uygun değer değiĢimi diğer 

kapsamlı gelire yansıtarak ölçmeyi tercih ettiği bir özkaynak aracının finansal tablo dıĢı bırakılması 

durumunda, yeniden değerleme fonunda biriken kazanç veya kayıp kar veya zararda muhasebeleĢtirilmez, 

birikmiĢ karlara transfer edilir. 
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

Finansal yükümlülükler  

 

ĠĢletme, finansal yükümlülüğü ilk defa finansal tablolara alırken gerçeğe uygun değerinden ölçer. Gerçeğe 

uygun değer değiĢimleri kâr veya zarara yansıtılanlar dıĢındaki yükümlülüklerin ilk ölçümünde, bunların 

edinimiyle veya ihracıyla doğrudan iliĢkilendirilebilen iĢlem maliyetleri de gerçeğe uygun değere ilave edilir. 

 

ĠĢletme, aĢağıdakiler dıĢında kalan tüm finansal yükümlülüklerini sonraki muhasebeleĢtirmede itfa edilmiĢ 

maliyetinden ölçülen olarak sınıflandırır:  

 

(a) Gerçeğe uygun değer değiĢimi kâr veya zarara yansıtılan finansal yükümlülükler: Bu yükümlülükler, 

türev ürünler de dâhil olmak üzere, sonraki muhasebeleĢtirmede gerçeğe uygun değerinden ölçülür.  
 

(b) Finansal varlığın devredilmesi iĢleminin finansal tablo dıĢı bırakma Ģartlarını taĢımaması veya devam 

eden iliĢki yaklaĢımının uygulanması durumunda ortaya çıkan finansal yükümlülükler: Grup, bir 

varlığı devam eden iliĢkisi ölçüsünde finansal tabloda göstermeye devam ettiği durumda, finansal 

tabloya buna bağlı bir yükümlülük de yansıtır. Devredilen varlık ve buna bağlı yükümlülük, iĢletmenin 

elinde tutmaya devam ettiği hak ve mükellefiyetleri yansıtacak Ģekilde ölçülür. Devredilen varlığa 

bağlı yükümlülük, devredilen varlığın net defter değeri ile aynı usulde ölçülür. 
 

(c) TFRS 3‟ün uygulandığı bir iĢletme birleĢmesinde edinen iĢletme tarafından finansal tablolara alınan 

Ģarta bağlı bedel: Ġlk defa finansal tablolara alınmasından sonra, bu tür bir Ģarta bağlı bedeldeki 

gerçeğe uygun değer değiĢimleri kâr veya zarara yansıtılarak ölçülür. 

 

Grup, herhangi bir finansal yükümlülüğü yeniden sınıflandırmaz. 

 

Finansal yükümlülüklerin finansal tablo dışı bırakılması 

 

Grup finansal yükümlülükleri yalnızca Grup‟un yükümlülükleri ortadan kalktığında, iptal edildiğinde veya 

zaman aĢımına uğradığında finansal tablo dıĢı bırakır. Finansal tablo dıĢı bırakılan finansal yükümlülüğün 

defter değeri ve devredilen nakit dıĢı varlıklar veya üstlenilen yükümlülükler dahil olmak üzere ödenen veya 

ödenecek tutar arasındaki fark, kar veya zararda muhasebeleĢtirilir.  

 

Borçlanma Maliyetleri ve Alınan Krediler 
 

Alınan kredilerin vadeleri raporlama tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise, kısa vadeli yükümlülükler 

içerisinde, 12 aydan fazla ise uzun vadeli yükümlülükler içerisinde gösterilmektedir. Krediler, alındıkları 

tarihlerde, alınan kredi tutarından iĢlem masrafları çıkartıldıktan sonraki gerçeğe uygun değerleriyle 

kaydedilir.  
 

Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiĢ maliyet değeri üzerinden belirtilir. ĠĢlem 

masrafları düĢüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiĢ maliyet değeri arasındaki fark, kar veya zarar ve 

diğer kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. Kredilerden 

kaynaklanan finansman maliyeti, oluĢtuğunda kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir. 
 

Amaçlanan kullanıma veya satıĢa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi (bir yıl ve 

üzeri) gerektiren varlıklar özellikli varlıklar olarak tanımlanmaktadır. Özellikli varlığın iktisabı, yapımı ya da 

üretimi ile ilgili genel veya belirli borçlanma maliyetleri, ilgili varlığın yönetimin amaçları doğrultusunda 

faaliyet gösterebilmesi amacıyla gerekli oluĢuma ve yere getirildiği ana kadar, söz konusu varlığın 

maliyetinin bir parçası olarak aktifleĢtirilir. 
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (Devamı) 

 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (Devamı) 

 

KarĢılıklar, KoĢullu Varlık ve Yükümlülükler 

 

GeçmiĢ olaylardan  kaynaklanan  mevcut  bir  yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün  yerine  

getirilmesinin muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir Ģekilde tahmin edilebilir 

olması durumunda konsolide finansal tablolarda karĢılık ayrılır. 

 

KarĢılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe iliĢkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, bilanço 

tarihi itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın en güvenilir Ģekilde tahmin 

edilmesi yoluyla hesaplanır. KarĢılığın, mevcut yükümlülüğün karĢılanması için gerekli tahmini nakit 

akımlarını kullanarak ölçülmesi durumunda söz konusu karĢılığın defter değeri, ilgili nakit akımlarının 

bugünkü değerine eĢittir.  

 

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

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

kesin olması ve güvenilir bir Ģekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleĢtirilir. 

 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler 

 

Gelir vergisi gideri, cari vergi ve ertelenmiĢ vergi giderinin toplamından oluĢur.  

 

Cari vergi  

 

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

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

indirilmesi mümkün olmayan kalemleri hariç tutması nedeniyle, gelir tablosunda yer verilen kârdan farklılık 

gösterir. Grup‟un cari vergi yükümlülüğü bilanço tarihi itibarıyla yasallaĢmıĢ ya da önemli ölçüde 

yasallaĢmıĢ vergi oranı kullanılarak hesaplanmıĢtır. 

