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Crowe Horvrath," Crowe Horwath Olgu Bagrmsrz Denetim ve yMM A.g.

BAGIMSIZ DENETCi RAPORU

TUKA$ GrDA SANAYi vE TicAREr anoNivr $inxnri yoNnrilr KURULU'NA

X'inansal Tablolara itiqkin Rapor
Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 31 Arahk 2015 tarihli konsolide finansal
durum tablosu ile aynr tarihte sona eren hesap ddnemine ait;kfu veya zarar ve diler kapsaml
gelir tablosu, oz kaynak degigim tablosu e nakit akrg tablosu ile <jnemli muhasebe
politikalarrnr cizetleyen dipnotlar ve di[er agrklayrcr notiardan olugan iligikteki finansal
tablolarrnr denetlemiq bulunuyoruz.

$irket Yiinetiminin f inansal rablolara iliqkin sorumlulufu
$irket ydnetimi, Tiirkiye Muhasebe Standartlamna uygun olarak do[ru ve gergege uygun, bir
gortiniim sa[layan finansal tablolarrn hazrlatwrasmdan ve gergele uygun 

-bir - 
bigimde

sunumundan ve hata veya hile kaynakh dnemli yanhghk igirmeyen linansal tablolarrn
hazrlanmasrnr saflamak igin gerekli gcirdtigii ig kontrolden sorumludur.

Bafrmsrz Denetginin Sorumlulufu
Sorumlulu[Lrmtrz, yaptrlrmrz balrmsrz denetime dayanarak, bu finansal tablolar hakkrnda
gdriig vermektir. Yap1:prmtz bafirmsrz denetim, Kamu G<jzetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartlan Kurumu tarafindan yaytmlanan Tiirkiye Denetim Standartlarmm bir pargasr olan
Baftmsrz Denetim Standartlamna uygun olarak yiiri.ittilmiiqtrir. Bu standartlar, etik htikiimlere
uygunluk sa[lanmasrnl ve ba[rmsrz denetimin, finansal tablolarrn onemli yanhghk igerip
igermediline dair makul giivence elde etmek uzerc planlanarak 

' 
ytinittihlsini

gerektirmektedir.
Balrmstz denetim, finansal tablolardaki tutar ve agrklamalar hakkrnda denetim kanrtr elde
etmek amacryla denetim prosediirlerinin uygulanmasmr igerir. Bu prosedrirlerin segimi,
finansal tablolardakihata veya hile kaynakh "onemli yanhghk" risklerinin delerlendirilmesi
de dahil, bafrmsrz denetginin mesleki muhakemesine dayanu. Bafrmsrz- denetgi risk
deferlendirmelerini yaparken, qartlara uygun denetim prosedtirlerini tasarlamak amacryla,
igletmenin do!ru ve gerge[e uygun bir grirtiniim saglayan finansal tablolarrnrn hazrlanmasr
ve gerge[e uygun sunumuyla ilgili ig kontrolii deferlendirir, ancak bu de[erlendirme,
igletmenin ig kontroltimin etkintiline iligkin bir gciriig venne amacr taqtmaz. Balrmsrz
denetim, bir bi.ittin olarak finansal tablolarrn sunumunun defierlendirilmesinin yuni .rru,
igletme ydnetimi tarafindan kullanrlan muhasebe politikalarr.r- l'rygtmlu[unun ve yaprlan
muhasebe tahminlerinin makul olup olmadrlrrun deferlendirilmesini ai igerir.
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Ba[rmsrz denetim srasmda elde etti$miz baprmsrz denetim karutlarrrun, grirtigi.imtiziin
olugturulmasr igin yeterli ve uygun bir dayanak olugturdufuna inanryoruz.

Giiriig

GoriigiimUze gore finansal tablolar, Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 31 fua1k
2015 tarihi itibariyle f,rnansal durumunu ve a)m1 tarihte sona eren hesap drjnemine ait finansal
perfotmansrnl ve nakit akrglanm, Ttirkiye Muhasebe Standartlan'na uygun olarak tiim dnemli
yonleriyle gerge[e uygun bir bigimde sunmaktadrr.

Mevzuattan Kaynaklanan Difer yiikiimliiliiklere iligkin Rapor

1) Denetim, $irket'in 6102 sayrh Tiirk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi gergevesinde,
19.12.2012 tarih ve 201214213 sayrh Bakanlar Kurulu karan ile belirlenen, bafrmsrz denetime
tabi olacak girketler kapsamrnda bulunmasr nedeniyle, yaprlmrgtrr.
2) 31.12.2015 tarihi itibariyle sona eren doneme ait finansal tablolar, 3LI2.20l4 tarihinde
sona eren d<ineme ait finansal tablolar ile karqrlagtrrmah olarak hazrlarmg ve sunulmugtur.
3) Ba[rmsrz Denetgi olarak tarafrmrzdan TTK'mn 398 inci maddesinin dordrincti fikrasr
uyarmca, 25.02.2016 tarih ve 20161103-003 sayrh "Riskin Erken Saptanmasr Sistemi ve
Komitesi Hakkrnda Denetgi Raporu" hazrlanarakYcinetim Kurulu'na sunulmugtur.
4) $irket, yasal defterlerini ve muhasebe kayrtlanm "Tek Diizen Hesap Planl", "Ti.irk Ticaret

Kanunu" ve "Tiirk Vergi Kanunlan"na uygun olarak tutmakta ve finansal tablolarrm da ilgili
mevzuatlata ve esas sdzlegmenin finansal raporlamaya iligkin hrikrimlerine uygun olarak Trirk
Lirasr (" TL") b azrnda hanrlamaldadr.
5) ilbikteki finansal tablolar, Kamu Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu
(KGK) tarafindan 20.05.2013 tarih ve 28652 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan 25.04,2013
tarih ve 75935942-050.01.04-[04l0ll karar no'lu Kurul kararrnda agrklanan "Finansal Tablo
Ornekleri ve Kullamm Rehberi"ne uygun olarak hazrranmrgtr.
6) $irket'in finansal tablolart, Kamu Giizetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu'nca
yayrmlanan Uluslararasr Denetim Standartlarryla uyumlu Ti.irkiye Denetim Standartlan'na
g<ire denetlenmigtir.
7) Denetimimiz Tiirkiye Muhasebe Standartlarfna, kanuna ve esas sozlegmenin finansal
tablolarrna iligkin hiikiimlerine uyulup uyulmadrlrrun incelemesini de kapsamaktadrr.
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8) $irket'in 31 Arahk 2015 tarihi itibariyle dtizenlenmig konsolide finansal durum tablosu, bu
tarihte sona eren yilra ait kdr veya zarar ve di[er kapsamh gelir tablosu, ydnetim Kurulu
tarafindan onaylanarak imzalanmrgtrr. Genel Kurul ve yasal otoriteler finansal tablolarrn
yaylml son.rasl finansal tablolarr deligtirme hakkrna sahiptir.
9)Yonetim Kurulu ve Muhasebe Sorumlulan denetimimiz srasrnda, istedigimiz biittin
agrklamalan eksiksiz olarak yaparuk, talep ettilimiz bi.ittin bilgi ve belgeleri vermiglerdir.
Balrmsrz denetimimiz srrasrnda, higbir srrurlama ve kagmma ile kargrlagiimamrgtrr. Ttirkiye
Muhasebe Standartlan (TMS) gergevesinde $irket'in mal varlksal ve-finansal durumu TTk'
ntn 515 inci maddesi gergevesinde diir0st resim ilkesine uygun olarak yansrtilmrgtrr.

CROWE HORWATH
OLGU BAGIMSIZ DENETiM \rE YEMiNLI NNA.r,i NrtiS,q.YiRLir,I.$.

25.02.2016

1377 Sokak No:3/13
Al s ancak/izmiriTURKiYE

Murat QACLAYAN
Sorumlu Denetgi
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FINANSAL DURUM TABLOSU
IGII VEYA ZAIL{I{ VE DIGER KA?SAMLI GELiR TABLOSU
ozKe,r'NRruAR DEGI$ iM TABLosu
NAKIT AKI$ TABLOSU
FiNANSAL TABLoLARA iLi$KrN DipNorLAR

NOT I GRUP''UNoRcANizASYoNVEFAALJYETKONUSU

NOT 2 FINANSALTABLOLARIN SUNUMUNAiLi$KINESASLAR

NOT J iSLETME BIRLE$MELERi

NoT 4 oicEn iglarvulERDEKi pAyLAR

Nor 5 eOLU[4t-sRE coRE RAPoRLAMA

NOT 6 ILI$KiLiTARAFAQ]KLAMALART

NOT 7 TrCAzu ALACAK VE BORCLAR

NOT 8 FiNANS SEKTdRU FAALiYETLERiNDEN ALACAK VE BORQLAR

Nor 9 DiCER ALACAKTAR vE DicER BORCLAR

NOT IO STOKLAR

NOT II CANLIVARLIKLAR

Nor l2 pE$iNoDENMi$GiDERLERVEERTELENjx

NoT l3 yATTRTMAMAqLtcAyRiMENKULLER

NOT 14 MADDJ DURAN VARLIKLAR

\,^T 
' ' 

HIZMETTEN qEKME, RESTORASYON VE QEVRE RIHABILITASYON FONLARINDAN KAYNAKTANAN PAYLAR
"" "' UzEnitDEKI HAKTAR

uof Io uyueRiN KooPERATiF i$LETMELERDEKi HiSSELERi VE BENZERi FjNANSAL ARAQLAR

NOT 17 MADDiOLMAYANDURANVARLIKLAR

NOT 18 $EREFIYE
NOT I9 MADEN KAYNAKLARININ ARA$TIRILMASI VE DEGERLENDiRILMESi

NOT 20 KIRALAMAI$LEMLERI

NoT 2I IMTiYAZLIHIZMETANLASMTAR
Nor 22 vARl,rr(Le,noeosGenou$urlucu
NoT 23 DEVLETTE$viKVEYARDIMLARI
Nor 24 BoRQLANMAMALiYETLERI

NOT 25 KAR$ILIKLAR, KO$ULLU VARLIK VE BORQLAR

NOT 26 TAAHHUTLER

NOT 27 QALI$ANLARA SACLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORQLAR

NoT 28 N|TELIKIERiNEGORE GIDERLFR

NOT 29 DIGERVARL]KVEYUKUMLULUKLER

NoT 30 SERMAYE, YEDEICER VE DiGER OZKAYNAK KALEMLERi
NOT 3I HASILAT

NoT 32 iNSAAT SoZLESMELERI

".,, 
... cFNEL yoNETiM GiDERLERi, PAZARLAMA ciDERLERI, ARAgflRMA vE cELISTIRME. ". "" GIDERLERJ

NOT 34 ESAS FAALiYETLERDEN DiGER GELiRLER VE C|DERLER

NoT 35 YATIRIM FAALiYETLERiNDEN GELiRLER VE GiDERLER

NOT 36 cE$iT ESASn.]A GORE STNIFLANDIRILMI$ GiDERLE

NOT 37 FINANSMAN GiDERLERI

NoT 38 DIGER KAPSAMLI GELiR UNSURLARININ ANALizi

NOT 39 SATI$ AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR VE DURDURULAN FAALIYETLER

NOT 40 GELIR VERCiLERi (ERTELENMI$ VERG| VARLIK Vr VUrUlAr-UlUrLERi DAHiL)
NOT 4I PAYBA$INAKAZANC

NOT 42 PAY BAZLI ODEMELER

NoT 43 SIGoRTASOZLE$MELERi

NOT 44 KUR DEGi$iMiNiN ETKiLERi

NOT 45 YUKSEKENFLASYONLUEKONOM1DERAPORLAMA

NOT 46 TUREVARAQLAR

NOT 47 FTNANSALARAQLAR

NOT 48 FINANSAL ARACLARDAN KAYNAKLANAN RiSKLERIN NiTELiCi VE DUZEyi

NOT 4q FINANSALARACLAR (GERCEGE UYCL'N DEGERACIKIAMALARI VE FINANSAL RiSKTFN KORUNMA MUHASEBESI' -' - qERqEVESINDEKj AqTKTAMALAR)

Nor 50 RAPORLAMADoNEMiNDEN soNRAKi OLAYLAR

n,^, ., FiNANSAL TABLoLARIN 6NEMLI oLQUDE ETK|LEYEN YA DA FJNANSAL
''" ' "' vE ANLA$tLABiLiR oLMASt AQ|SINDAN ACTKLANMASI GEREKEN DI6ER

NOT 52 TMS'YE ILK GECIS

NOT 53 NAKIT AKI$ TABLOSUNAiLiSKiNAQIKIAMALAR

NOT 54 OZKAYNAKLAR DEGi$iM TABLoST'NA ILiSKIN AQIKIAMALAR

Sayfa No
I

2

3

4

5-34

5

5-19

t9

t9

t9

l9
l9
t9

l9-20

20

20

20

20

2t-22

22

22

22

22

23

23

23

23

23

23

23

23-24

24

24-2s

25

25-26

26

26

26

26

2.7

2',7

27

27-28

28-29

29-30

30

30

30

30

30

30

3t-32

32-33

33

33

33

33-34

34



TUKA$ GIDA SANAYI VE TICARET A,','NIN
BAGTMSTz DENETiMDEN GEgMig 31.12.201s rARiHLi KoNsoLiDE FiNANSAL DURUM TABLosu

(T0m tutarlar TL olarak giisterilmigtir)

D PNOT 3t.r2.2075 3L.L2.2074
/ARLIKLAR 27L.746.403 207.468.306

)iinen Varlrklar

{akit ve Nakit Benzerleri
-icari Alacaklar

iligkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

)i!er Alacaklar

iligkili Olmayan Taraflardan Di[er Alacaklar

;toklar
)e5in Odenmis Giderler

lari Donem Vergisiyle ilgili Varlrklar

)iEer Donen Varlrklar

53

l
7

9

9

10

I2
40

29

t73.273,467

7.673.47L

29,350.329

29,350.329

1.336.793

L.336.193

99.538,163

1.138,654

s3.430

19.4r9.382

152.834.990

2L,975.882

28.365.093

28.366.093

L147 878

L,L4L,878

65.976,4L6

L.46L.28L

0

2r.64!.865
\RA TOPLAM L52.570.222 140.563.415

Satrs Amaclr Srnrflandrrrlan Duran Varlrklar 39 20.103.245 12,27L.57s
IOPLAM DONEN VARLIKLAR t73.213.467 152.834.990

