ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET VE BAĞLI
ORTAKLIKLARI
01.01.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler
İş bu rapor ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI
ORTAKLIKLARI’nın 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemini içerir.
Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Çalık Enerji” veya “Şirket”) 1998 yılında, farklı
coğrafyalarda doğalgaz ve petrol kaynaklarının işletilmesi, arama ve üretim safhalarında ve
uluslararası piyasalara sevki ile satışında rol almak üzere Türkiye’de kurulmuştur.
Çalık Enerji , Türkiye'nin en yüksek motivasyonlu ve en hızlı büyüyen enerji şirketlerinden biri
olup, dünya çapında yetkin müteahhitlik , enerji üretimi ve dağıtımı , petrol ve gaz işleme ,
taşıma ve pazarlama çözümleri sunmaktadır.
Şirketin temel faaliyet konuları yurtdışı müteahhitlik ve elektrik dağıtımdır. Yurtdışı
müteahhitlik sektöründe Türkmenistan, Gürcistan, Irak ve Libya’da faaliyet göstermektedir.
Elektrik dağıtım sektöründe Çorum, Amasya, Ordu, Samsun ve Sinop illerinde faaliyet
göstermekte olup Türkiye’nin net elektrik tüketiminin yüzde ikisi bu illerde gerçekleşmektedir.
Şirket, ENR (Engineering News Record) Top 250 International ‘ın 2013 yılı rakamlarına göre
yayınlanan 2014 listesinde 157. sırada, güç sistemleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar
arasında ise 33. sırada yer almıştır.
Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile
internet sitesi adreslerini gösteren bilgilere aşağıda yer verilmiştir.
Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün
8720033993 vergi numaralı mükellefidir. Şirket, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 230596
sicil no ile kayıtlıdır.
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Şirketin Aralık 2014 itibarıyle Genel Müdürlük üst yönetimine ait bilgilere aşağıda yer
verilmiştir.
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Şirketin sermaye ve ortaklık yapısına aşağıda yer verilmiştir.

Şirketin sermayesi 108.917.052,25 TL kıymetindedir. Bu sermaye her biri 0,01 TL ( bir
kuruş) nominal değerinde 10.891.705.225 adet hisseye ayrılmıştır. Şirket sermayesinin
tamamı ödenmiştir.
Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde imtiyazlı pay ve oy hakkı
bulunmamaktadır.
Şirket Yönetim Kurulu 2 üyeden oluşmakta olup, şirketi en geniş anlamda temsil ve
ilzama yetkili olarak, görev süreleri 13.Kasım.2011 tarihinden 13.Kasım.2015 tarihine
kadar olarak belirlenmiştir. Şirketin organizasyonel yapısına bakıldığında Aralık 2014
itibariyle toplam 1.707 (Aralık 2013;1.232) çalışanı bulunmaktadır. Şirket toplu sözleşme
yapmamıştır.

2. Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar
Şirketin yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilerine sağladığı, huzur hakkı, ücret,
prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı 9.473.233 TL olarak
gerçekleşmiştir.

3. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları
Şirketin pazar araştırması dışında yeni ürün ve üretim tekniği benzeri araştırma ve
geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.

4. Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler
a) Yatırımlar
Şirketin, Bursa ili Mustafakemalpaşa ilçesi Emet çayı üzerinde 115,74 MWm kurulu
gücünde Kızkayası Barajı ve hidroelektrik enerji üretim tesisi, İzmir ili Karaburun
bölgesinde 110 GWh/yıl kapasiteli Sarpıncık rüzgar enerjisi santrali ve İzmir ili Urla
ilçesinde 140GWh/yıl kapasiteli Demircili rüzgar enerjisi santrali yatırımları devam
etmektedir. Devam etmekte olan bu yatırımların 2014 yılı sonu itibari ile toplam değeri
8.815.929 TL’dir.
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b) İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Faaliyetleri
Çalık Enerji ve Sanayi A.Ş. ve diğer Çalık Grubu Şirketlerinde iç denetim fonksiyonu,
Çalık Grubu genelinde Çalık Holding A.Ş. bünyesinde yapılanmış İç Denetim Grup
Başkanlığı ile karşılanmaktadır. İç Denetim Grup Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen
faaliyetlerle Çalık Grubu’nun İç Kontrol ve İç Denetim faaliyetleri ile faaliyetlerin etkinliği
ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenirliliği ve yasal düzenlemelere uygunluk
konusunda güvence sağlanması hedeflenmektedir.
c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer
verilmiştir.
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ç) Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.
d) Şirket neticelerinin bağımsız denetimi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından yapılmaktadır.
e) Bağış ve yardımlar
Şirket 2014 yılı boyunca toplam 503.385,00 TL tutarında yardım ve bağışta bulunmuştur.
Bu tutarın 284.367 TL tutarındaki kısmı sosyal yardımlar, 149.693 TL tutarındaki kısmı
eğitim ve 69.325 TL tutarındaki kısmı dernek yardımları ile ilgilidir.
f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri
hakkında herhangi bir yaptırım yoktur.