 

Ertelenmiş vergi 

 

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

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

yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaĢmıĢ vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla belirlenmektedir. 

ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir 

geçici farklardan oluĢan ertelenmiĢ vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle söz 

konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması Ģartıyla hesaplanmaktadır. Bahse konu varlık ve 

yükümlülükler, ticari ya da mali kar/zararı etkilemeyen iĢleme iliĢkin geçici fark, Ģerefiye veya diğer varlık 

ve yükümlülüklerin ilk defa finansal tablolara alınmasından (iĢletme birleĢmeleri dıĢında) kaynaklanıyorsa 

muhasebeleĢtirilmez.  
 

ErtelenmiĢ vergi yükümlülükleri, ġirket‟in geçici farklılıkların ortadan kalkmasını kontrol edebildiği ve 

yakın gelecekte bu farkın ortadan kalkma olasılığının düĢük olduğu durumlar haricinde, bağlı ortaklık ve 

iĢtiraklerdeki yatırımlar ve iĢ ortaklıklarındaki paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farkların 

tümü için hesaplanır. Bu tür yatırım ve paylar ile iliĢkilendirilen vergilendirilebilir geçici farklardan 

kaynaklanan ertelenmiĢ vergi varlıkları, yakın gelecekte vergiye tabi yeterli kar elde etmek suretiyle söz 

konusu farklardan yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması ve gelecekte ilgili farkların ortadan kalkmasının 

muhtemel olması Ģartlarıyla hesaplanmaktadır. 
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı) 

 

Ertelenmiş vergi (devamı) 

 

ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri varlıkların gerçekleĢeceği veya yükümlülüklerin yerine 

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

yasallaĢmıĢ vergi oranları (vergi düzenlemeleri) üzerinden hesaplanır. ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve 

yükümlülüklerinin hesaplanması sırasında, ġirket‟in bilanço tarihi itibarıyla varlıklarının defter değerini geri 

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

alınır. 

 

ErtelenmiĢ vergi varlıkları ve yükümlülükleri, cari vergi varlıklarıyla cari vergi yükümlülüklerini mahsup 

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

tarafından toplanan gelir vergisiyle iliĢkilendirilmesi ya da ġirket‟in cari vergi varlık ve yükümlülüklerini 

netleĢtirmek suretiyle ödeme niyetinin olması durumunda mahsup edilir. 

 

Dönem cari ve ertelenmiş vergisi 

 

Vergi, doğrudan özkaynaklar altında muhasebeleĢtirilen bir iĢlemle ilgili olmaması koĢuluyla, kar veya zarar 

tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili iĢlemle birlikte özkaynaklar altında muhasebeleĢtirilir. 

 

ÇalıĢanlara Sağlanan Faydalar  

 

Kıdem tazminatları 

 

Türkiye‟de mevcut kanunlar ve toplu iĢ sözleĢmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya iĢten 

çıkarılma durumunda ödenmektedir. GüncellenmiĢ olan Çalışanlara Sağlanan Faydalar Standardı (“TMS 

19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmıĢ emeklilik fayda planları olarak nitelendirilir. 
 

Bilançoda muhasebeleĢtirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, tüm çalıĢanların emeklilikleri dolayısıyla 

ileride doğması beklenen yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmıĢ ve konsolide 

finansal tablolara yansıtılmıĢtır. Hesaplanan tüm aktüeryal kazançlar ve kayıplar diğer kapsamlı gelir altında 

muhasebeleĢtirilmiĢtir. 

 

Nakit AkıĢ Tablosu 

 

Nakit akıĢ tablosunda, döneme iliĢkin nakit akıĢları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir 

biçimde sınıflandırılarak raporlanır. 
 

Sermaye ve Temettüler  
 

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

alındığı dönemde birikmiĢ kardan indirilerek kaydedilir. 
 

Pay BaĢına Kazanç 
 

Kar veya zarar tablosunda belirtilen pay baĢına kazanç, net karın, yıl boyunca piyasada bulunan payların 
ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesi ile bulunmuĢtur. 
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2. KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR (devamı) 

 

2.6 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı) 

 

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 
 

Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara iliĢkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiĢ finansal 
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmıĢ olsalar bile, raporlama tarihi ile finansal tabloların 
yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar. 
 
Grup, raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara 
alınan tutarları bu yeni duruma uygun Ģekilde düzeltir. 

 

2.7 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları 

 

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

değerlerinde önemli düzeltmelere neden olacak önemli bir risk taĢıyan bilanço tarihindeki tahmin belirsizliğinin 

diğer temel kaynakları aĢağıda değerlendirilmiĢtir. 

 

Ertelenmiş vergiler 

 

ġirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TFRS‟ye göre hazırlanmıĢ finansal tabloları arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğü 

muhasebeleĢtirmektedir. ġirket‟in gelecekte oluĢacak karlardan indirilebilecek kullanılmamıĢ mali zararları 

ve diğer indirilebilir geçici farklardan oluĢan ertelenmiĢ vergi varlıkları bulunmaktadır. ErtelenmiĢ vergi 

varlıklarının kısmen ya da tamaman geri kazanilabilir tutarı mevcut koĢullar altında tahmin edilmiĢtir. 

Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluĢan zararlar, kullanılmamıĢ 

zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi 

planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuĢtur. Elde edilen veriler ıĢığında, ġirket‟in gelecekte elde 

edilecek vergiye tabi kar ertelenmiĢ vergi varlıklarının tamamını karĢılamaya yetmiyorsa, ertelenmiĢ vergi 

varlığının tamamı ve bir kısmına karĢılık ayrılır.  