)uran Varhklar

Maddi Duran Varlrklar
Maddi Olmayan Duran Varlrklar
:rtelenmi$ Vergi VarlrIr

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

TOPLAM VARLIKLAR

I4
77

40

98.s32.936

8L.44L,694

642,05L
1-6.449 1-91-

s4.633.315

53.827.50s

805.811

0

98.532.936 54.633.3 16

27L.746.403 207.458.306

(AYNAKLAR 27t.746.403 207.468.306

Krsa Vadeli Yiik0mli..ililkler

Krsa Vadeli Borglanmalar

Uzun Vadeli Borglanmalarrn Krsa Vadeli Krsrmlarr

Ticari Borglar

-lli5kili Taraflara Ticari BorElar

-lliSkili Olmayan Taraflara Ticari BorElar

Qalrqanlara Safl anan Faydalar Kapsamrnda Borglar

Diger Borglar

-lli5kili Olmayan Taraflara DiEer Borglar

Ertelenmig Gelirler

Krsa Vadeli Kar5rlrklar

Qalrganlara Sa!lanan faydalara iligkin Krsa Vadeli Kargrlrklar

-Diger Krsa Vadeli Kargrlrklar

Di[er Krsa Vadeli Yiikijmlijliikler
TOPLAM KISA VADELI YUKUMLULUKLER

Uzun Vadeli Yiikiimlilliikler
Uzun Vadeli Borglanmalar

Ertelenmig Gelirler

Uzun Vadeli Kargrlrklar

-QalrSanlara Saglanan Faydalara ili5kin Uzun Vadeli Ka15rlrklar

Ertelenmis Vergi Y0kUml0ltrgti

TOPLAM UZUN VADELi Vt!XUIUI.TJIUTITN

47

47

7

6,7
l
9

9

9

I2
27

27

25

29

47

12

27

27

40

LL7,226.468

86.614.891

0

27.632,216

0

27.632.216

r95,702

130.156

130.156

L,790.5r4

774.899

38.762

676.r37
148.090

L05.r44.470

40.890.253

51 L52 225

10.165.1 1s

0

10.16s 115

340,65 1

23L.298

231.298

L 669 284

634 L44

65 323

568 821

61.500

tL7.226.468 L05.r44,470

32.94r.421

27.833.791

4.443.743

663,887

663,887

0

31 785 488

22,029 89s

5.91s,320
588.430

588.430

3.191 843

32.94t.42r 31.785.488

SZKAYNAKLAR L27.578.574 70.538.348

-OdenmiS Sermaye

-Sermaye Duzeltmesi Enflasyon Farkr

-Paylara iligkin Primler
-Ker veya Zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacak Birikmig Di[er
Kapsamlr Gelirler veya Giderler

Yeniden De[erleme ve Oleum Kazang/Kayrplarr

Krdem Tazminatr Karg.-Aktireryal Fon

-K6rdan Ayrrlan Krsrtlanmrg Yedekler

-Gegmig Yr llar Kirlal /Zararlarr
-Donem Net K\nfZaral
TOPLAM KAYNAKLAR

30

30

30

30

30

30

30

30

30

272.650.00O

L.894.2L2

L2L.454

33.901 060
34.564.947
-663.887

28,075
-224.970.213

37.953.926

272 650 000

L,894.212

I2r.454

L7,998.7L0

21,943.307

-3.944,597

28 075
178.340.308

-43 813,795

271.746.403 207.468.306

TOPLAM KAYNAKLAR 277.746.403 207.458.306

*Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarrn ayrrlmaz bir pargasrdrr
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TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET ANONiM SiRKETI.NiN
31 ARALIK 2015 TAR|H|NDE SONA EREN DONEME AiT BAGIMSIZ DENETiMDEN GEqMig

KONSOLIDE KAR VEYA ZARAR VE D|GER KAPSAMLI GEL|R TABLOSU
(TUm Tutarlar TL olarak Rtisterilmistir.)

DIPNOT
01.01.2015

31.12.2015

0r.01,20t4
3L.!2.20L4

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hastlat

Satrglarrn Maliyeti (-)

Briit K5r/Zarar

AraStrrma Geliqtirme Giderleri

cenel Yonetim ciderleri (-)

Pazarlama Giderleri (-)

Esas Faaliyetlerden Dl[er Gelirler

Esas Faaliyetlerden Di[er Giderler (-)

Esas Faafiyet Ken/zarcrl

Yatrfl m Faaliyetlerinden Gelirler

Yatrfl m Faaliyetlerinden Giderler

FiNANSMAN GiDERi ONcESi FAAL|YET KARI/ZARARI

Finansman Gelirleri

Finansman Giderleri (-)

SURDURULEN FAAL|YETLER VERGi 6NcEsi KARUZARAR

S[irdiiri.]len Faaliyetler Vergi Gideri Geliri

Dcinem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmis Vergi Gideri/Geliri

SURDURULEN FAALiYETLER D6NEM KARI/zARARI

DONEM KARI/ZARARI

5iirdUr0len Faaliyetlerden Pay Bagrna Kazang

DIGER KAPSAMLI GELIR KISMI

Kar veva zararda veniden srnrf landrrrlmavacaklar
-Maddi Duran Varhklar Yeniden Deferleme Artrglarr /Azahglarr
- Maddi Olmayan Duran Varlrklar Yeniden De!erleme Artr5larr /Azalrglarr
-Kar veya Zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacak Di[er Kapsamh Gelire lligkin Vergiler

- uonem vergr (]toefl/beilrl
- Ertelenmi5 Vergi Gideri/Geliri

TOPLAM KAPSAMLI GELIR

PAY BA$INA KAZANC

Jf

JI

33

33

33

34

34

35

35

37

40

40

40

4t

38

38

38

38

38

38

38

38

162,563.810

-L29,515.706

33.048.104

-270

-6.003,227

-9 017.054
'J.4.886.732

-4.269 886

28.644.459

13 9,401

0

28.783.850

9.579.622
-19.95 1,014

L8.4L2.468
19.541,458

0

79,541.458

37.953.926

37.953.926

0,1397

12.368.950

12.368.950

73.0r9,947
0

-650.997

0

-650.997

s0.322,876

0,1846

1.06,22L,206

L1.0.248.597

-4.027,385

-292,638

-15,648,635

-20.6 15.705

4,683.823
-1-.1-1-9 733
-37.0t9.773

0

-726.100

-37.745.873

7,898.075
-13,965.997

-43.813.795

0

0

0

-43.813,795

-43,813.795

-0,1607

0

0

0

0

0

0

0

-43,813,795

-0,1607

*Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarrn ayrrlmaz bir pargasrdrr
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TUKAS GIDA SANAY| VE T|CARET ANONiM 9iRKET|
31.12,2015 TARiHiNDE SONA EREN HESAP DONEMiNE AiT KONSOTiDE NAKiT AKIS TABLOSU

(Birim - Aksi belirtilmedikce Tiirk Lirasr ("T[") olarak ifade edilmistir.]

Baglmsrz

denetimden

secmis

Bagr ms I z

denetimden

secmis

01.01.2015

3L.72.20Ls

0t.0r.2014
3t.t2.20t4

sletme Faalivetleri

Vergi Oncesi Kar f Zarar

Amortisman ve itfa Paylan

Krdem Tazminatr ve Krdemli l5gilik Tazminatr Kar$rlrgl

Maddi Duran Varlrk Satrt Karlafl /Zararlarl
Satrt Amaglr Duran Varlrklann Degerlemesinden Elde Edilen Deder Artttt / Azalt$l

Faiz Geliri

taiz cideri
Stok Kar$rlrklafl/(kar$rlrklafl n ters gevrilmesi)

gUpheli Alacak Kar5tltk Gideri

lzin Kar5tltklarr

DiEer cider Kargrlrklarl

Dava Ka15rlrklarr/(ka15rlrklarrn ters gevrilmesi), Net

Forward Gider Tahakkuklarr/( gelir tahakkuklarr)

Finansal Borclara iliskin Kur Farkr, Net

1-8.4r2.468

4.792.099
0

-235.222

-8.741.676

-4.7\9.096

107.438
0

-1,.502.256

0

LL3.677

0

0
5.487.280

-43,813.795

2.668,838

13,650

339.694

386 406

0

10,898,358
-28.235

184.496
242.102

0

355.948
-5.243.629
-r.37s.617

:aalivetlere Yiinelik Varlrk ve YiikijmliilUkterdeki DeEisimler Cincesi Net Zarar 14.302.7L2 -35.377.844

:aaliyetlere Yiinelik Varhk ve Yiikiimliiliiklerdeki DeEisimler-Net
(rsa Vadell Ticari Alacaklar (lli5kili Taraflar dahil)

;toklar

)ider Alacaklar

)ider Ddnen Varlrklar
)e5in Odenmi5 Giderler

-ari d6nem vergisi ile ilgili varltk

)iger Duran Varlrklar

licari Borglar (iliSkili Kuruluglar dahil)

)iEer BorGlar

:rtelenmit Gelirler -ktsa vadeli

:rtelenmi5 Gelirler -uzun vadeli

lalr5anlara Saflanan Faydalar Kapsamtndaki Borglar

)ider Krsa ve Uzun Vadeli Karprlrklar ve Dider Yrikrimliilrikler

)denen Dava Gideri

)denen lzin Ka15rlrklarl

ldenen Krdem Tazminatlarl

-984.236
-33.56r.747

-194.9t5

2.222.483
322.627
-s3.430

0

77.467 .r01,

-LOr.142

1-2r.230

-L.531,517

-1-44.949

1-25.352

0

0
0

33.695 784

2.479.956
1,055.281

2.s42.660
-804,388

0

304.89s

s.401.092
333.5 11

56 964

0

-252.836
-49.1,60

-1,45.897

-1,.1,59.671,

-4.1,23.967

:sas Faaliyetlerden SaElanan Net Nakit -2.010.49 1 3.952.480

Yatrilm Faaliyetleri:

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlrk Alrmlanna lli$kin Nakit Crkrslan

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlrk SatrSlanndan Elde Edilen Hasrlat

satrs Amaclvla Elde Tutulan Duran Varlrk Satrslaflndan Elde Edilen Hasrlat

.r8.882.299

21-4.010

0

-2.829.800

61,.957

394.205

/atrilm Faalivetlerinde (kullanrlan) Net Nakit t8,664,229 -2.173.638

Finansman Faaliyetleri

Krsa Vadeli Alrnan Krediler

Uzun Vadeli Alrnan Krediler

Alrnan Finansal Kiralama Borglarl

SermaVe ArtrSl

Faiz ve sair Bider ka15rlrIr borglanma

Kredilerin Geri odemesi
Faiz Odemeleri

-5.427.587

5 803.896

0

0

8.907.770

0
-8.907.770

65.027.611

0

25.202 800

72.650 000

0
-134.787.L41,

-7.8s0.322

:inansman Faalivetlerinde (kullanrlan) Net Nakit 376.309 20.243.0L4

,lakit ve Nakit Benzeri DeEerlerdeki (Azalrs)/Artrs -20.302.4L 21.83 1.856

,1akit ve Nakit Benzeri DeEerlerin Dtinem Basr Bakivesi 1,975.842 107.861

{akit ve Nakit Benzeri DeEerlerin Diinem Sonu Bakivesi L.673,47 r.939.7L7

*Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarrn ayfllmaz bir pargasrdrr



Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Araltk 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iligkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

Dipnot 1- Grup'un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi Grubu ("Grup") , Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi
("$irket") ile baflr orlakhfr olan Tukag Okullu Drg Ticaret A.$.'den ("Ba[h kuruluq") olugmaktadrr,
Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi 'nin ("$irket") faaliyet konusu, bagta salga, konserve ve turgu
olmak rizere her trirlii grda maddelerinin riretimi ve bu iininlerin yurt iginde ve yurt drgrnda pazarlanmasrdrr,

$irket'in iiretim faaliyetleri Torbah ve Manyas'taki tesislerinde gergeklegtirilmektedir.
("$irket") Torbah Ticaret Sicil Miidiirlii[iinde 3329 sicll numarasr ile kayrth olup, ticaret sicilinde kayrth olan
merkez adresi Qaybaqr Mahallesi izmir Caddesi No:51 35880 Torbah-izmir'dir.
("$irket") te31.12.2015 tarihi itibari ile 90 kigi gahgmaktadr. (2074:155 kigi)
("$irket") in31112.2015 tarihi itibari ile tescil olunan odenmig sermayesine gore ortakhk yaprsr ve pay dafrhmr
agafrdaki gibidir:

("$irket") ortaklanndan Okullu Grda Maddeleri Ingaat San. ve Tic. Ltd. $ti. sahip oldufu yo5,4l orarundaki

hisselerinin tamamrnr devretmig olup, ("$irket") sermayesi rizerinde ortakhfr kalmamtgttr,

("Ba[h kurulug") Tukag Okullu Drg Ticaret A.$.'nin faaliyet konusu, ithalat, ihracat, grda maddeleri ticareti,
lojistik igleri, ingaat igleri , nakliye ve pazarlama igleridir.
("Ba!h kurulug") Torbah ticaret sicil miidiirhifiinde 5304 ticaret sicil numarasr ile kayrth olup, sicildeki adresi

Qaybaqr Mahallesi Izmir Caddesi No:51 35880 Torbah-izmir'dir.
("Ba[lr kurulu;") da31.12.2015 tarihi itibariyle 4 kigi gahgmaktadrr.
("Ba[1r kurulug") :un31.12.2015 tarihi itibari ile tescil olunan odenmig sermayesine gore orlakhk yaprsr ve pay

dafrhmr agafrdaki gibidir:

Dipnot 2-Finansal Tablolann Sunumuna itigt<in Esaslar
2.1 Sunuma Iligkin Temel Esaslar
2.1.1 Uygunluk Beyanr
iiigit<tet<l konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayrlr

Resmi GazeIe' de yayrmlanan Seri II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya Iligkin Esaslar

Tebli[i" hiikiimlerine uygun olarak hazrrlanmrg olup Teblifin 5. Maddesine istinaden Kamu Gozetimi Muhasebe
ve Denetim Standarllarr Kurumu ("KGK") tarafindan yriri.irliife konulmug olan Tiirkiye Muhasebe Standartlan /
Trirkiye Finansal Raporlama Standartlarr ("TMS/TFRS") ile bunlara iligkin ek ve yorumlarr ("TMS/TFRS") esas

ahnmrgttr.
Igletmeler, TMS 34 standardma uygun olarak finansal tablolarrnr tam set veya ozet olarak haztrlamakta
serbesttirler. $irket, bu gergevede, ara donemlerde tam set finansal tabTo hanrlamayr tercih etmigtir.
SPK, 17 Marl 2005 tarihinde almrg oldu[u bir kararla, Tr.irkiye'de faaliyette buluna

3t.I2.2015 31.12.2014
Ortafrn Adr Soyadr Pay Oranr

(%)
Pay Tutarr

(TL)
Pay Oranr

("h\
Pay Tutarl

(TL)
Okullu Grda Mad. lns. San. ve Tic. Ltd. Sti. 0 0 %s,41 r4.760.986
Cem OKULLU %44 119.966.000 %44 119.966.000

Cenpiz OKULLU %44 r 19.966.000 %44 I 19.966.000

DiEer %r2 32.718.000 %6.59 11.951 .014

Toplam 100 272.650.000 100 272.650.000

31.t2.2015
Ortafrn Adr Soyadr Pay Oranr

('\
Pay Tutarr

(TL)
Tukas Grda Sanavi ve Ticaret Anonim Sirketi %r00 200.000

Tonlam 100 200.000

Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak r.izere enflasyon muhasebesi

1 J-
l,{ , 

--.2?



Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Araltk 2015

Tarihinde Sona Eren Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin
Agrklayrcr Dipnotlar

(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Bdilmigtir.)

etmigtir. Grup, finansal tablolarr bu karar gergevesinde hazrlanmtgttr.
Grup, muhasebe kayrtlanrun tutulmasrnda ve kanuni finansal tablolanntn haztrlanmasrnda, Tiirk Ticaret Kanunu
("TTK"), vergi mevzuatr ve Tiirkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanhfr tarafindan grkartlan Tekdrizen Hesap Plantnt

esas almaktadrr. Yabancr iilkelerde faaliyet gosteren ba[h ortakltklar, ig orlakhklan ve igtirakler kanuni finansal

tablolarrnr faaiiyet gosterdikleri iilkelerde gegerli olan kanun ve yonetmeliklerine uygun olarak haztrlamtqttr.

Konsolide finansal tablolar, gerge[e uygun de[erleri ile gosterilen finansal varhk ve yiikrimhiluklerin drgtnda,

tarihi maliyet esasr baz ahnarak Trirk Lirasr olarak hazrrlanmtgtrr. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet

esaslna gore hazrrianmrg kanuni kayrtlara TMS/TFRS uyarrnca do[ru sunumun yapllmasl amaclyla gerekli

dr,izeltme ve smrflandrrmalar yans rtrlarak dr.izenlenmigtir.

2.L.2 Finansal tablolarrn hazrrlanrq qekli
Grrrp'un iligikteki konsolide finansal tablolan 20.05.2013 tarih ve 28652 saytlt Resmi Gazete'de Kamu Gozetimi
Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu ("KGK") tarafindan yaymlanan 25.04.201'3 tarih ve

75935942-050.01.04-[04/01] sayrh karann eki olan "Finansal Tablo Ornekleri ve Kullanrm Rehberi"ne uygun

olarak hazrrlanmrgtrr.

2.1.3 Kullanrlan Para Birimi
Grup'un finansal durumu ve faaliyet sonuglarr, Grup'un fonksiyonel para birimi olan ve finansal tablolar igin

sunum para birimi olan Trirk Lirasr (TL) cinsinden ifade edilmigtir.
2. 1.4 Yiiksek Enflasyon Diinemlerinde Finansal Tablolann Diizeltilmesi
SPK' nun 7l Mart 2005 tarih ve 711367 sayrh karan uyannca, Trirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe

Standartlarr'na (TMS/TFRS uygulamasmr benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazrrlayan girketler

igin, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak tizere enflasyon muhasebesi uygulamasrna son verilmigtir.

Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren TIMSK tarafindan yaytmlanmtg 29 No.lu "Yiiksek Enflasyonlu

Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardr ("UMS / TMS 29")uygdanmamtqtr'
2.1.5 iqletmenin Siireklilifi Varsayrmr
Konsolide finansal tablolar, Grup'un omimiizdeki bir yrlda ve faaliyetlerinin dofial akrgr igerisinde varhklanndan

fayda elde edece$i ve yiikrimhihiklerini yerine getirece[i varsayrmr altrnda igletmenin siireklili[i esastna g6re

hazrrlanmtgtrr.
2.1.6 Karqrlaqtrrmah Bilgiler ve Onceki Diinem Tarihli Finansal Tablolann Diizeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek izere, Grup'un cari donem konsolide finansal

tablolarr onceki donemle kargrlagtrrmah olarak hazrrlanmaktadrr. Cari donem konsolide finansal tabloiann

sunumu ile uygunluk saflanmasr agrsmdan kargrlagtrrmah bilgiler gerekli goriildiigiinde yeniden stntflandtrtltr.

2.1.7 Konsolidasyona itigt<in Esaslar
Konsolide finansal tablolar aga$rdaki maddelerde belirtilen esaslara gcire hazrrlanan Grup hesaplannl igerir.

Konsolidasyon kapsamrna dahil edilen girketlerin finansal tablolanntn haztrlanmast slraslnda, SPK Finansal

Raporlama Standartlan'na uygunluk ve Grup tarafindan uygulanan muhasebe politikalanna ve sunum

bigimlerine ulumluluk agrsrndan, gerekli drizeltme ve snrflandrmalar yaprlmrgtrr. Ba[h ortakltklartn faaliyet

sonuglarr satrn alma veya elden grkarma iglemlerine uygun olarak sdz konusu iglemlerin gegerlilik tarihlerinde

dahil edilmi$ veya harig brrakrlmrglardr.

BaEh Ortaklrklar
Kontrol, bir igletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amactyla finansal ve operasyonel politikalan rizerinde

kontrol gticrimin olmast ile safilanrr.
Ba[lr orlakhklar, $irket'in ya dofrudan velveya dolayh olarak kendisine ait olan ve $irket'in iizerinde oy

haklarrna sahip oldufu hisseler neticesinde girketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkrntn o/o50'den fazlastnt kullanma
yetkrsine sahip oldu[u ya da oy hakkmm %50'den fazlastnt kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve

igletme politikalarr r.izerinde fiili hAkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve igletme politikalarrnr $irket'in
menfaatleri dofrultusunda kontrol etme yetkisi ve giictine sahip oldufu girketleri ifade eder.

Grup'un bagka bir girketi kontrol edip etmedifinin de[erlendirilmesinde doniigtririilebilir veya kullanrlabilir
potansiyel oy haklarrrun varh[r da goz cjni.inde bulundurulur.
31 Arahk 2015 tarihi itibarryla konsolidasyona tabi tutulan ba[h orlakhklar
gosterilmrgtir.
Ba[h ortakhklar, faaliyetleri r.izerindeki kontroliin Grup' a transfer oldu[u taril

1',de
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kapsamrna ahmr. Ba[h orlakhklar igin uygulanan muhasebe politikalan Grup tarafindan uygulanan muhasebe

politikalarr ile tutarhhfirn sa$lanmasr amactyla de[igtirilir.
Baglr ortaklrklar' a ait finansal durum tablolarr ve kar veya zarar Iablolan tam konsolidasyon ycintemi kullantlarak
konsolide edilmig olup girket ve ba$r ortakhfrn sahip oldufu paylann kayrth igtirak deferleri, ilgili oz kaynaklar
ile kargrhkh olarak netlegtirilmigtir. $irket ile ba$r orlakhklar arasrndaki grup igi iglemler ve bakiyeler
konsolidasyon iglemi srrasrnda netlegtirilmigtir. $irket'in sahip oldufiu hisselerin kayrth deferleri ve bunlardan

kaynaklanan temettiiler, ilgili oz kaynaklar ve kapsamh gelir tablosu hesaplanndan netleqtirilmigtir.

2.1.8 UMS-19 "Qahganlara Saflanan Faydalar" Standardrnln Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamasr zorunlu olmak rizere yaytnlanan bu standarda gore; gahganlara

saflanan faydalara iligkin akttieryal kayrpl(kazang) difier kapsamh gelirde muhasebelegmesi gerekmektedir.

Grup, galrganlara saSlanan faydalara iligkin aktiieryal kayryl(kazancr) gelir tablosunda muhasebelegtinnigtir, Iigili
standardn yeniden diizenlenmesi nedeniyle muhasebe politikasrndaki soz konusu de[igiklifi standardtn

belirledifi gekilde gegmige doniik olarak uygulamrg ve bu dofrultuda onceki donemlerde finansal tablolar ve

dipnotlarda raporlanmrg aktrieryal kayryl(kazanglar), gelir tablosundan gtkarthp, kapsamh gelir tablosunda

muhasebelegtirilmigtir.
2.1.9 UFRS-I1 "Miigterek Anlaqmalar" Standardrnrn Etkisi
1 Ocak 2013 tarlIltnden itibaren uygulamasr zorunlu olmak rizere yaymlanan bu standart UMS-31 "l$
Ortakhklanndaki Paylar" standardrnr uygulamadan tamamen kaldrrrnrgtrr. Miigterek anlagmalarr; miigterek

faaliyet ve ig ofiakhfr olarak iki kategoriye ayrmaka ve ig ortakhklannr ozkaynak yontemi ile
muhas ebelegtirilmesini zorunlu tutmaktadrr.
Bu standartlardaki defigiklife bafh olarak; "iligkili Taraf Agrk1amalan", "Finansal Araglardan Kaynaklanan
Rislierin Niteli[i ve Drizeyi" ile "Finansal Araglar (Gerge[e Uygrn De[er Agrklamalart ve Finansal Riskten
Korunma Muhasebesi Qergevesindeki Agrklamalar)" da ki dipnot agrklamalan yeniden diizenlenmigtir.

Nakit akrm tablosunun tl-MS I "Finansal Tablolann Sunumu" ve UMS 7 "Nakit Akrq Tablosu" standardtntn

ongordi.igti gosterimlerle uyumlagtrnlmasr amacryla 31 Arahk 201.4 tarihi itibarryla nakit akrm tablosunda

smrfl andumalar yap rlmr gtrr.

2.2 Muhasebe Politikalarrnda Defiqiklikler
Muhasebe politikalarrnda yaprlan onemli defiqiklikler geriye doniik olarak uygulanmakta ve onceki donem

finansal tablolarr yeniden drizenienmektedir. 31 Arahk 2015 tarihinde sona eren dcineme ait konsolide finansal

tablolarrn hazrrlanmasr srrasrnda kullamlan muhasebe politikalan, 31 Arahk 2014 tarihinde sona eren ytla ait
finansal tablolarrn hazrrlanmasr srrasrnda kullanrlan muhasebe politikalan ile tutarhdr.
Grup, UMS/TMS 19 (defigiklik), "Qahganlara Saflanan Faydalar" standardtrun revize edilmesi ile ilgili olarak

IIMS 8'e "Muhasebe Politikalan, Muhasebe Tahminlerindeki De[igiklikler ve Hatalar" uygun olarak gegmige

yonelik diizenlemeler yapmt gttr.

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Defiigiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki defigiklikler, yalmzcabir doneme iligkin ise, de[igiklifin yaprldrfr cari donemde,

gelecek donemlere iligkin ise, hem de[igiklifiin yaprldrfr donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik
olarak uygulanrr. 31 Arahk 2015 tarihinde sona eren dcineme ait konsolide finansal tablolann haztrlanmasr

srrasrnda kullanrlan onemli tahminler, 31 Arahk 201.4 tarthtrtde sona eren doneme ait finansal tablolarrn
hazrrlanmasr srrasrnda kullanrlan tahminlerle tutarltdtr,
Tespit edilen onemli muhasebe hatalarr geriye doniik olarak uygulanrr ve cinceki dcinem finansal tablolan yeniden

drizenlenir.
2.4 Uluslararasr Finansal Raporlama Standartlan'ndaki (TFRS) Defiigiklikler
Grup cari yrlda Uluslararasl Muhasebe Standarllan Kurulu (LIMSK) ve UMSK' nun Uluslararast Finansal

Raporiama Yorumlan Komitesi (UFRYK) tarafindan yayrnlanan ve 1 Ocak 2015 tarihinde baglayan yrla ait
donemler igin gegerli olan yeni ve revize edilmig TMS/TFRS'lerdeki defigiklik ve yorumlardan Grup' un finansal

tablolarr iizerinde etkisi olan defigiklik ve yorumlarr uygulamrgtrr. 1 Ocak 2015 tarihinde baglayan yrlhk
dcinemler ve yine 1 Ocak 2015 tarihinde, 31 Arahk 2015 donemine ait gegerli olan ve Grup' un konsolide finansal

tablolan iizerinde onemli etkisi olan defigiklik ve yorum yoktur.
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2.4,1J 31 Arahk 2015 tarihi itibanyla yiiriirliikte olan yeni standartlar ile mevcut iinceki
standartlara getirilen defiqiklikler ve yorumlar:
- TMS 19'daki defiigiklik, "Tanrmlanmrg fayda planlan"; 1 Temmuz 2014 tarrhinde veya bu tanhten sonra

baqlayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu smrrh defigiklik iigi.incri kigiler veya gahganlar tarafindan
tarumlanmrg fayda planrna yaprlan katkrlara uygulanrr. Plana yaprlan katkrlann hizmet stiresinden bafrmsrz
hesaplandr[r; ornefin maa$lntn sabit bir krsmrnrn katkr olarak ahnmast gibi; durumlarda nasll muhasebeleqtirme
yap rlacafirna agrkhk getirmektedir.

- Yrllrk iyilegtirrneler 2010-2012 Dcinemi; I Temmuz 2014 tanhtnde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk
raporlama donemlerinde gegerlidir. Iyilegtinne projesi 20102012 donemi igin aqa[rda yer alan 7 standarda

defiigiklik getirmiqtir: 
..