g) Diğer
Şirket geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmış olup, genel kurul kararları şirket
tarafından yerine getirilmiştir.
Yıl içerisinde 30/12/2014 ve 14/02/2014 tarihinde 2 kez olağanüstü genel kurul
yapılmıştır. 30/12/2014 Tarihli olağanüstü genel kurul ile diğer kar yedekleri hesabından
385.390.525,66 TL’nin Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken
yasal yedekler sonrası kalan tutarın ortaklara dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
14/02/2014 tarihli genel kurul ile şirketin bilançosunda kayıtlı bulunan, 2008 yılında
K.V.K. 5/e bendi gereği 5 yıl sermaye yedeği olarak tutulmuş olan Bursagaz Bursa
Şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi (“BURSAGAZ”) iştirak
hisseleri satışı karının ve Çalık Enerji Bursa Gaz Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi
(“ÇEGAZ”) birleşme primi tutarının (263.492.773,74 TL) Türk Ticaret Kanunu ve ana
sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının tamamının
şirket hissedarlarına hisseleri oranında dağıtılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Şirketin aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini durdurabilecek veya
önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte bir dava yoktur.

5. Finansal durum
Şirket faaliyet gösterdiği sektörlerde istikrarlı büyümesini, belirlenmiş hedeflerini
gerçekleştirerek sürdürmekte ve güçlü finansal yapısı ile yeni pazarları hedeflemektedir.
Şirket ana sözleşmesine göre, Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların
çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni
yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı,
pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak
hesaplanır.

5

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.
Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak
kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Şirketin son 2 yıllık özet finansal verileri aşağıdadır;
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Şirket, 2014 yılında cirosunu bir önceki seneye göre %76 arttırmıştır. Artıştaki etkinin
büyük kısmı yurtdışı müteahhitlik gelirlerinden gelmektedir. Esas faaliyetler kaynaklı karı
604 milyon TL ile %17 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirketin aktif büyüklüğü 3,4 milyar TL
olup 154,9 milyon TL’lik toplam kısa ve uzun vadeli borcunun 21,5 milyon TL’lik kısmı
TL cinsindendir, kalanı yabancı para birimlerindendir. Şirketin özkaynakları 806 milyon
TL’dir.
Şirket 2014 yılında 2013 yılı karından toplam 350,8 milyon TL, 2008 yılında K.V.K. 5/e
bendi gereği 5 yıl sermaye yedeği olarak tutulmuş iştirak hisseleri satışı karı ve birleşme
primi tutarlarından da 240 milyon TL temettü ödemesi gerçekleştirmiştir.
Şirketin borç/özkaynak oranı (kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar/özsermaye) %18,07
olarak gerçekleşmiştir. (2013 ; %18,72)
Şirketin sermayesinin karşılıksız olma ve borca batık olma durumu olmayıp sağlıklı bir
finansal yapısı vardır.

6. Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi
Şirketin iş yaptığı yurtdışı pazarların genel olarak petrol ve gaz ihracatçısı olan ülkeler
olması nedeni ile müşterilerinin fon durumu bu metaların fiyat değişiminden
etkilenebilmektedir. Ayrıca elektrik dağıtım sektörü kamusal denetim ve uygulamalara
tabi olup bu sektördeki dalgalanmalar şirket karlılığını etkileyebilmektedir. Şirketin
işlemleri ağırlıklı olarak yabancı para ile olmasına karşılık dağıtım sektöründe gelirler TL
üzerinden olduğundan, kur değişimleri şirket finansallarını etkileyebilmektedir.

7. Diğer hususlar
Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların,
alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel
önem taşıyan olay yoktur.
30 Ocak 2015 tarihinde şirket tarafından 3 ayda bir faiz ödemeli 2 yıl vadeli
150,000,000TL tutarında tahvil ihraç edilmiştir.
1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu
maddesi uyarınca, Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk
üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında şirketin hâkim ortakları ve hakim ortaklarına bağlı
şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet
raporunda yer vermekle yükümlüdür. Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ilişkili
taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar 6 nolu finansal rapor
dipnotunda yer almaktadır.

9

8. Şirketler topluluğunda ana şirketin faaliyet raporları
Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesinde payı yoktur.
Şirketin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi
beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda
paylarına sahip olunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düşme durumu
gerçekleşmemiştir.
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