 

Grup’un hidroelektrik santrali gerçeğe uygun değer ölçümleri 

 

Grup‟un sahip olduğu hidroelektrik santralleri, yeniden değerleme tarihindeki gerçeğe uygun değerinden 

birikmiĢ amortisman düĢülmüĢ tutar olan yeniden değerlenme tutarlarıyla gösterilmiĢtir. Grup‟un  

mülkiyetinde bulunan hidroelektrik santrallerinin gerçeğe uygun değerini belirlemek için, değerleme 

çalıĢmaları 31 Aralık 2021 tarihinde Grup‟dan bağımsız bir değerleme Ģirketi olan Lotus Gayrimenkul 

Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ. tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. Lotus Gayrimenkul Değerleme ve 

DanıĢmanlık A.ġ., SPK tarafından yetkilendirilmiĢ olup Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gayrimenkul 

değerleme hizmeti vermektedir. 

 

3. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI 

 
ĠliĢkili taraflara diğer borçlar 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Uzun Vadeli Kısa Vadeli

Pamukova Elektrik Üretim A.ġ (*) 12.186.909 7.012.822

12.186.909 7.012.822

 
(*) Pamukova Elektrik Üretim A.ġ. tarafından finansman sağlanmıĢ olup, % 23,61 ile iskonto edilmiĢtir. 
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3. ĠLĠġKĠLĠ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı) 

 
ĠliĢkili taraflarla olan iĢlemler

1 Ocak - 1 Ocak -

Faiz gideri

31 Aralık 

2021

31 Aralık 

2020

Pamukova Elektrik Üretim A.ġ 2.756.252 124.897

2.756.252 124.897
 

 
1 Ocak - 1 Ocak -

Reeskont gelirleri

31 Aralık 

2021

31 Aralık 

2020

Pamukova Elektrik Üretim A.ġ 22.427.855 -

22.427.855 -
 

 
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 

2021

31 Aralık 

2020

Üst düzey yönetime sağlanan faydalar (*) 160.444 67.087

 
(*) Grup üst düzey yönetim kadrosunu yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak 

belirlemiĢtir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, huzur hakları kapsamında yapılan ödemelerden 

oluĢmaktadır. 

 

4. TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR 

 

a) Ticari Alacaklar 

 
31 Aralık 31 Aralık

Kısa vadeli ticari alacaklar 2021 2020

Ticari alacaklar 660.485 334.493

660.485 334.493

 
Ticari alacakların ağırlıklı ortalama vadesi 30 gündür (31 Aralık 2020: 30 gün). 

 

Ticari alacaklardaki risklerin niteliği ve düzeyine iliĢkin açıklamalar 19. dipnotta verilmiĢtir. 

 

b) Ticari Borçlar: 
31 Aralık 31 Aralık

Kısa vadeli ticari borçlar 2021 2020

Ticari borçlar 886.743 257.977

886.743 257.977

Ticari borçların ağırlıklı ortalama vadesi 30 gündür (31 Aralık 2020: 30 gün). 



PAMEL YENĠLENEBĠLĠR ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

31 ARALIK 2021 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN 

DĠPNOTLAR 

 
 (Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.) 

 

24 

 

5. DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR 

 

a) Diğer Alacaklar 
 

31 Aralık 31 Aralık

Kısa vadeli diğer alacaklar 2021 2020

Verilen depozito ve teminatlar 41.289 41.289

Diğer 2.316 -

43.605 41.289

 
 

31 Aralık 31 Aralık

Uzun vadeli diğer alacaklar 2021 2020

Verilen depozito ve teminatlar 604.264 653.669

604.264 653.669

b) Diğer Borçlar 
 31 Aralık 31 Aralık

Kısa vadeli diğer borçlar 2021 2020

ĠliĢkili taraflara diğer borçlar (Not 3) - 7.012.822

Diğer 59.452 4.445

59.452 7.017.267
 

 
 31 Aralık 31 Aralık

Uzun vadeli diğer borçlar 2021 2020

ĠliĢkili taraflara diğer borçlar (Not 3) 12.186.909 -

12.186.909 -

 
6. PEġĠN ÖDENMĠġ GĠDERLER 

 
31 Aralık 31 Aralık

Kısa vadeli peĢin ödenmiĢ giderler 2021 2020

Gelecek aylara ait giderler 650 59.466

Verilan avanslar 51.912 16.914

52.562 76.380

 
31 Aralık 31 Aralık

Uzun vadeli peĢin ödenmiĢ giderler 2021 2020

Verilen avanslar 1.412.769 -

Gelecek yıllara ait giderler 19.719 1.074

1.432.488 1.074
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7. MADDĠ DURAN VARLIKLAR 

 

  Maliyet Değeri    

 Hidroelektrik 

santralleri  DemirbaĢlar 

 Yapılmakta 

olan yatırımlar  Toplam 

 1 Ocak 2021  itibarıyla açılıĢ bakiyesi  120.672.377  178.579  - 120.850.956

 Alımlar     -  27.737  10.979.296 11.007.033

 Yeniden değerleme artıĢı / (azalıĢı)  90.364.024  -  - 90.364.024

 31 Aralık 2021 itibarıyla kapanıĢ bakiyesi  211.036.401  206.316  10.979.296  222.222.013

 BirikmiĢ Amortismanlar    

 1 Ocak 2021 itibarıyla açılıĢ bakiyesi  (11.780.103)  (78.840)  - (11.858.943)

 Dönem gideri     (2.935.595)  (23.750)  - (2.959.345)

 Yeniden değerleme artıĢı / (azalıĢı)  -  -  - -

 31 Aralık 2021 itibarıyla kapanıĢ bakiyesi  (14.715.698)  (102.590)  -  (14.818.288)

 31 Aralık 2021 itibarıyla net defter değeri  196.320.703  103.726  10.979.296  207.403.725

 

  Maliyet Değeri    

 Hidroelektrik 

santralleri  DemirbaĢlar 

 Yapılmakta 

olan yatırımlar  Toplam 

 1 Ocak 2020  itibarıyla açılıĢ bakiyesi  65.667.407  55.479  - 65.722.886

 Alımlar     74.924  62.831  - 137.755

 Ortak kontrole tabi birleĢme etkisi  57.834.423  60.269  - 57.894.692

 Yeniden değerleme artıĢı / (azalıĢı)  (2.904.377)  -  - (2.904.377)