. TFRS 2, Hisse Bazh Odemeler

. TFRS 3, igletme Birlegmeleri

. TFRS B, Faaliyet Boliimleri

. TFRS 13, Gerge[e Uygun Deger Otgtimti

. TMS 16, Maddi Duran Varhklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varhklar

. TFRS 9, Finansal Araglar; TMS 37, Kargrhklar, $arta Bagh Varhk ve Yi.iki.imhihikler

. TMS 39, Finansal Araglar - Muhasebelegtirme ve Olgiim
Yrllrk Iyilegtirmeler 201,f-2013 Donemi; 1 Temmuz 2074 tarthrnde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk

raporlama dcjnemlerinde gegerlidir. Iyilegtirme projesi 201,f-20I2 ve 2013 dcjnemi igin agafitda yer alan 4
standarda de[iEi kl i k getirmiqtir:
. TFRS 1, TFRS'nin Ilk Uygulamasr
. TFRS 3, igletme Birlegmeleri 

..
. TFRS 13, Gergefe Uygun De[er Olgrimii
. TMS 40, Yatrnm Amagh Gayrimenkuller
2.4.1.2 31 Arahk 2015 tarihi itibarryla yaymlanmr$ ancak heniiz yiiriirliife girmemig olan
standartlar, defiqiklikler ve yorumlar:
- TFRS 1 1, "Mrigterek Antlagmalar"daki defiigiklik; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk
raporlama ddnemlerinde gegerlidir. Miigterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarltaki de[iqiklik ile
igletme tanrmrna giren bir mtigterek faaliyette pay satrn ediniminde bu payrn nastl muhasebelegece[i konusunda

agrkhk getirilmigtir.

- TMS 1 6 "Maddi duran varhkl ar" , ve TMS 41 "Tarrmsal faaliyetler", 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten
sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinden itibaren gegerlidir. Bu defigiklik iiziim asmasr, kauguk a[act,
palmiye afacr gibi bitkilerin finansal raporlamasrnr defigtirrnektedir. Tagryrcr bitkilerin, maddi duran varltklartn
riretim srirecinde kullanrlmasrna benzemesi sebebiyle, maddi duran varhklarla aynl gekilde

muhasebelegtirilmesine karar verilmigtir. Buna bafh olarak yaptlan defigiklik ile bu bitkileri TMS 4f in
kapsamrndan grkararak TMS 16'nrn kapsamrna almrgtrr. Tagtyrcr bitkiler rizerinde biiyriyen r.ininler ise TMS 41

kapsamrndadtr.

- TMS 1 6 ve TMS 3 B'deki de[igiklik: "Maddi duran varhklar" ve "Maddi olmayan duran varltklar", 1 Ocak 201 6

tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklikle bir varlt[tn
kullanrmrm igeren bir faaliyetten elde edilen hasrlatrn, genellikle varhgrn ekonomik yararlartntn tiiketimi
drgrndaki etkenleri yansrttr[rndan, hasrlat esash amorlisman ve itfa yontemi kullantmtntn uygun olmadrfrna
agrklrk getirmigtir.

- TFRS 14, "DizenTeyici erleleme hesaplarr"; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk
raporlama dcjnemlerinde gegerlidir. Bu defigiklik, ilk defa TFRS uygulayacak girketlerin, drizenleyici efieleme

hesap bakiyelerini onceki genel kabul gormtig muhasebe ilkelerine gore finansal tablolanna yansttmaya devam

etmesine izin vermektedir. Ancak daha once TFRS uygulamrg ve ilgili tutart muhasebelegtirmeyecek difier
girketlerle kargrlagtrrrlabilirlifii saflamak adrna, tarife dtizenlemesinin etkisinin di[er kalemlerden ayn olarak
sunulmasr istenmektedi r.

- TMS 27 "Bireysel finansal tablolar"; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama

muhasebelegtirirken ozkaynak yontemini kullanmalann
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2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu defiqiklik TFRS
lO'un gereklilikleri ve TMS 28 arastndaki, yatrnmcr ve igtiraki ya da ig ortakh$r arastnda bir varhfrn satrgr ya da

igtiraki konusundaki uy,umsuzlufa de[inmektedir. Bu de[igikli[in nihai sonucu, igletme tantmtna giren bir iglem
gergekleqtifinde (baflr ortakh[a iligkin ya da defiil) iglem sonucu oluqan kayrp veya kazanctn tamamt
muhasebelegtirilirken; bu iglem efier bir varhk ahg veya satrgr ise sciz konusu iglemden dofan kayrp veya kazanan
bir bagh ortakhfia iligkin olmasa bile bir krsmr muhasebelegtirilir,

- Yrllrk Iyilegtirmeler 2014 Donemi; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baqlayan yrlhk raporlama

dcjnemlerinde gegerlidir. Iyilegtirmeler 4 standarda defii9iklik getitmiqtir:
. TFRS 5, "Satrg amagh elde tutulan duran varhklar ve durdurulan faaliyetler", satrg y6ntemlerine iligkin
de[igiklik
. TFRS 7, "Finansal araglar: Agrklamalar", TFRS 1'e ba[h olarak yaptlan, hizmet sozlegmelerine iligkin
de[iqiklik
. TMS 19, "Qahganlara saflanan faydalar" iskonto oranlanna iligkin degigiklik
. TMS 34,"Ara donem finansal raporlama" bilgilerin agrklanmastna iligkin de[igiklik.
- TMS l"Finansal Tablolarrn Sunulugu"; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
donemlerinde gegerlidir. Bu defigiklikler ile finansal raporlarrn sunum ve agrklamalarrnt iyilegtirmek
amaglanmrgtrr.

- TFRS 10 "Konsolide finansal tablolar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve ig ortakhklanndaki yattrtmlar"; 1 Ocak
2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklikler yatrrtm
igletmeleri ve onlann bafh orlakhklarr igin konsolidasyon muafiyeti uygulamasrna agrkhk getirir.

- TFRS 15, "Mr.igterilerle yaprlan sozlegmelerden dofan hasrlat"; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra

baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Amerika'da Kabul Gormiig Muhasebe Standartlarr i1e yaprlan

uyrm gahgmasl sonucu ortaya grkan yeni standart, hasrlatrn finansal raporlamastnt ve finansal tablolann toplam
gelirlerinin drinya qaprnda kargrlagtrrrlabilirlifiini sa[lamayr amaglamtgtr.

- TFRS g, "FinansaI araglar";1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baqlayan yrlhk raporlama
donemlerinde gegerlidir. Bu standart TMS 39'un yerini almaktadrr. Finansal varhklar ve yiiktimliihiklerin
srnrflandurnasl ve olgtilmesi ile ilgili zorunluluklan ve aynl zamanda guanda kullanrlmakta olan, gergeklegen

defer diigriklti[i zararr modelinin yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de igermektedir.
Grup yukarrda yer alan defigikliklerin operasyonlanna olan etkilerini deferlendinp gegerlilik tarihinden itibaren
uygulayacaktrr. Yukarrdaki standart ve yorumlann, uygulanmaslnln gelecek donemlerde Grup 'un konsolide
finansal tablolarr iizerinde onemli bir etki yaratmayaca$ beklenmektedir.
2.5 Onemli Muhasebe Politikalarrnrn 6zeti
2.5.1 Gelirlerin Kaydedilmesi
Gelirler, mal ve hizmet satrglanndan ahnan veya ahnacak olan bedelin gergefe uygun deferi iizerinden tahakkuk
esaslna gcire kayrtlara ahnrr. Net satrglar, teslim edilmig mallann ve gergeklegmig hizmetlerin fatura bedelinin,
satrg indirimleri ve iadelerinden anndnlmrg halidir. Satrglarrn igerisinde onemli bir finansman unsuru bulunrnast
durumunda, gergefie uygun bedel gelecekte olugacak tahsilatlarrn, frnansman unsuru igerisinde yer alan faiz orant

ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasrna gore finansal gelir olarak ilgili donemlere kaydedilir.

2.5.2l/Iallann Satrqr
Mallarrn satrqrndan elde edilen gelir, aga[rdaki gartlar kargrlandrfrnda muhasebelegtirilir.
o Grup'un mrilkiyetle ilgili tiim onemli riskleri ve kazanrmlan ahcrya devretmesi,
o Grup'un mtilkiyetle iligkilendirilen ve sriregelen bir idari katrhmlnln ve sattlan mallar rizerinde etkin bir
kontrohinrin olmamas r,

o Gelir tutarrmn gtivenilebilir bir gekilde olgiilmesi,
o Iglemle iligkili olan ekonomik faydalann Grup'a akrgmrn olast olmast ve
o iqlemden kaynaklanacak maliyetlerin gtivenilebilir bir gekilde olgrilmesi.

2.5.3Hizmet Sunumu
Yrllara sari projelere iligkin sozlegme geliri ve maliyetler, gelir tutannrn gtivenilir bigimde olgrilebildifii ve

sozleqme kapsamrndaki proje ile ilgili bir de[ipiklik
oldu[u zaman muhasebelegtirilir, Sozlegme geliri, al
<il giilmektedir, Proj el er, sabit fiyath s cizle gmeler olup
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metoduna gore hesaplanmaktadr. Toplam sozlegme gelirinin, tamamlanma oranlna isabet eden tutan, ilgili
dcineme scizlegme geliri olarak kaydedilir.
2.5.4Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varhktan beklenen omni boyunca elde edilecek tahmini nakit
giriqlerini sdz konusu varhfrn net defter defierine getiren etkin faiz yontemi esas almarak ilgili donemde tahakkuk
ettirilir.
2.5.5 Temettii Geliri
Hisse senedi yatrrrmlanndan elde edilen temettti geliri, hissedarlartn temettti alma hakkr do[dufu zaman
fi nansal tablolara yansrtrlr.
2.5.6 Stoklar
Stoklar, net gergeklegebilir defer ya da maliyet bedelinden dtigrik olanr ile degerlenir. Maliyet, afirrhkh oftalama
maliyet metodu ile hesaplanmaktadrr. Stoklara dAhil edilen maliyeti olugturan unsurlar malzeme, direkt iggilik ve
genel iiretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dAhil edilmemektedir. Net gergeklegebilir defer,
olafan ticari faaliyet igerisinde olugan tahmini satrg fiyatrndan, tamamlanma maliyeti ve satrgt gergeklegtirmek

igin gerekli satrg maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardr, Stoklar, ilk madde ve malzeme, yart mamriller,
mamiiller, igletme malzemesi, ticari mallar ve difer stoklart kapsamaktadrr.

2.5.7 Maddi Duran Varhklar
Maddi duran varhklar, elde etme maliyetinden birikmig amortismantn ve kaltct de[er kayrplartntn diigiilmesi ile
bulunan net deferleri ile gosterilmektedir.
Mal ve hizmetlerin iiretiminde kullanrlan veya idari amagh kullanrlacak ve inga edilme agamastndaki varltklar,
maliyet de[erlerinden varsa de[er drigiikhifii kaybr drigrilerek gosterilirler. Maliyete yasal harglar da dAhil edilir.
Kullanrma veya satrga hanr hale getirilmesi onemli olgride zaman isteyen varhklar sciz konusu oldufiunda,

borglanma maliyetleri Grup'un ilgili muhasebe politikasr uyannca aktiflegtirilir. Bu ttir varltklar, di[er sabit

varirklar igin kullanrlan amortisman yonteminde oldufu gibi, kullanrma haztr olduklannda amortismana tabi
tutulur.
Arazr ve yaprlmakta olan yatrrmlar drgrnda, maddi duran varltklann maliyet tutarlart, beklenen faydah

omr.irlerine gore dofrusal amoflisman ycintemi kullantlarak amodismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar igin stntrstz

omiirleri olmasr sebebi ile amortisman aynlmamaktadrr. Beklenen faydah cimrir, arttk defer ve amoftisman
ycintemi, tahminlerde ortaya grkan de$igikliklerin olasr etkileri igin her ytl gdzden gegirilir ve tahminlerde bir
de[i9iklik varsa ileriye doniik olarak muhasebelegtirilir.
Finansal kiralama ile ahnan varhklar, beklenen ekonomik omni ile sciz konusu kiralama stiresinden krsa olanr ile
difer maddi duran varltklarla aynt gekilde amofiismana tabi tutulur.
Maddi duran varhklar olasr bir defer drigrikhigi.iniin tespiti amactyla incelenir ve maddi duran varhfrn kayrtlr
defieri geri kazanrlabilir de[erinden fazla ise, kargrhk aynlmak suretiyle kayrtlt deferi geri kazanrlabilir de[erine
indirilir. Geri kazanrlabilir defer, ilgili maddi duran varh[rn mevcut kullanrmrndan gelecek net nakit akrmlarr ile
satrg maliyeti drigiilmrig gergege uygun defierinden yiiksek olant olarak kabul edilir.
Maddi bir duran varhfia yaprlan norrnal bakrm ve onarlm harcamalart, gider olarak muhasebelegtirilmektedir.

Maddi duran varhfm kapasitesini genigleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayt afitran nitelikteki
yatrrrm harcamalarr, maddi duran varhfrn maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varh[tn kalan tahmini
faydah omni iizerinden amortismana tabi tutulmaktadrr.
Maddi duran varhklann elden grkarrlmasr ya da bir maddi duran varh[rn hizmetten almmast sonucu olugan kazang

veya kayrp satrg hasrlatr ile varhfrn net defter defieri arasmdaki fark olarak belirlenir ve cari dcjnemde ilgili difier
faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplanna yanstttltr.
2.5.8 Maddi Olmayan Duran Varhklar
2.5.8.1 Satrn Ahnan Maddi Olmayan Duran Varhklar
Satrn alman maddi olmayan duran varhklar, maliyet deferlerinden birikmig itfa paylan ve birikmig deger

drigiikhikleri drigiildiikten sonraki tutarlanyla gcisterilirler. Bu varhklar beklenen ekonomik omr'irlerine gore

do[rusal itfa ycintemi kullanrlarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik cimiir ve itfa yontemi, tahminlerde
orlaya gtkan de[igikliklerin olasr etkilerini tespit etmek amactyla her yrl gozden geg le tahminlerdeki
de[igiklikler ileriye domik olarak muhasebelegtirilir. Soz konusu maliyetler, altm mal

ti
ekonomik omrirlerine gcire itfaya tabi tutulur.
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2.5,8.2 Bilgisayar Yazrhmlarr
Satrn alrnan bilgisayar yazthnlan, satrn ahmr srrasrnda ve satrn almadan kullanrma hazt olana kadar gegen srirede

olugan maliyetler r.izerinden aktiflegtirilir, Soz konusu maliyetler, ekonomik omtirlerine gore itfaya tabi tutulur.
Bilgisayar yazrhmlannr geligtirmek ve srirdiirmekle iligkili maliyetler, olugtuklan donemde konsolide kapsamlr
gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrohi Grup'un elinde olan, saptanabilir ve kendine dzgpyazirmririinleri ile
direk iligkilendirilebilen ve bir yrldan fazla sr.ire ile maliyetinin rizerinde ekonomik fayda sa[layacak harcamalar
maddi olmayan duran varhk olarak de[erlendirilir. Maliyetl er, yazrhmr geligtiren galtqanlann maliyetlerini ve
genel r.iretim giderlerinin bir krsmrnr da igermektedir. Maddi olmayan duran varltk olarak deferlendirilen
bilgisayar yazrltm geligtinne maliyetleri, ekonomik omrirleri rizerinden itfaya tabi tutulurlar.
2.5.8.3 iqletme Birleqmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varhklar
Igletme birlegmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varhklar, maddi olmayan duran varltk tantmtnt
kargrlamasr ve gerge[e uygun deferleri grivenilir bir gekilde olgrilebilmesi durumunda gerefiye tutartndan ayrt
olarak tarumlanrr ve muhasebelegtirilir. Bu tr.ir maddi olmayan duran varltklarrn maliyeti, sattn alma tarihindeki
gergefe uygun de[eridir. Iqletme birlegmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varltklar baglangrg

muhasebelegtirmesi sonrasrnda ayn olarak satrn ahnan maddi olmayan duran varhkfar gibi maliyet de$erlerinden
birikmiq itfa ve tiikenme paylan ve birikmig defier diigrikhikleri diigrildiikten sonraki tutar rizerinden gosterilirler.

2.5.8.4 Maden Varhklarr
Maden sahasr geligtirme maliyetleri, yeni cevher damarlanmn defierlendirilmesi ile geligtirilmesinin yanr slra var
olan cevher damarlannrn firetiminin devam ve geligtirilmesi amagh yer altr galerilerinin agtlmast, kazt yaptlmast,
yollarrn yaprlmasr gibi maliyetleri de igermektedir. Maden geligtirme maliyetleri, soz konusu madenden
gelecekte bir ekonomik faydarun elde edilmesinin kur,'vetle muhtemel oldu[u, belirli maden alanlarr igin
tanrmlanabildifii ve maliyetinin grivenilir bir gekilde olgiilebildifi durumlarda aktiflegtirilir. Uretim srrastnda

katlamlan maliyetler, maden sahasmm geligtirilmesiyle birebir iliqkili oldufu siirece aktiflegtirilir. Uretimle ilgili
maliyetler ise gider olarak konsolide kapsamh gelir tablosuna yanstttltr. Geligtirme giderlerinin aragttrma ve

delerlendirme giderlerinden aynmmrn yaprlamadrfr durumlarda, soz konusu geligtirme giderleri olugtuklarr

dcjnemde konsolide kapsamlt gelir tablosu ile iligkilendirilir.
Maden varhklan, kapasitelerinin tam olarak kullamlmayahazr oldugu ve fiziksel durumlannln Grup yonetimi
tarafindan belirlenen r.iretim kapasitesini kargrlayacafr durumlarda amortismana tabi tutulmaya baglanrrlar.

Maden geligtirme maliyetleri gelecekte ekonomik faydanrn elde edilmesinin kuvvetle muhtemel oldu$u
durumlarda aktiflegtirilir ve ekonomik fayda dikkate ahnarak amortismana tabi tutulur. Maden geligtirme
maliyetieri, ilk kayda ahndrk-lan anda ilgili maden alanlan bazrndatammlanabildifi olqride bohimlere da[rtrlrr ve

her bir maden sahasrndaki bohimler ayn ayn ekonomik faydalar gciz dminde bulundurularak iiretim birimleri
yontemi kullanrlarak amortismana tabi tutulur. Ilgili madenin omni suresince elde edilecek ekonomik faydalarrn
artmasrnr saflayacak sciz konusu madende yaprlan biiyiik gapta ve onemli revizyon galtgmalan, aktiflegtirilir. Bu
kapsamda de[erlendirilebilecek, biiyuk gapta ve onemli revizyonlar haricindeki bakrm ve onarlm giderleri

oluqtuklarr dcjnemin konsolide kapsamh gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Her bir maden sahasrndaki maden

geligtirme maliyetleri; ddnem igerisinde ilgili madenden grkarrlan toplam ton bazrndaki maden miktartntn, sciz

konusu madendeki toplam ton bazrndaki gortniir ve iglenebilir geri kalan maden rezerv miktartna bohinmesi
suretiyle bulunan itfa oranr rizerinden amoftismana tabi tutulur. Her bir maden sahasrndaki goriimir ve mi.imlcLin

rezerv miktarlarr, dngonilebilir geleceke ekonomik olarak grkarrhp iglenebilecefi bilinen ve cilgrilebilen kaynagr
gostermektedir.
Maden igletme haklan ise elde etme maliyetinden finansal tablolara yansrtrlmakta olup donem igerisinde yer altr
ve agrk ocaktan grkarrlan ton bazrndaki maden miktarlnln, gonintir ve mrimkrJn iglenebilir geri kalan ton bazrndaki

maden rezerv miktanna bohinmesi suretiyle bulunan amortisman oranr kullanrlarak itfa edilmektedir.
2.5.8.5 Geliqtirme Giderleri
Yeni tiriinlerin geliqtirilmesi veya geligtirilen ririinlerin testi ve dizaynt ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticarr ve
teknolojik bakrmdan baganh bir gekilde uygulanabilir olmasr ve maliyetlerin grivenilir olarak tespit edilebilmesi
halinde maddi olmayan duran varhk olarak de[erlendirilirler. Difer geligtirme giderleri ve aragtttrrra giderleri
gergeklegti[inde gider olarak kaydedilmektedir. Onceki dcjnemde gider kaydedilen geligtirme gideri sonraki
donemde aktiflegtirilemez. Aktiflegtirilen geligtirrne siderleri, iiriiniin ticari riretimininr,,baqlamasr ile 5 yrl
igerisinde dofrusal amoftisman yontemi uygulanarak it
gergeklegtifinde satrqlann maliyeti ile faaliyet giderieri
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2.5.8.6 Yatrnm Amagh Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin firetiminde kullamlmak veya idari maksatlarla veya iglerin normal seyri esnastnda satrlmak
yerine, kira elde etmek veya defer kazanmasr amacryla veya her ikisi igin elde tutulan gayrimenkuller "yattrtm
amagh gayrimenkuller" olarak smrfl andrnlr,
Yatrnm amagh gayrimenkuller gergefe uygun de$er yontemi kullanrlarak finansal tablolara yansttrlmaktadrr,
Sahibi tarafindan kullamlan bir gayrimenkultin, gergefe uygun defer esasrna gore gosterilecek yatrnm amaglr bir
gayrimenkule doniigmesi durumunda kullanrmdaki de[igiklifin gergeklegtifi tarihe kadar UMS 16 "Maddi Duran
Varhklar" standardr uygulanrr. UMS 16'ya gore hesaplanmg olan gayrimenkuliin defter de[eri ile gergefe uygun
deferi arasrnda transfer tarihinde meydana gelen farkhhk t]MS 16'ya gore yaprlmrg bir yeniden defierleme gibi
igleme tabi tutulur ve de[erleme farklarr ozkaynaklar ile iligkilendirilir. Yatrnm amagh gayrimenkullerin gergefe
uygun degerinin belirlenmesi, her yrl igin konuyla ilgili SPK lisansna ve gerekli mesleki birikime sahip bafrmsrz
defierleme firmalarr tarafindan yaprlmaktadrr. Sonraki donemlerde, yatrnm amaglt gayrimenkuhin gergege uygun
de[erindeki defigimden kaynaklanan kazang veya kayrp, olugtufu donemde kAr veya zarar ile
iliqkilendirilmekedir.
Varlrk gruplan, kullanrlmasr suretiyle de[il, satrg iglemi sonucu gerikazantlmast planlandrfr durumlarda, sattg

amagh elde tutulan varhk gruplarr olarak srruflandrrltr.
2.5.8.7 Satrq Amagh Srnrflandrrrlan Duran Varhklar
Varhklar, kayrth deferlerinin kullanrlmak suretiyle de[il satrg iglemi sonucu geri kazamlmaslnln amaglandrgr

durumlarda satrg amacryla elde tutulan duran varhklar olarak srnrflandmlr. Bu varhklar; bir igletme birimi, satrg

gruplan veya ayn bir maddi varhk olabilir. Satrlmak r.izere elde tutulan duran varltklann sattgtnrn bilango tarihini
takip eden on iki ay igerisinde gergeklegmesi beklenir. Qegitli olay veya kogullar sattq igleminin tamamlanma
sriresini bir yrldan fazTayarzatabrhr. Soz konusu gecikmenin, igletmenin kontrohi drgrndaki olaylar veya koqullar
nedeniyle gergeklegmig ve igletmenin ilgili varhfrn (veya elden grkanlacak varhk grubunu) sattqtna ycinelik satrg

plarunrn devam etmekte oldufuna dair yeterli kanrt bulunmasr durumunda; satrg iglemini tamamlamak igin gerekli
olan siirenin uzamasl, ilgili varhfrn (veya elden grkarlacak varhk grubunun) satrg amaglt elde tutulan varhk
olarak srmfl andrnlmasmr engellemez.
Satrg amacryla elde tutulan duran varhklar kayrth defierin veya makul deferin drigiik olanr ile de[erlenir. Makul
degerin kayrth deferin altrna drigtiifii durumlarda olugan defer diigiikhi!1i ilgili donemin konsolide gelir tablosuna
gider kaydedilir. Bu varhklar r.izerinden amortisman ayr,lmaz.

2.5 8.8 Tiirev Araglar
Trirev finansal araglar ilk olarak kayda ahnmalannda elde etme maliyeti ile kayda altnmalannt izleyen
dcjnemlerde ise gergefe uygun deferleri ile deferlenmektedir.
2.5.8.9 Varhklarda Defer Diiqiiklii$i
Grup, gerefiye drgrndaki trim maddi ve maddi olmayan duran varltklan igin de$er diigiikhifri oldufuna dair
herhangi bir gdsterge olup olmadrfrnr de[erlendirir. Eger boyle bir gosterge mevcutsa, o varlt[tn tagrnmakta olan

de[eri, kullamm veya satrg yoluyla elde edilecek olan tutarlardan ytiksek olanr ifade eden net gergeklegebilir deger

ile kargrlagtrrrlrr. E[er soz konusu varhfrn veya o varhfrn ait oldufu nakit iireten herhangi bir birimin kayrth
deferi, kullanrm veya satrg yoluyla geri kazanrlacak tutardan yiiksekse, defer diigrikhifiri meydana gelmigtir. Bu
durumda olugan de[er drigiikhi[ii zararlan konsolide kapsamh gelir tablosunda muhasebelegtirilir.
Defer driqrikhi[iiniin iptali nedeniyle varhgrn (veya nakit tireten birimin) kayrth de$erinde meydana gelen arttg,

onceki yrllarda de[er drigrikhifrimin konsolide finansal tabiolara almmamrg olmast halinde olugacak olan defter
de[erini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aqmamahdrr. Defer diigrikhi[riniin iptali konsolide
kapsaml r gelir tablo sunda muhas ebelegtirilir.
2.5.8.10 Finansal Kiralama
Gr-up'un esas olarak miilkiyetin tiim risk ve getirilerini ristune aldrfr maddi duran varltk kiralamast, finansal
kiralama geklinde snrflandnlrr. Finansal kiralamalar, kiralama doneminin baglangrctnda finansal kiralama
konusu sabit krymetin rayig de[eri ile kira odemelerinin bugi.inlai deferinden drigrik olantnt esas almak suretiyle
maddi duran varhklara dAhil edilmektedir, Kiralamadan do[an frnansman maliyetleri kiralama sriresi boyunca
sabit bir fatz oram olugturacak gekilde kira donemine yayrlmaktadr. Aynca, fi
krymetler faydah omiirleri esas alnmak suretiyle amofiismana tabi tutulmaktadrr. F
krymetlerin deferinde bir azalma tespit edilirse de[er diigiikhi[ii kargrhfr aynlrr, Fi
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ile ilgili faizve kur farkr giderleri gelir tablosuna yansrtrlmaktadrr. Kira odemeleri finansal kiralama borgianndan
dtigrilur.
2.5.8.1 I Faaliyet Kiralamasr
Miilkiyete ait risk ve getirilerin cjnemli bir krsmrnrn kiralayana ait oldugu kiralama iglemi, faaliyet kiralamasr
olarak smrflandrrrlrr. Faaliyet kiralan olarak (kiralayandan alman tegvikler diigrildiikten sonra) yaprlan cidemeler,

kira donemi boyunca do[rusal yontem ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
Faaliyet kiralamasrnda, kiralanan varhklar, gayrimenkuller, arsa ve yattrtm amaglt elde tutulan gayrimenkuiler

harig, finansal durum tablosunda maddi duran varhklar altrnda smlflandrfllr ve elde edilen kira gelirleri kiralama
donemi siiresince, egit tutarlarda konsolide gelir tablosuna yansrtrlr. Kira geliri kira dcinemi boyTrnca do[rusal
yontem ile konsolide gelir tablosuna yansrtrlmaktadrr.