 31 Aralık 2020 itibarıyla kapanıĢ bakiyesi  120.672.377  178.579  -  120.850.956

 BirikmiĢ Amortismanlar    

 1 Ocak 2020  itibarıyla açılıĢ bakiyesi  (1.966.138)  (16.755)  - (1.982.893)

 Dönem gideri     (1.929.542)  (26.591)  - (1.956.133)

 Ortak kontrole tabi birleĢme etkisi  (7.884.423)  (35.494)  - (7.919.917)

 31 Aralık 2020  itibarıyla kapanıĢ bakiyesi  (11.780.103)  (78.840)  -  (11.858.943)

 31 Aralık 2020  itibarıyla net defter değeri  108.892.274  99.739  -  108.992.013

 

Maddi duran varlıklara ait amortisman süreleri aĢağıdaki gibidir: 

 
Ekonomik Ömrü

Hidroelektrik santrali 36- 39 yıl

DemirbaĢlar 3-10 yıl

Ekonomik Ömrü

Haklar (Lisanslar) 3 yıl  
 

Grup‟un finansal kiralama yoluyla elde etmiĢ olduğu maddi duran varlıkları bulunmamaktadır (31 Aralık 

2020: Bulunmamaktadır). 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemi içerisinde aktifleĢtirilen borçlanma maliyeti tutarı 

2.232.339 TL‟dir.  
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8. TAAHHÜTLER 
 

Teminat-Rehin-Ġpotekler (“TRĠ”) 

Grup‟un teminat, rehin ve ipoteklerine iliĢkin tablolar aĢağıdaki gibidir:  
 

31 Aralık  2021 TL karĢılığı TL Avro

A. Kendi Tüzel KiĢilği Adına VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam Tutarı

-Teminat 11.732.854 276.518 758.000

-Rehin 40.000.000 40.000.000 -

Toplam 51.732.854 40.276.518 758.000

 
31 Aralık 2020 TL karĢılığı TL Avro

A. Kendi Tüzel KiĢilği Adına VermiĢ Olduğu TRĠ'lerin Toplam Tutarı

-Teminat 14.328.842 276.518 1.560.000

-Rehin 40.000.000 40.000.000 -

Toplam 54.328.842 40.276.518 1.560.000

 
Verilen teminat ve rehinler, krediler karĢılığında verilmiĢtir. Grup‟un vermiĢ olduğu diğer TRĠ‟lerin Grup‟un 

özkaynaklarına oranı sıfırdır. 
 

9. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR 
 

ÇalıĢanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 
31 Aralık 31 Aralık

2021 2020

Ödenecek sosyal güvenlik primleri 35.337 41.808

Personele borçlar  - 1.100

35.337 42.908

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin kısa vadeli karĢılıklar 
31 Aralık 31 Aralık

2021 2020

Kullanılmayan izin yükümlülüğü 88.661 78.758

88.661 78.758

ÇalıĢanlara sağlanan faydalara iliĢkin uzun vadeli karĢılıklar 

 

Kıdem tazminatı karĢılığı hareketi aĢağıdaki gibidir: 
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

2021 2020

1 Ocak itibarıyla açılıĢ 250.870 80.112

Hizmet maliyeti 165.987 (48.956)

Faiz maliyeti 11.792 4.969

Aktüeryal kayıp / kazanç - 92.085

Ödenen kıdem tazminatları (42.880) -

Ortak kontrole tabi birleĢme etkisi - 122.660

KapanıĢ bakiyesi 385.769 250.870
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9. ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR (Devamı) 
 

Kıdem tazminatı karĢılığı: 

 

Grup, Türk ĠĢ Kanunu‟na göre, en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak 25 yıllık çalıĢma hayatı ardından emekliye 

ayrılan (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaĢ), iĢ iliĢkisi kesilen, askerlik hizmetleri için çağrılan veya vefat eden 

her çalıĢanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. 

 

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı, aylık 8.284,51 TL (31 Aralık 2020: 7.117,17 TL) 

tavanına tabidir. 

 

Kıdem tazminatı yükümlülüğü yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem tazminatı karĢılığı, 

Grup‟un, çalıĢanların emekli olmasından kaynaklanan gelecekteki muhtemel yükümlülük tutarının bugünkü 

değerinin tahmin edilmesi yoluyla hesaplanmaktadır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar, grubun 

yükümlülüklerinin, tanımlanmıĢ fayda planları kapsamında aktüeryal değerleme yöntemleri kullanılarak 

geliĢtirilmesini öngörür. Bu doğrultuda, toplam yükümlülüklerin hesaplanmasında kullanılan aktüeryal 

varsayımlar aĢağıda belirtilmiĢtir: 

 

Ana varsayım, her hizmet yılı için olan azami yükümlülük tutarının enflasyona paralel olarak artacak olmasıdır. 

Dolayısıyla, uygulanan iskonto oranı, gelecek enflasyon etkilerinin düzeltilmesinden sonraki beklenen reel oranı 

ifade eder. Bu nedenle, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, ekli finansal tablolarda karĢılıklar, geleceğe iliĢkin, 

çalıĢanların emekliliğinden kaynaklanacak muhtemel yükümlülüğünün bugünkü değeri tahmin edilerek 

hesaplanır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla karĢılıklar ortalama % 4,20 reel iskonto oranı ile hesaplanmıĢtır  

(31 Aralık 2020: % 4,70). Kıdem tazminatı tavanı altı ayda bir revize edilmekte olup, karĢılık hesaplanmasında 1 

Ocak 2022 tarihinde geçerli olan 10.848,59 TL tavan tutarı dikkate alınmıĢtır (1 Ocak 2021: 7.638,96TL). 