2.5.8.12 Borglanma Maliyetleri
Banka kredileri, ahndrklan tarihlerde, iglem maliyetleri diigrirtilmiig gerge[e uygun defierleri tizerinden kayda
almrlar. Mi.iteakip donemlerde etkin faiz oranr ycintemi kullamlarak iskonto edilmig bedelleriyle deferlenir ve
iglem masraflan drigrildtkten sonra kalan tutar ile iskonto edilmig maliyet deferi arastndaki fark, konsolide
kapsamh gelir tablosuna kredi donemi sr.iresince finansman maliyeti olarak yanstttltr.
Finansman faaliyetlerinin igerisinde kur farkr gelirleri yer almasr durumunda, sciz konusu gelirler aktiflegtirilmig
bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir.
Kullanrma ve satrga hamhale getirilmesi onemli cilgride zaman isteyen ozellikli varltklar soz konusu oldufunda,
sattn ahnmasl, yaplmr veya riretimi ile iligki kurulabilen borglanma maliyetleri, ilgili varhk kullanrma veya sattga

hanr hale getirilene kadar varhfrn maliyetine dAhil edilmektedir, Difer ttim borglanma maliyetleri, olugtuklan
donemlerde konsolide kapsamh gelir tablo suna kaydedilmektedir.
Banka kredilerine iligkin kur farklan, fatz giderleri ile iligkilendirildikleri srirece aktiflegtirilirler. Faiz giderleriyle
birlikte akiflegtirilecek kur farkr gelir ve giderleri grubun kendi fonksiyonel para biriminde borglanmasr halinde

katlanaca[r borglanma giderleri ile hdb.hanrda yabancr para cinsinden borglanma yoluyla katlandrfr borglanma
giderleri arasrndaki de[er farkr giiz ontinde bulundurularak belirlenir.
i.s.s.tr inqmn raraflar
Bu konsolide finansal tablolarrn amacl dofrultusunda, ofiaklar, iist diizey ydnetim (genel mridrirler, grup

baqkanlarr, genel mridiir yardrmcrlan, bagkan yardrmcrlarr ve fabrika miidrirleri) ve yonetim kurulu riyeleri,
aileleri ve onlar tarafindan kontrol edilen ve onemli etkinlife sahip bulunulan qirketler ile konsolidasyona dahil
edilmeyen ba[h orlakhklar ve iqtirakler "iligkili Iaraflar" olarak kabul edilmiglerdir.

2.5.8.14 Netlegtirme/Mahsup
igerik ve tutar itibanyla onemlilik aru eden her ttirli.i kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrr

gosterilir. 6nem1i olmayan tutarlar, esaslan ve fonksiyonlan agtsrndan birbirine benzeyen kalemler itibarryla
toplanarak gosterilir. Varhk ve yLikiimltliikler, gerekli kanuni hak olmast, soz konusu varhk ve yiikiimhihikleri
net olarak de$erlendirmeye niyet olmasr veya varhklann elde edilmesi ile yrikrimhihiklerin yerine getirilmesinin
eg zamanh oldufu durumlarda net olarak gosterilirler.
2.5.8.15 Finansal Yatrnmlar
Finansal varhklar, krediler ve alacaklar, sattlmaya hazrr finansal varhklar ve vadesine kadar elde tutulacak
finansal varhklar olarak srnrflandrrrlrr. Srnrflandrrma, finansal varltklarrn altnma amaglanna gore yaprlmrgtrr.

Yonetim, frnansal varhklanrun smrflandrrmasrru satrn almdtklan tarihte yapar.

2.5.8.16 Alacaklar
Alacaklar, sabit veya belirli odemeleri olan, aktif bir piyasada iglem gonneyen ve tr.irev arag olmayan finansal

varlrklardr. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydankrsa ise dcinen varltklar, 12 aydan uzun ise duran varltklar
olarak srmflandrnlrrlar. Alacaklar finansal durum tablosunda 'ticari ve difer aTacaklar' olarak stntflandtnlrrlar.

2.5.8.17 Satrlmaya Haztr Finansal Varhklar
Satrlmaya hazr finansal varhklar, bu kategoride srnrflandrrlan ve di[er kategorilerin iginde stntflandtnimayan
tr.irev arag olmayan varhklardrr. Yonetim, ilgili varhklan rapor tarihinden itibaren 12 ay iginde elden gtkarmaya

niyetli de[ilse sciz konusu varhklar duran varhklar igerisinde smtflandrnlrlar.
2.5.8.18 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varhklarz.J.o.lo Y aucy€ l\auar -Iltug I uluracaK ,[ lrlaflsAt v ar-lll(lar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varhklar, vadesine kadar saklama niye i fonla
kabiliveti dAhil olmak rizere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi icin serekli kos r Eu. sakabiliyeti dAhil olmak rizere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi igin gerekli kog.r

13



Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Arahk 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

veya belirlenebilir cjdemeleri ile sabit vadesi bulunan ve igletme kaynakh krediler ve alacaklar drqrnda kalan
finansal varhklardrr. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varhklar etkin faiz oranr yontemi kullamlarak iskonto
edilmig bedel rizerinden deferlenmektedir.
2.5.8. 19 Muhasebelegtirme ve Olgtimleme
Drizenli olarak almrp-satrlan finansal varhklar, ahm-satrmm yaprldrfr tarihte kayrtlara altnrr, Allm-satrm yaprlan
tarih, ycinetimin varhfr ahm satrm yapmayr vaat ettifii tarihtir. Finansal varhklar deftere ilk olarak gergefe uygun
defierine iglem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varhklardan dofan nakit akrm altm haklart sona

erdifinde veya transfer edildifinde ve Grup trim risk ve getirilerini transfer etti[inde, finansal varhklar
defterlerden grkarlrlrr. Satrlmaya hazrr finansal varhklar miiteakip donemlerde gergefie uygun deferleriyle
muhas ebelegtirilmektedirler.
Krediler ve alacaklar etkin faiz oranr kullanrlarak iskonto edilmig deferleriyle muhasebelegtirilmektedir.
Satrlmaya hazr olarak smrflandrrrlmrg yabancr para cinsinden parasal finansal varltklann gerge$e uygun
defierlerindeki defigikliklerde, finansal varhfrn iskonto edilmig deferindeki de[igiklikler ile finansal varh[tn
kayrth deferindeki difer defigikliklerden olugan kur farklarr analiz edilirler. Parasal finansal varltklardan olugan
kur farklarr gelir tablosuna, parasal olmayan finansal varhklardan olugan kur farklarr oz kaynaklara yansttthr.
Satrlmaya hazr finansal varhklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varltklann gergefie uygun
deferindeki defigimler oz kaynaklara yansrtilrr. Satrlmaya hazr finansal varhklar olarak stntflandullan ftnansal
varhklar, satrldrfrnda veya defer drigrikliifri oluqtufunda 6z kaynaklarda gosterilen birikmig gerge[e uygun deger

diizeltmeleri gelir tablosuna finansal varhklardan dofan kar ve zararlar olarak aktanlr,
Satrlmaya hazrr finansal varhklara iligkin temettri odemeleri ahnmaya hak kazandr[tnda, sattlmaya hazrr finansal
varhklardan elde edilen temetti.i gelirleri, gelir tablosunda yatrnm faaliyetlerinden gelirler iginde gcisterilir.
Borsada iglern gciren satrlmaya hazu finansal varhklann gerge[e uygun de[erleri piyasa ahg fiyatlartna gcire

belirlenmektedir. Finansal varhklar igin aktif bir piyasanrn (borsada iqlem gormeyen menkul krymetler)
bulunmamasr durumlarmda, finansal varhfrn gerge[e uygun defieri deferleme yontemleri kullanarak
hesaplamaktadr. Bu yontemler piyasa verilerinden yararlamlarakmuvazaasrzbenzer iglemlerin kullantlmastnt,
benzer enstriimanlann gergefie uygun deferlerirun referans ahnmastnt indirgenmig nakrt akrmlan analizini ve
opsiyon fiyatlandrrma modelleri ydntemlerini igerir. Tegkilatlanmrg piyasalarda iglem gcirmeyen ve gergefe

uygun deferleri grivenilir bir gekilde belirlenemeyen sattlmaya hazr finansal varltklar, maliyet bedelieri
iizerinden, varsa, defier kaybr ile ilgili kargrhk drigrildiikten sonra konsolide finansal tablolara yansttthr,

Rapor tarihinde, finansal varhklannm defer diigrikhifii ile ilgili nesnel kanrt olup olmadr[r defierlendirilir.
Satrlmaya hazr olarak smrflandrrlan hisse senetlerinin gerge[e uygun deferinin maliyetinin alttna onemli 6lgride
ve uzun siireli olarak diigmesi defer driqtikhipii gostergesi olarak deferlendirilir. Satrlmaya hanr finansal
varhklann defer drigiikliigi ile ilgili nesnel karutlarm varh[r durumunda ilgili finansal varhfrn elde etme maliyeti
i1e gergefe uygun deferi arasmdaki farktan olugan toplam zarardan daha once gelir tablosuna yanstttlan deger

drigiiklriSri tutarr grkanldrktan sonra kalan zarar oz kaynaklardan grkarrlarak gelir tablosunda muhasebelegtirilir,
Sermaye araglarr ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen de$er drigiikhigu giderleri, takip eden dcinemlerde sciz konusu
defer drigrikliigiimin orladan kalkmasr durumunda dahi gelir tablosu ile iligkilendirilmez.
2.5.8.20 Ticari Alacaklar
Ahcrya iinin veya hizmet saflanmasl sonucunda olugan ttcari alacaklar tahakkuk etmemig finansman
gelirlerinden netlegtirilmig olarak gosterilirler. Tahakkuk etmemig finansman gelirleri soffasr ticari alacaklar,
orijinal fatura de[erinden kayda ahnan alacaklann tzleyen donemlerde elde edilecek tutarlartnrn etkin faiz
yontemi ile iskonto
edilmesi ile hesaplanrr. Belirlenmiq fatz oranr olmayan krsa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranrntn etkisinin
gok briyik olmamasr durumunda, maliyet de$erleri rizerinden gosterilir,
Tahsil imkAnrnrn kalmadrfirna dair objektif bir bulgu oldufiu takdirde ilgili ticari alacaklar igin de$er diigiikltifti
karqrhfir aynlmaktadrr. Soz konusu kargrh[rn tutarr, alacafirn kayrth deferi ile tahsili mrimktin tutar arasrndaki
farktrr. Tahsili mrimlctin tutar, teminatlardan ve grivencelerden tahsil edilebilecek mebla$lar da dahil olmak iizere
tiim nakit akrglannrn, olugan ticari alaca[rn orijinal etkin faiz oranl esas ahnarak iskonto edilen deferidir.

krsmrnrn tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrilan defier diigiiklti$i
faaliyet gelirlerine kaydedilir.
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2.5.8.21Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, nakde
kolayca gevrilebilen ve onemli tutarda de[er defi;ikli[i riskini taqrmayan yiiksek likiditeye sahip difer krsa vadeli
yatrnmlardrr. Vadesi 3 aydan daha uzun olan banka mevduatlan krsa vadeli f,inansal yattrtmlar altrnda
smrflandrrlr.
2.5.8.22 Finansal Yiiktimliiliikler
Finansal yiikrimliiltkler, ilk muhasebelegtirilmesi srasrnda gergefe uygun deferinden olgrihir. ilgili finansal

)dkiimlihiErin yiiklenimi ile dofrudan iligkilendirilebilen i9lem maliyetleri de sciz konusu gergefe uygun defere
ilave edilir.
Finansal yikiimliihikler ciz kaynap:a dayah finansal araglar ve di[er finansal yrikirmltiliikler olarak smtflandtrtltr.
Oz kqtnaEa dqtalrrtnansal araclar
Finansal araglar satrn alma opsiyonlan ile ilgili finansal yiki.imhiliikler soz konusu opsiyonun itfa planrna uygun
olarak indirgenmig deferi tizerinden finansal tablolara yansrtrlr. Finansal yukrimhihigun indirgenmig tutannrn
opsiyona konu olan finansal varhfrn gergefe uygun de[erine yaklagtr[r kabul edilir.
D i E er -finan s al yilkilmlilli,ikl er
Di$er finansal yriktimhiltikler sonraki donemlerde etkin faiz oram iizerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yontemi kullanrlarak itfa edilmig maliyet bedelinden muhasebelegtirilir .

Etkin faiz yontemi; finansal yiikiimliiliigtin itfa edilmig maliyetlerinin hesaplanmasr ve ilgili faiz giderinin iliqkili
oldufu dcjneme da[rtrlmasr yontemidir. Etkin faiz oram; finansal aractn beklenen omrii boyunca veya uygun
olmasr durumunda daha krsa bt zaman dilimi stiresince gelecekte yaprlacak tahmini nakit odemelerini tam olarak
ilgili finansal yi.iktimliihifrin net bugi.inkti deferine indirgeyen orandtr.
2,5.8.23 Ticari Borglar
Ticari borglar, olafan faaliyetler igerisinde tedarikgilerden saflanan mal ve hizmetlere iligkin yaprlmast gereken

odemeleri ifade etmektedir. Ticari borglar, ilk olarak gergefe uygun defierinden ve mriteakip donemlerde etkin
faiz ycintemiyle hesaplanan itfa edilmig maliyetinden olgiihirler ,

2.5.8.24 iqletme Birleqmeleri ve $erefiye
Igletme birlegmeleri, ayrr t,jzel kigiliklerin veya igletmelerin raporlama yapan tek bir igletme geklinde birlegmesi
olarak defierlendirilmektedir. Igletme birlegmeleri, IIFRS 3 kapsamrnda, satrn alma ycintemine gore
muhasebelegtirilir.
iktisap maliyeti, ahm tarihinde verilen varhklarm gergefe uygun de[eri, grkanlan sennaye araglan, de[iqimin
yaprldrfr tarihte varsayrlan veya katlarulan yiikrimhihikler ve buna ilave iktisapla iligkilendirilebilecek maliyetleri
igerir. igletme birlegmesi sozlegmesi gelecekte orlaya grkacak olaylara ba[h olarak maliyetin diizeltilebilecegini
ongoren hiikiimler igerirse; bu drizeltmenin muhtemel olmasr ve de[erinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen
igletme birlegme tarihinde birlegme maliyetine bu drizeltmeleri dahil eder. Ahma iligkin maliyetler olugtuklan
donemde giderlegtirilir. Ba[h orlakhk ahmr, igtirak edinimi ve ig orlakhklannrn kurulmasrndan orlaya gtkan
gerefiyeye cjdenen bedelin Grup'un edinilen igletmedeki net tanrmlanabilir varhk, yiilaimhihik ve kogullu
yukiin'ilrihiklerin gerge[e uygun deferinin oram ve edinilen igletmedeki kontrol gricii olmayan pay tutannt agan

krsmrdr. Defer drigrikhifri testi igin gerefiye, nakit rireten birimlere dafrtrlrr. Da[tttm, gerefiyenin olugtufu
igletme birlegmesinden fayda saflamasr beklenen nakit iireten birimlere veya nakit tireten birim gruplarma yaprlrr.

$erehye 'nin dafrtrldrfr her bir birim veya birim grubu igletme ici yonetsel amaglarla, gerefiyenin izlendifi
igletmenin en krigrik varlk grubudur. $erefiye faaliyet boliimleri bannda takip edilir.

$erefiyedeki de[er diigikhi[ii gozden gegirmeleri yrlda bir kezveya olay veya gartlardaki degigikliklerin de[er
dilgtikliifri ihtimalini igaret etti$ durumlarda daha srk yaprlmaktadrr. $erefiyenin defter defieri kullanrm de[err ve
satrg maliyetleri drigiilmiig gergefe uygun deferinin buyuk olanr olan geri kazamlabilir defer ile kargrlagtrrrlrr.
Herhangi bir defer drigrikhifri dur-umunda zarar derhaT muhasebelegtirilir ve takrp eden dcjnemde geri gevrilmez,

2.5.8.25 Kur Defiqiminin Etkileri
Gmp'un finansal tablolarr faaliyette bulundulu temel ekonomik gevrede gegerli fonksiyonel para birimi olan Ttirk
Lirasr (TL) ile sunulmugtur.
Yabancr para cinsinden gergeklegen iglemler, iglem tarihindeki kurlar esas ahnmak sure
Finansal durum tablosunda yer alan dovize endeksli parasal varltk ve yiikrimliihikler
kurlar kullamlarak TL'ye cevrilmektedir,
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Gergefe uygun deferi ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancr para cinsinden kaydedilmig
olanlar, gerge[e uygun de[erin belirlendifi tarihteki kurlar esas ahnmak suretiyle TL'ye gevrilmektedir. Tarihi
maliyet cinsinden olgiilen yabancr para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden gevrilmeye tabi
tutulmazlar.
Yabancr faaliyetlerindeki varhk ve y'tilairnltihikler, konsolide finansal tablolarda rapor tarihinde gegerli olan
kurlar kullanrlarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, iglemlerin gergeklegtifi tarihteki kurlann
kullanrlmasr gereken donem igerisindeki doviz kurlannda cinemli bir dalgalanma olmadr[r takdirde (onemli
dalgalanma olmasr halinde, iglem tarihindeki kurlar kullanrhr), drinem igerisindeki orlalama kurlar kullanrlarak
gevrilir. Olugan kur farkr oz kaynak olarak srnrflandnhr ve Grup'un yabancr para gevirim farklan fonuna transfer
edilir. Scjz konusu gevirim farkhhklan yabancr faaliyetin elden grkanldrfir dcinemde gelir tablosuna kaydedilir,
Yurtdrgrnda faaliyet satrn ahmrndan kalmaklanan gerefiye ve gergefe uygun de[er drizeltmeleri, yurtdrgrndaki
faaliyetin varhk ve yiikiimlii[ii olarak ele almr ve dcinem sonu kuru kullanrlarak gevrilir.
2.5.8.26 Pay Baqrna Kazang
Konsolide gelir tablosunda belirtilen pay bagrna kazang, net kann ilgili yrl iginde mevcut hisselerin a[rrhkh
ortalama adedine boliinmesi ile tespit edilir.
Trirkiye'deki girketler mevcut hissedarlara birikmiq karlardan ve dz kaynak enflasyon drizeltmesi farklarr
hesabrndan hisseleri orarunda hisse dafirtarak ("bedelsiz hisseler") sermayelerini afitrrabilir. Hisse bagtna kazang
hesaplanrrken, bu bedelsiz hisse ihracr grkanlmrg hisseler olarak sayrlr. Dolayrsryla pay bagrna kazanq
hesaplamasrnda kullamlan afrrhkh hisse adedi ortalamasr, grkarrlan bedelsiz hisselerin geriye doniik olarak
dikkate alnmasr suretiyle elde edilir,
2.5.8.27 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
Grup, raporlama tarihinden sonra drizeltme gerektiren olaylarrn ortaya grkmasr durumunda, konsolide finansal
tablolara alnan tutarlan bu yeni dunrma uygun qekilde drizeltir. Raporlama tarihinden sonra oftaya gtkan

drizeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullarucrlannrn ekonomik kararlannr etkileyen hususlar olmalart
halinde konsolide finansal tablo dipnotlannda agrklanrr.

2,5,8.28 Kargrhklar, Koqullu Varhk ve Borglar
Gegmig olaylardan kaynaklanan mevcut bir yiilaimhihifiiin bulunmasr, yukrimltilti[iin yerine getirilmesinin
muhtemel olmasr ve sciz konusu yukiimhihik tutarrnrn giivenilir bir gekilde tahmin edilebilir olmasr durumunda
fi nansai tablolarda kargrhk aynlrr.
Kargrhk olarak aynlan tutar, ytktimliiliife iligkin risk ve belirsizlikler gdz ontinde bulundurularak, rapor tarihi
itibarryla yukrimliihigr.in yerine getirilmesi igin yaprlacak harcamanrn tahmin edilmesi yoluyla hesaplantr.
Paranrn zaman de[eri etkisinin onemli oldugu durumlarda, kargrhk tutarr, ylikiimhihifrin yerine getirilmesi igin
gerekli olmasr beklenen giderlerin bugiinkti deferi olarak belirlenir, Kargrhklarrn bugtinkii degerlerine
indirgenmesinde kullanrlacak iskonto oranlnln belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluqan faiz oranr ile
soz konusu yukrimhiliikle ilgili risk dikkate alrrur. Sdz konusu iskonto orant vergi cjncesi olarak belirlenir ve
gelecekleki nakit akrmlannrn tahmini ile ilgili riski igermez.
Kargrhfrn odenmesi igin gerekli olan ekonomik faydanrn bir krsmr ya da tamamtnrn iigiincu taraflarca
kargrlanmasnrn beklendi[i durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutann tahsil edilmesinin hemen hemen kesin
olmasr ve grivenilir bir gekilde olgiilmesi halinde varhk olarak muhasebelegtirilir .

2.5.8.29 Zar ar a S ebebiyet Verecek S iizlegmeler
Grup'un , sozlegmeye bafh yiildmhihikleriru yerine getirmek igin katlanrlacak kagrntlmaz maliyetlerin bahse

konu sdzlegmeye iligkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaian agan scizlegmesinin bulunmast halinde,
zarara sebebiyet verecek sozlegmenin var oldufu kabul edilir.
Zarara sebebiyet verecek sozlegmelerden kaynaklanan mevcut yrikiimhilr.ikler, kargrhk olarak hesaplantr ve
muhasebelegtirilir.
Gegmig olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti igletmenin tam olarak kontrolr.inde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olayn gergeklegip gergeklegmemesi ile teyit edilebilmesi miiml,ain ytiktimliiltikler
ve varhklar konsolide finansal tablolara dahil edilmemeke ve garta bafh yi.ikiimliihikler ve varhklar olarak
de[erlendirilmektedir.
2.5.8.30 Finansal Bilgilerin Biiltimlere Giire Raporlanmasr
Bir faaliyet bcjltimiiniin, raporlanabilir bcjliim olarak belirlenebilmesi igin, igletme drgr

ve bohimler arasr satrglar veya transferler de dahil olmak iizere, hasrlattrun, igletme igi
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bcjlrimlerinin toplam hasrlatrnrn 0%10'unu veya daha fazlasnr olugturmasr, raporlanan kAr veya zararrnrn %10'u
veya daha fazlas olmasr veya varhklannln, trim faaliyet bohimlerinin toplam varltklanntn okl}'u veya daha
fazlasr o lmas r gerekmekt edir.
Yonetimin bcjltme iligkin bilgilerin finansal tablo kullanrcrlarr igin faydah olacafrna inanmasr durumunda,
yukandaki sayrsal alt smrlardan herhangi birini kargrlamayanfaaliyet boliimleri de raporlanabilir boliimler olarak
de[erlendirilebilir ve bunlara iligkin bilgiler ayn olarak agrklanabilir.
2.5.8.31 Durdurulan Faaliyetler
Durdurulan faaliyet, bir igletmenin koordine edilmig bir plan gergevesinde elden gtkartlmast planlanan veya satt$

amagh elde tutulan ana ig kolu/faaliyetlerinin cofrafi boliimiinii ifade etmektedir.
Durdurulan faaliyetlerle ilgili net varhklar net gergeklegebilir defer ile tagnan defierin drigrik olanr i1e olgriliir.
Durdurulan faaliyetleri olugturan varhk veya varhk gruplanrun elden grkarrlmasr srrasrnda finansal tablolara
yansrtrlan vergi cincesi kar veya zarar ve durdumlan faaliyetlerin vergi sonrast kan veya zaraflrrrn detaylan
dipnotlarda agftlarur. Ayrrca, durdurulan faaliyetlerin igletme, yatrrm ve finansman faaliyetleriyle iligkilendirilen
net nakit aktmlarr ilgili dipnotta belirtilir.
2.5.8.32 Devlet Teqvik ve Yardrmlarr
Devlet ba[rglarr, bafrglarrn alnacafrna ve Grup'un uymakla I'rikiimhi oldufu gartlarr kargrladr[tna dair makul bir
grivence oldufunda gerge[e uygun de[erleri iizerinden kayda altntrlar .

Maliyetlere iligkin devlet ba$rglan, kargrlayacaklan maliyetlerle eglegtikleri ilgili donemler boy'unca tutarh bir
gekilde gelir olarak muhasebelegtirilir.
Maddi duran varhklara iligkin devlet bafrglarr, ertelenmig devlet ba[rglan olarak cari olmayan borglar altrnda
smrflandrnlrr ve faydah omtirleri r.izerinden dofrusal amortisman uygulanarak gelir tablosuna alacak kaydedilir.
2.5.8.33 Diinem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi
Vergi gideri, cari donem vergi giderini ve ertelenmiq vergi giderini kapsar. Vergi, dofrudan ozkaynaklar altrnda
muhasebelegtirilen bir iglemle ilgili olmamasr koguluyla, gelir tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili
iglemle birlikte oz kaynaklar altrnda muhasebelegtirilir.
Erlelenmig vergi, yiikrimliihik yontemi kullanrlarak, varhk ve yiikiimhihiklerin konsolide finansal tablolarda yer
alan deferleri ile vergi deferleri arasmdaki gegici farklar iizerinden hesaplanr. Bununla birlikte, iqletme
birlegmeleri drqrnda, hem ticari hem de mali karr veya zarafl etkilemeyen varhk ve yiikLimhihiklerin ilk defa mali
tablolara almmasr dunrmunda ertelenmig vergi varhfr veya yrikrimhihigii mali tablolaraallrrtmaz. Erlelenmrg vergi
varhk ve yrikiimli.iltikleri, yrinirli.ikte olan veya rapor tarihi itibarryla yiinirlii[e giren vergi oranlan ve vergi
mevzuatr dikkate ahnarak, vergi varh[rnrn gergeklegece[i veya yrikiimliihifrinrin ifa edilece$i donemde

uygulanmasr beklenen vergi oranlan rizerinden hesaplanr.
Baghca gegici farklar, maddi duran varhklarrn kayrth de[erleri ile vergi deferleri arasrndaki farktan, hAlihazrrda
vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider kargrhklanndan ve kullanrlmayan vergi indirim ve istisnalartndan
do[makadrr.
Ertelenen vergi yiikrimltiliig.i vergilendirilebilir gegici farklarrn trimri igin hesaplanrken, indirilebilir gegici

farklardan olugan ertelenen vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanrn kuvvetle muhtemel olmas r g artryla he s aplanmaktadrr.
Aynr rilkenin vergi mevzuatrna tabi olmak garlryla ve cari vergi varhklarmn cari vergi yukLimliiliiklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkrn bulunmasr durumunda ertelenen vergi varirklan
ve ytikrimliihikleri kargrhkh olarak birbirinden mahsup edilir.
2,5,8.34 Qahqanlara Saflanan Faydalar
Krdem tazninal.:' kargrh[r, Grup'un Trirk Ig Kanunu uyarlnca personelin emekliye ayrtlmastndan dofacak
gelecekteki olasr yrilaimhiliiklerinin tahmini toplam kargrh[rnrn bugi.inlai de[erini ifade eder. Tr.irkiye'de gegerli

olan qahqma hayatrnr drizenleyen yasalar ve Tiirk Ig Kanunu uyannca, Grup, en az bir yrlhk hizmetini tamamlayan
kendi iste[i ile igten aynlmasr veya uygunsuz davranrglar sonucu ig akdinin feshedilmesi drgrnda kalan sebepler
yiiziinden igten grkanlan, vefat eden veya emekliye aynlan her personeline toplu olarak krdem tazmrnatr odemekle

l.rikiimhidi.ir. Tammlanmrg sosyal yardrm yukiimltihi[rimin bugrinkii deferi ile ilgili ayrtlan kargrhk ong6nilen
yiikrimlrilrik ycintemi kullantlarak hesaplarur. Trim akttieryal karlar ve zararlar konsolide kapsamh gelir
tablosunda muhasebelestirilir.
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2.5.8.35 Nakit Akrq Tablosu
Grup, net varhklarrndaki de[igimleri, finansal yaplsnl ve nakit akrglannm tutar ve zamanlamasrnda de[igen
gartlara g6re yonlendirme yetene[i hakkrnda finansal tablo kullarucilanna bilgi vermek tizere, diger
finansal tablolann ayrlmaz bir pargasr olarak nakit akrm tablosu diizenlemektedir. Dcjneme iligkin nakit akrmlan
igletme, yatrnm ve finansman faaliyetleri olarak smrflandrnlmaktadrr.
Igletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akrmlan Grup'un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aktmlartnt
gosterir,
Yatrnm faaliyetleri ile ilgili nakit akrmlarr, Grup'un yatmm faaliyetlerinde (sabit yattnmlar ve finansal yatrnmlar)
kullandrfir ve elde etti[i nakit akrmlannr gosterir.
Finansman faaliyetlerine iligkin nakit akrmlarr, Grup'un finansman faaliyetlerinde kullandr[r kaynaklan ve bu
kaynaklann geri odemelerini gosterir,

2.5.8.36 Karqrhkh iqtirak Sermaye Diizeltmesi
Herhangi bir grup girketi, ana orlakhfrn hisselerini bedelini odeyerek satrn aldrfrnda, el defigtiren hisselerin
nominal tutanna denk gelen odeme tutan, hisse senedinin iptaline veya yeniden ihrag edilmesine kadar oz
sermayeden di.igiilmekte ve kargrhkh igtirak seffnaye drizeltmesi kalemi altrnda gosterilmektedir. Bu hrsse
mr.iteakip donemlerde yeniden ihrag edilmesi veya satrlmasr durumunda tahsil edilen tutar yine oz sermayede
gosterilir.
2.5.8.37 Temettiiler
Grup, temettri gelirlerini ilgili temettii alma hakkr olugtu[u tarihte, konsolide frnansal tablolara yansrtmaktadrr.
Temettri borglan kar dafrtrmrnrn bir unsuru olarak beyan edildifi donemde l.rikrimlnhik olarak konsolide finansal
tablolara yansrtrlrr.