 

10. DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 
31 Aralık 31 Aralık

Diğer dönen varlıklar 2021 2020

Devreden KDV 85 20.823

Personel avansları - 28.266

Diğer 50.532 43.564

50.617 92.653

31 Aralık 31 Aralık

Diğer duran varlıklar 2021 2020

Devreden KDV 2.732.907 2.228.279

2.732.907 2.228.279
 

 
 31 Aralık 31 Aralık

Diğer kısa vadeli yükümlülükler 2021 2020

Ödenecek vergi ve fonlar 540.879 56.188

Diğer 523 1.804

541.402 57.992
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11. SERMAYE, YEDEKLER VE DĠĞER ÖZKAYNAK KALEMLERĠ 

 

Sermaye 

 

ġirket‟in çıkarılmıĢ sermaye yapısı aĢağıdaki gibidir: 

31 Aralık 31 Aralık

Ortaklar % 2021 % 2020

Pamukova Elektrik Üretim A.ġ. 79% 24.585.831 70% 11.900.500

Halka açık kısım 21% 6.509.500 30% 5.099.500

Nominal sermaye 100 31.095.331 100 17.000.000

Tortum Elektrik Üretim A.ġ. (*)  - 43.000.000

Toplam 31.095.331 60.000.000
 

 

(*) ġirket, ana ortağı Pamukova Elektrik Üretim A.ġ.‟nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum 

Elektrik Üretim A.ġ. ile 31 Mart 2021 tarihinde birleĢmiĢtir. 

 

Tortum Elektrik Üretim A.ġ.'nin Ģirket tarafından tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak tasfiyesiz infisah 

yoluyla devralınması suretiyle birleĢmesi sürecinde ġirket'in 17.000.000 TL olan çıkarılmıĢ sermayesi 

31.095.331 TL'ye çıkarılmıĢtır. 

 

ġirket‟in sermayesi 31.095.331 TL olup her biri 1 TL nominal değerde (31 Aralık 2020:1 TL), 1.360.000 

adet nama yazılı (A) Grubu ve 29.735.331 adet hamiline yazılı (B) Grubu olmak üzere toplam 31.095.331 

adet paydan oluĢmaktadır (31 Aralık 2020: 17.000.000 adet pay, 1.360.000 adet nama yazılı (A) Grubu ve 

15.640.000 adet hamiline yazılı (B) Grubu ). 
 

Paylara iliĢkin primler/iskontolar 

31 Aralık 31 Aralık

2021 2020

Hisse senedi ihraç primleri 3.570.000 3.570.000  
 

Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç / kayıpları 

31 Aralık 31 Aralık

2021 2020

Maddi duran varlık değerleme artıĢları 138.803.359 57.475.737  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAMEL YENĠLENEBĠLĠR ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 

 

31 ARALIK 2021 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN 

DĠPNOTLAR 

 
 (Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiĢtir.) 

 

29 

 

12. HASILAT VE SATIġLARIN MALĠYETĠ 
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

SatıĢlar 2021 2020

Yurt içi elektrik satıĢları 9.216.349 8.236.908

9.216.349 8.236.908

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

SatıĢların maliyeti 2021 2020

Amortisman giderleri 2.953.019 1.955.467

Personel giderleri 1.686.277 866.667

Elektrik üretim maliyeti 1.562.277 375.798

Bakım giderleri 167.168 87.575

Diğer giderler 622.477 474.512

6.991.218 3.760.019

 
13. GENEL YÖNETĠM GĠDERLERĠ 

 
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

Genel yönetim giderleri 2021 2020

Personel giderleri 406.371 333.952

DanıĢmanlık giderleri 295.223 419.560

Vergi, resim ve harçlar 50.765 2.206

Amortisman giderleri 13.441 4.000

Diğer 331.728 233.407

1.097.528 993.125
 

14. NĠTELĠKLERĠNE GÖRE GĠDERLER 
 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

2021 2020

Amortisman giderleri 2.966.460 1.959.467

Personel giderleri 2.092.648 1.200.619

Elektrik üretim maliyeti 1.562.277 375.798

DanıĢmanlık giderleri 295.223 419.560

Bakım giderleri 167.168 87.575

Vergi, resim ve harçlar 50.765 2.206

Diğer 954.205 707.919

8.088.746 4.753.144
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15. ESAS FAALĠYETLERDEN DĠĞER GELĠRLER VE GĠDERLER 

 
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

Esas faaliyetlerden diğer gelirler: 2021 2020

Reeskont gelirleri (Not 3) 22.427.855 -

Vazgeçilen alacaklardan gelirler - 4.861.967

Konusu kalmayan dava karĢılıkları - 193.179

Diğer gelirler 88.330 33.240

22.516.185 5.088.386
 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

Esas faaliyetlerden diğer giderler: 2021 2020

Diğer giderler (164.893) (397.008)

(164.893) (397.008)
 

16. FĠNANSMAN GELĠRLERĠ VE GĠDERLERĠ 
1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

2021 2020

Kur farkı geliri 488.896 991.695

Faiz ve vade farkı gelirleri 42.160 9.033

531.056 1.000.728
 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık 31 Aralık

2021 2020

Kur farkı gideri 15.320.136 8.610.522

Faiz gideri 4.248.716 234.909

Kredi yapılandırma gideri - 694.216

Komisyon giderleri 257.573 75.975

Diğer giderler 46.762 46.137

19.873.187 9.661.759
 

 

17. GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) 

 
1 Ocak - 1 Ocak - 

31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Vergi gideri:

Cari vergi gideri - -

ErtelenmiĢ vergi geliri / (gideri) (1.099.747) 3.340.170

(1.099.747) 3.340.170
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17. GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) 

(devamı) 
 

Kurumlar Vergisi 
 

ġirket, Türkiye‟de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. ġirket‟in cari dönem faaliyet sonuçlarına iliĢkin 

tahmini vergi yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli karĢılıklar ayrılmıĢtır.  
 

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi 

Kanunu‟ndaki değiĢiklik ile %20 olan Kurumlar Vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 

yılı kurum kazançları için %23, 2023 ve sonraki yıllar kurum kazançları için ise %20 oranında 

uygulanacaktır. 

 

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde 

gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye 

tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiĢ yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan 

yatırım indirimleri) düĢüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 2021 yılında uygulanan 

efektif vergi oranı %25‟dir (2020: %22). 
 

7061 Sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 

2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanmıĢtır. Bu Kanunun 89 uncu maddesiyle, Kurumlar 

Vergisi Kanunu‟nun “Ġstisnalar” baĢlıklı 5 inci maddesinde değiĢiklik yapılmaktadır. Maddenin birinci 

fıkrasının; (a) bendiyle kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taĢınmazların satıĢından doğan 

kazançlarına uygulanan %75‟lik istisna %50'ye indirilmiĢtir. Bu düzenleme 5 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 

yürürlüğe girmiĢtir. 
 

Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda değiĢiklik yapılmasına dair kanun 20 Ocak 2022 

tarihinde Kanun No. 7352 sayıyla yasalaĢmıĢ olup, geçici hesap dönemleri de dahil olmak üzere 2021 ve 

2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde Mükerrer 298 inci madde 

kapsamındaki enflasyon düzeltmesine iliĢkin Ģartların oluĢup oluĢmadığına bakılmaksızın mali tabloların 

enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağı karara bağlanmıĢtır.  7352 Sayılı Kanun doğrultusunda enflasyon 

düzeltmesi 31 Aralık 2023 tarihli mali tablolara uygulanacak olup, yapılan enflasyon düzeltmesinden 

kaynaklanan kâr/zarar farkı geçmiĢ yıllar kâr/zarar hesabında gösterilecek olup, vergiye tabi tutulmayacaktır. 

 

Kamu Gözetimi Kurumu, 20 Ocak 2022 tarihinde, Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Büyük ve Orta 

Boy ĠĢletmeler için Finansal Raporlama Standardı Kapsamında Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal 

Raporlamanın Uygulanması ile ilgili açıklamada bulunmuĢtur. Buna göre, TFRS‟yi uygulayan iĢletmelerin 

2021 yılına ait finansal tablolarında TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama 

kapsamında herhangi bir düzeltme yapmalarına gerek bulunmadığı belirtilmiĢtir. 
 

Ertelenmiş Vergi 
 

ġirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile TMS‟ye göre hazırlanmıĢ finansal tabloları arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiĢ vergi varlığı ve yükümlülüğü 

muhasebeleĢtirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas 

finansal tablolar ile TMS‟ye göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından 

kaynaklanmakta olup, söz konusu farklar aĢağıda belirtilmektedir. 
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17. GELĠR VERGĠLERĠ (ERTELENMĠġ VERGĠ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERĠ DAHĠL) 

(devamı) 

 

Ertelenmiş Vergi (devamı) 
 

ErtelenmiĢ vergi aktifleri ve pasiflerinin hesaplanmasında kullanılan vergi oranı olarak 2018, 2019 ve 2020 

yıllarında  tersine dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden %22, 2021 ve sonrasında tersine 

dönmesi beklenen geçici zamanlama farkları üzerinden  ise %20 kullanılmıĢtır (2020: %22). 
 

ErtelenmiĢ vergi (varlıkları) / yükümlülükleri: 31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Maddi duran varlıklar gerçeğe uygun düzeltmeleri 8.765.503 214.404               

ġüpheli alacak karĢılığı (65.228)                (65.228)                

Kıdem tazminatı karĢılıkları (77.154) (52.524)                

BirikmiĢ izin yükümlülükleri (17.732) (15.751)                

GeçmiĢ yıllar zararları (2.124.717) (2.331.243)

Diğer 1.395.800 (9.335)                  

Net ertelenmiĢ vergi  yükümlülükleri / (varlıkları) 7.876.472 (2.259.677)

ErtelenmiĢ vergi varlığı/ (yükümlülüğü) hareketi aĢağıda verilmiĢtir:  
1 Ocak - 1 Ocak -

ErtelenmiĢ vergi varlığı / 31 Aralık 31 Aralık

   (yükümlülüğü) hareketleri: 2021 2020

1 Ocak itibarıyla açılıĢ bakiyesi  2.259.677  (3.899.791)
Gelir tablosunda muhasebeleĢtirilen  (1.099.747)  3.340.170
Diğer kapsamlı gelirde muhasebeleĢtirilen  (9.036.402)  310.696
Ortak kontrole tabi birleĢme etkisi  -  2.508.602

31 Aralık itibarıyla kapanıĢ bakiyesi  (7.876.472)  2.259.677

 

18. FĠNANSAL ARAÇLAR 
31 Aralık 31 Aralık

Finansal Borçlar 2021 2020

Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları 6.397.425 6.879.753

Uzun vadeli banka kredileri 29.970.563 29.651.978

36.367.988 36.531.731

 
Ağırlıklı ortalama

Para birimi etkin faiz oranı Kısa vadeli Uzun vadeli

Avro %1,04 - % 2,5 6.397.425 29.970.563

6.397.425 29.970.563

31 Aralık 2021

 
Ağırlıklı ortalama

Para birimi etkin faiz oranı

Avro %1,04 - % 2,5 6.879.753 28.039.292

TL %12 - 1.612.686

6.879.753 29.651.978

31 Aralık 2020
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18. FĠNANSAL ARAÇLAR (devamı) 
31 Aralık 31 Aralık

Banka kredilerinin vadeleri aĢağıdaki gibidir: 2021 2020

1 yıl içerisinde ödenecek 6.397.425 6.879.753

1 - 2 yıl içerisinde ödenecek 3.550.440 3.777.786

2 - 3 yıl içerisinde ödenecek 1.007.595 2.116.066

3 - 4 yıl içerisinde ödenecek - 600.528

4 - 5 yıl içerisinde ödenecek - -

5 yıl ve daha uzun vadeli 25.412.528 23.157.598

36.367.988 36.531.731

 
19. FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ 

 

Grup‟un temel finansal araçları banka kredileri, nakit ve kısa vadeli mevduatlar oluĢmaktadır. Söz konusu 

finansal araçların temel amacı Grup‟un iĢletme faaliyetlerini finanse etmektir. Grup‟un doğrudan iĢletme 

faaliyetlerinden kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi diğer finansal araçları da mevcuttur. 

 

a) Sermaye riski yönetimi 

 

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalıĢırken, diğer yandan da 

borç ve özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanarak karını artırmayı hedeflemektedir. 

 

Grup‟un sermaye yapısı sırasıyla nakit ve nakit benzerleri, çıkarılmıĢ sermaye, yedekler ile geçmiĢ yıl 

kazançlarını içeren özkaynak kalemlerinden oluĢmaktadır. 

 

Grup sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye 

bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda 

gösterildiği gibi finansal borçlar ve yükümlülükleri içerir) düĢülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, 

bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır. Net borç/toplam sermaye 

oranı aĢağıdaki gibidir: 

 
31 Aralık 2021 31 Aralık 2020

Toplam borçlar

Toplam finansal borçlar 36.367.988 36.531.731

ĠliĢkili taraflara diğer borçlar 12.186.909 7.012.822

Eksi: nakit ve nakit benzerleri 2.210.842 1.950.699

Net borç 46.344.055 41.593.854

Toplam özkaynak 156.782.988 72.418.349

Toplam sermaye 203.127.043 114.012.203

Net borç / Toplam sermaye oranı %22,82 %36,48

 
 

b) Finansal risk faktörleri 

 

Grup‟un finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski,ve kredi riskidir. Grup yönetimi ve 

yönetim kurulu, aĢağıda belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte ve kabul 

etmektedir. Grup, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır. 
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19.  FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 
 

b.1) Kredi risk yönetimi 

 
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

31 Aralık 2021 Diğer Taraf Diğer Taraf

Bankalardaki 

Mevduat

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 660.485             647.869                     2.210.842        

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı -                    -                            -                   

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal 

varlıkların net defter değeri 660.485             647.869                     2.210.842        

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde 

vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal 

varlıkların defter değeri -                    -                            -                   

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

varlıkların net defter değeri -                    -                            -                   

- teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı -                    -                            -                   

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -                    -                            -                   

- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) -                    -                            -                   

   - Değer düĢüklüğü (-) -                    -                            -                   

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

- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) -                    -                            -                   

  - Değer düĢüklüğü (-) -                    -                            -                   

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

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar -                    -                            -                   

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar
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19.  FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

 
Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

31 Aralık 2020 Diğer Taraf Diğer Taraf

Bankalardaki 

Mevduat

Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski 334.493             694.958                     1.950.686        

- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı -                    -                            -                   

A. Vadesi geçmemiĢ ya da değer düĢüklüğüne uğramamıĢ finansal 

varlıkların net defter değeri 334.493             694.958                     1.950.686        

B. KoĢulları yeniden görüĢülmüĢ bulunan, aksi takdirde 

vadesi geçmiĢ veya değer düĢüklüğüne uğramıĢ sayılacak finansal 

varlıkların defter değeri -                    -                            -                   

C. Vadesi geçmiĢ ancak değer düĢüklüğüne uğramamıĢ 

varlıkların net defter değeri -                    -                            -                   

- teminat, vs ile güvence altına alınmıĢ kısmı -                    -                            -                   

D. Değer düĢüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri -                    -                            -                   

- Vadesi geçmiĢ (brüt defter değeri) -                    -                            -                   

   - Değer düĢüklüğü (-) -                    -                            -                   

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

- Vadesi geçmemiĢ (brüt defter değeri) -                    -                            -                   

  - Değer düĢüklüğü (-) -                    -                            -                   

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

E. Bilanço dıĢı kredi riski içeren unsurlar -                    -                            -                   

Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar
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19.     FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 

 

Finansal aracın taraflarından birinin sözleĢmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Grup‟a 

finansal bir kayıp oluĢturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup‟un önemli ölçüde kredi riski 

yoğunlaĢmasına sebep olabilecek finansal araçları baĢlıca nakit ve nakit benzeri değerler ve ticari 

alacaklardan oluĢmaktadır. Grup‟un maruz kalabileceği maksimum kredi riski, konsolide finansal tablolarda 

yansıtılan tutarlar kadardır. 

 

Grup‟un çeĢitli finansal kuruluĢlarda nakit ve nakit benzeri değerleri mevcuttur. Grup, söz konusu riski 

iliĢkide bulunduğu finansal kuruluĢların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir. 

 

Ticari alacaklardan kaynaklanabilecek kredi riski YEKDEM‟den faydalanılması sebebiyle sınırlıdır. 

 

b.2) Likidite riski yönetimi 
 

Likidite riski bir grubun fonlama ihtiyaçlarını karĢılayamama riskidir. Grup, nakit giriĢlerinin sürekliliğini ve 

değiĢkenliğini nakit satıĢ ve uzun vadeli banka kredileri aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır. 
 

AĢağıdaki tablo, Grup‟un türev niteliğinde olmayan ve olan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını 

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

tarihler esas alınarak hazırlanmıĢtır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aĢağıdaki tabloya 

dahil edilmiĢtir: 
 

Likidite riski tablosu 

 

31 Aralık 2021 Defter Değeri

SözleĢme 

uyarınca nakit

çıkıĢlar toplamı 

(I+II+III+IV)

3 aydan

kısa (I)

3-12 

ay arası (II)

1-5 yıl 

arası (III)

5 yıldan 

uzun (IV)

Banka kredileri 36.367.988       43.121.153          2.787.951   3.953.015   4.710.036     31.670.151  

Ticari borçlar 886.743            886.743               886.743      -              -                -               

Diğer borçlar 12.246.361       34.674.216          59.452        - - 34.614.764

Toplam yükümlülük 49.501.092       78.682.112          3.734.146   3.953.015   4.710.036     66.284.915  

31 Aralık 2020 Defter Değeri

SözleĢme 

uyarınca nakit

çıkıĢlar toplamı 

(I+II+III+IV)

3 aydan

kısa (I)

3-12 

ay arası (II)

1-5 yıl 

arası (III)

5 yıldan 

uzun (IV)

Banka kredileri 36.531.731       41.781.970          1.720.828   5.581.513   6.789.723     27.689.906  

Ticari borçlar 257.977            257.977               257.977      -              -                -               

Diğer borçlar 7.017.267         7.017.267            7.017.267   - - -

Toplam yükümlülük 43.806.975       49.057.214          8.996.072   5.581.513   6.789.723     27.689.906  
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19.    FĠNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RĠSKLERĠN NĠTELĠĞĠ VE DÜZEYĠ (devamı) 
 

b.3) Kur riski yönetimi 
 

Yabancı para cinsinden iĢlemler, kur riskinin oluĢmasına sebebiyet vermektedir. Kur riski, onaylanmıĢ 

politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım/satım sözleĢmeleri ile yönetilmektedir. Grup‟un yabancı 

para cinsinden parasal varlıklarının ve parasal yükümlülüklerinin bilanço tarihi itibarıyla dağılımı aĢağıdaki 

gibidir: 

31 Aralık 2021

TL Karşılığı 

(Fonksiyonel 

para birimi) ABD Doları Avro

Parasal finansal varlıklar 1.122.666 84.199 25

Finansal yükümlülükler (36.367.988) - (2.406.261)
Net varlık / (yükümlülük) (35.245.322) 84.199 (2.406.236)

31 Aralık 2020

Parasal finansal varlıklar 565.400 76.994 25

Finansal yükümlülükler (34.919.045) - (3.876.491)

Net varlık / (yükümlülük) (34.353.645) 76.994 (3.876.466)
 

 

ġirket Avro kredilerinden kaynaklı kur riskini, gerçekleĢme olasılığı yüksek ABD Doları satıĢ gelirlerinden 

(YEKDEM kapsamında) kaynaklanan döviz kuru riskine karĢı koruyarak yönetmektedir. 
 

b.3) Kur riski yönetimi 
 

Kur riskine duyarlılık 
 

Grup, baĢlıca Avro ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. AĢağıdaki tablo Grup‟un 

yabancı para kurlarındaki %20‟luk artıĢa ve azalıĢa olan duyarlılığını göstermektedir. %20‟luk oran, üst 

düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran 

yönetimin döviz kurlarında beklediği olası değiĢikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece 

yılsonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yılsonundaki 

%20‟luk kur değiĢiminin etkilerini gösterir. Pozitif değer, kar/zararda oluĢan artıĢı ifade eder. 

31 Aralık 2021 Yabancı paranın Yabancı paranın

Yabancı paranın TL karĢısında % 20 değerlenmesi halinde değer kazanması değer kaybetmesi

  - Avro net varlık / (yükümlülük) (7.273.522) 7.273.522

 - Avro  net etki (7.273.522) 7.273.522

  - ABD Doları net varlık / (yükümlülük) 224.458 (224.458)

 - ABD Doları net etki 224.458 (224.458)

(7.049.064) 7.049.064

31 Aralık 2020 Yabancı paranın Yabancı paranın

Yabancı paranın TL karĢısında % 20 değerlenmesi halinde değer kazanması değer kaybetmesi

  - Avro net varlık / (yükümlülük) (6.983.764) 6.983.764

 - Avro  net etki (6.983.764) 6.983.764

  - ABD Doları net varlık / (yükümlülük) 113.035 (113.035)

 - ABD Doları net etki 113.035 (113.035)

(6.870.729) 6.870.729

Kar / (Zarar)

Kar / (Zarar)
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20. PAY BAġINA KAZANÇ 

 

1 Ocak - 1 Ocak -

31 Aralık

2021

31 Aralık

2020

Pay baĢına kazanç :

Dönem net karı 3.037.017 2.854.281

ÇıkarılmıĢ hisselerinin ağırlıklı ortalama adedi 27.571.498 17.000.000

Pay BaĢına Kazanç / (kayıp) – TL, tam                     0,110                     0,168 

Pay baĢına kazanç :

 
 

21. KARġILIKLAR KOġULLU VARLIK VE BORÇLAR 

 

Tortum Elektrik Üretim A.ġ. ile birleĢme yoluyla devralınan hidroelektrik santralinin bulunduğu arazinin 

“acele kamulaĢtırma” süreci EPDK ile birlikte yapılmıĢtır. Raporlama tarihi itibariyla bu arazinin 

kamulaĢtırma süreci devam etmektedir. ġirket Yönetimi'nin görüĢüne göre, bu süreçte açılan davalara iliĢkin 

yükümlülüğün yerine getirilmesi için, ekonomik fayda içeren kaynakların iĢletmeden çıkma ihtimalinin 

muhtemel ve ölçülebilir olmaması nedeni ile 31 Aralık 2021 itibarıyla hazırlanan konsolide finansal 

tablolarda herhangi bir karĢılık ayrılmamıĢtır. 

 

22. NAKĠT AKIġ TABLOSUNA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR 

 
31 Aralık 31 Aralık

2021 2020

Kasa - 13

Bankadaki nakit 2.210.842 1.950.686

   Vadesiz mevduatlar 813.558 1.025.348

   Bloke mevduatlar 1.397.284 925.338

2.210.842 1.950.699
 

 

23. BAĞIMSIZ DENETĠM KURULUġUNDAN ALINAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ÜCRETLER 
 

ġirket‟in, KGK‟nın 30 Mart 2021 tarihinde mükerrer Resmi Gazete‟de yayımlanan Kurul Kararına istinaden 

hazırladığı ve hazırlanma esasları 19 Ağustos 2021 tarihli KGK yazısını temel alan bağımsız denetim 

kuruluĢlarınca verilen hizmetlerin ücretlerine iliĢkin açıklamaya aĢağıda yer verilmiĢtir.Raporlama dönemine 

ait bağımsız denetim ücreti 94.700 TL (31 Aralık 2020: 33.898 TL)'dir. Bağımsız denetim kuruluĢundan 

alınan denetim dıĢında hizmet yoktur. 

 

24. RAPORLAMA DÖNEMĠNDEN SONRAKĠ OLAYLAR 

 

Bulunmamaktadır. 

 