2.5.8.38 inqaat Siizleqmeleri
Ingaat maliyetleri, oluqtukga muhasebelegtirilir. Ingaat scizlegmesinin sonucunun giivenilir olarak tahmin
edilemedifi durumlarda, sozlegme hasrlatr sozlegme maliyetinin geri kazanrlabilen ktsmt kadar
muhasebelegtirilmektedir. Ingaat scizlegmesinin sonucunun gi.ivenilir olarak tahmin edilebildifi durumlarda ve
sozlegmenin karh olmasr muhtemel ise, scizlegme hasrlatr sozlegme siiresi boyrnca muhasebelegtirilir, Sozlegme

maliyetinin toplam sozlegme hasrlatrnr gegmesi muhtemel ise, beklenen zarar olugtufu tarihte gider olarak
muhasebelegtirilir. Sozlegmeyle belirlenen ig, talepler ve hak edig cidemeleri, mligteri ile anlagmaya vanldr[r ve
giivenilir bir bigimde olgiilebildifi durumlarda kontrat gelirlerine eklenir.
Belirli bir donemde muhasebelegtirilmesi gereken mrktarrn belirlenmesinde "tamamlanma yrizdesi yontemi"'ni
kullanmaktadrr. Tamamlanma yiizdesi; rapor tarihi itibarryla olugan scizlegme maliyetinin her bir sozleqme igin
tahmin edilen toplam maliyete oranlanmasr ile hesaplanrr, Sozlegme rizerinde gelecekteki faaliyetlerle iligkili cari
yrlda yaprlan maliyetler, tamamlanma safhasrnrn belirlenmesinde kullanrlan sozleqme maliyetlerine dAhil
edilmez. Buniar igeriklerine gore; stoklar, pegin odenmig giderler veya di[er varltklar olarak gcisterilir.

Devam eden ingaat sozlegmeleri ile ilgi1i; hemiz hak edigi gergeklegmemig maliyetlerini ve kaydedilen
gelir/giderlerini "devam eden inqaat sozlegmelerinden alacaklar" olarak varhklar igerisinde gosterir. Miigteriler
tarafindan heniiz cidenmemig hak edig bedelleri "ticari ve difer alacaklar" igerisine dahil edilir. Devam eden ingaat

sozlegmeleri ile ilgili hak ediqlerin maliyetleri ve kaydedilen gelir/giderleri agan ktstmlannt "Devam eden ingaat

sozleqmelerine ait yiilaimhiltikler" olarak y.rilaimhiliikler igerisinde gdsterir.

2.6 Onemli Muhasebe De[erlendirme, Tahmin ve Varsayrmlarr
Konsolide finansal tablolann hazrlanmasl, rapor tarihi itibanyla raporlanan varhk ve yLikLimhiltiklerin tutarlartnt,
garla bagh varhk ve yriki.imltliiklerin agrklanmasrnr ve hesap donemi boyrnca raporlanan gelir ve giderlerin
tutarlannr etkileyebilecek tahmin ve varsayrmlann kullanrlmasrnr gerektirmektedir. Muhasebe deferlenditrne,
tahmin ve varsaylmlarr, gegmig tecnibe, difer faktorler ile o giiniin kogullanyla gelecekteki olaylar hakkrnda
makul beklentiler dikkate ahnarak siirekli olarak de[erlendirilir. Bu tahmin ve varsayrmlar, yonetimlerin mevcut
olaylar ve iglemlere iligkin en iyi bilgilerine dayanmasma ra[men, frili sonuglar, varsaytmlardan farkhhk
gosterebilir. Gelecek finansal raporlama doneminde, varhk ve yrikiimliihiklerin kayrth de[erinde onemli
drizeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayrmlar aga[rda belirtilmigtir:
Grup vergiye esas finansal tablolan ile TMS ve TFRS' ye gore hazrlanmrg finansa-1_,1ab1.qlg.fl arasrndaki

muhasebelegtirmektedir. Grup un gelecekte olugacak karlardan indirilebilecek kull j

di[er indirilebilir gegici farklardan olugan ertelenmig vergi varhklan bulunmaktadrr
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varltklartrun krsmen ya da tamamen gerr kazanrlabilir tutan mevcut kogullar altrnda tahmin edilmigtir.
Deferlendirme srrasrnda, gelecekteki kar projeksiyonlan, cari dcjnemlerde olugan zararlar, kullanrlmamrg
zararlarrn ve difer vergi varhklanrun son kullanrlabilecefi taritrler ve gerektifinde kullanrlabilecek vergi
p lanl ama stratej ileri go z ominde bulundurulmuqtur.
Dipnot 3 - igletmeBirlegmeleri
$irket'in, TFRS 3 kapsamrnda igletme birleqmesi bulunmamaktadrr.

Dipnot 4 - Difer iqletmelerdeki Paylar

$irket' in difer igletmelerde paylarr bulunmamaktadrr.

Dipnot 5 - Biiliimlere Giire Raporlama

$ irket b ohimlere gcire rap orl ama yapmamaktadrr.

Dipnot O- itigt<iti Taraf Agrklamalarr
31 Aralrk 2015 ve 31 Arahk 2014 rtibari ile $irketin iligkili tarafi olan Okullu Grda Maddeleri ing. San. ve Tic.
Ltd. $ti.nden ve Okullu Lojistik A.$.'nden nakliye, hammadde tedarik hizmeti ve ig pazar satrg hizmeti
ahnmaktadrr. Tukag Okullu Drg Tic.A.$., $irketin yurt drgr satlglannr aracr-ihracatgr olarak yapmaktadrr.

Dipnot 7 - Ticari Alacaklar ve Ticari Borglar

itigXiti Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Ahcrlar
Alacak Senetleri

Alacak Senetleri Reeskontu

$ripheli Ticari Alacaklar

$iipheli Ticari Alacaklar Karqrhfr o
Toplam

Satrcrlar

Borg Senetleri

Borg Senetleri Reeskontu

Toplam

Dipnot 9 - Difer Alacaklar ve Di[er Borglar

Krsa Vadeli Di[er Alacaldar
ihracat iadesi

Difer

Toplam

$irket'in satrglannda vadeli ve pegin fiyat uygulamasr bulunmamaktadr. Bayi ve zincir marketler igin protokol
vadesi olarak 60-120 grin uygulanmakta olup ihtiyag halinde bu srireler uzatrlmaktailr. (2014 : 60-120 giin )
31.12.2015 tarihi itibariyle ticari alacaklann 6.102.628 TL tutarrndaki krsmr igin qripheli alacak kargrhgr
ayrrlmrgtrr. (2014: 4.624.278 TL)

Krsa Vadeli Ticari Borglar
itist<iti Olmavan Taraflara Ticari Borclar

3t.I2.20I5 3r.r2,20l4
4.863.910 3.841.135

23.r2s.130 6.323.980

-357.424 0

27.632.216 10.165.115
Ticari borglarm cideme vadeleri 30-150 gr.in arasrnda degigmektedir. (2014 : 30-150 grin)

Dipnot 8 - Finans Sektiirti Faaliyetlerinden Alacak ve Borglar
$irket'in, finans sektoni faaliyetlerinde alacak ve borglan bulunmamaktadrr. (2014 Yoktur. )

31.t2.20t5 31.12.2014
2t.416.322 24.s61.634

8.089.684 8.428.131

-t55.611 0

6.102.628 0

-6.1,02.628 -4.624.218
29.3s0.329 28.366.093

31.12.2015 3t.t2.20t4
r.283.458 t.133.231

53.33s

r.336.793

8.64]1

1.141.878
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Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Arahk 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iligkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmistir.)

itigkiti Olmayan Taraflara Difer Borglar
Odenecek Vergi ve Fonlar
Odenecek Sosyal Giivenlik Kesintileri
Difer Qeqitli Borglar
Toplam

Qahganlara Sa$anan Faydalar Kapsamrnda Borglar
Personele Borglar

Dipnot 10 - Stoklar

Ilk Madde ve MaLzemeler

Yarr Mamuller
Mamulier
Ticari Mallar
Toplam

31.12.2015 tarihi itibariyle 383.754 TL tutarrndaki bozulmug mamul mallar
bedelleri satrlan mamul maliyetine kaydedilmigtir. (31 .12.2014: 3.091 .107 TL)

3t.t2.2015
122.4r6

6.340

1.400

130.156

31.r2.2015
t95.702

31.r2.2014
141.813

87.432

2,0s3
23t.298

31.12.2014
340.6sr

($irket 31.12.2015 tarihi itibariyle 714.996 TL mamul stoklan igin de[er drigrildriflu kargrhfr ayrrmrgtrr.)
3LI2.2015 tarihi itibariyle stoklar iizerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadrr. (3I.12.2014: Yoktur,)
Dipnot 11 - Canh Varhklar
$irket'in, canh varhklan bulunmamaktadrr. (2014 Yoktur. )
Dipnot 12 - Peqin Odenmiq Giderler ve Ertelenmiq Gelirler

Diinen Varhklar Igerisindeki
Pegin Odenmig Giderler
Verilen Siparig Avanslarr

Gelecek Aylara Ait Giderler

Toplam
Krsa Vadeli Ytikiimliiliikler icerisindeki
Ertelenmig Gelirler
Ertelenmiq Gelirler
Alman Avanslar

Gelecek Aylara Ait Gelirler (*)
Toplam

Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler icerisindeki
Ertelenmig Gelirler
Ertelenmig Gelir (*)

31.t2.20t5 31.12.2014
6.544.170 s.680.316

6.505.866 3.680.643
86.484.202 56.615.397

3.325 0

99.538.163 65.976.4t6
imha edilmiq bunlann maliyet

3r.12.2015 31.t2.2014
0 r .461.28r

1.138.654 0

1.138.654 t.461.281

3r.I2.2015 3r,12.2014
309 .266 1.430.919

0 238.36s

r.481.248 0

t.790.5r4 t.669.284

31.t2.2015 31.12.20t4

4.443.743 5.915.320

(*)$irket, Sat-GeriAl sozlegmesine istinaden yaprlan sabit krymet satrgmdan oftaya grkan satrg kannr dcinemlerine
"Krsa vadeli ertelenmig gelirler" ve "IJzun vadeli ertelenmig gelir" hesaplannda muhasebelegtirmigtir, Bu satrg

kan soz konusu finansal kiralama borgu vadesine gore (5 yrl) dcinemler itibariyle kar veya zarar tablosunda itfa
etmek suretiyle gelir olarak muhasebelegtirilecektir, Uzun vadeli ertelenmig geiirl a<lesi:!016 ve 2020

ilt ?taritrleri arah[rndadrr.
Dipnot 13 - Yatrrrm Amagh Gayrimenkuller
Yatrnm amagh gayrimenkuller yoktur. (20 I 4 Yoktur).

a\,
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Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 3l Arahk 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

Dipnot 14 - Maddi Duran Varhklar
$irket'in aktifinde yer alan gayrimenkulleri, SPK listesinde gayrimenkul deferleme girketleri igerisinde yer alan

,Net Kurumsal Gayrimenkul De[erleme ve Danrgmanhk Anonim $irketi'nin ,402]83lisans no'lu defierleme
uzilr.anr Mesut KILIQ tarafindan defierlemeye tabi tutulmug olup, 30.06.2015 tarih ve Net O2e12015-BB -89-90
sayrh gayrimenkul deferleme raporlarrnr drizenlemigtir. Gayrimenkul de[erleme raporlanna gcire , toplam KDV
stzPazar deferini 38.552.000 TL olarak tespit etmigtir. 30.06.2015 tarihi itibariyle bu gayrimenkullerin $irket
kayrtlarrndaki net de[erleri toplamr ise 25.532.053 TL dir. Bunun sonucu (38.552.000 TL -25.532,053 TL:)
13.019.947 TL deler artrgr ve defer artrg fonu ortaya grkmrgtrr.

$irketin maddi duran varhklarrnrn net deferleri a9afrdaki gibidir:

Maddi Duran Varhklar
Arazive Arsalar
Yer altr ve Yenistii Drizenleri
Binalar

Tesis Makine ve Cihazlar

Tagrtlar

Demirbaglar

Di[er Maddi Duran Varhklar
Birikmig Amortisman

Toplam
1) 01.01.2015-3I.12.2015 Hesap Diinemindeki Maddi Duran Varhk Hareketleri

3r.r2.2015 3t.r2.2014

17.146.587 8.930.000

3.726.409 2.186.55r
28.285.211 19.802.282

63.139.959 49.944.337

488.213 488.213

3.096.25r 2.980.131

| .002.97 B B 65 .9 B0

-36.043.980 -3r.969.989
81.441.694 53.827.sOs

Crkrslar
0

0

0

-81.122

0

-19.448
-s 3.s00

118.109

-95.961

31.12.2014
Arazive Arsalar 8.930.000
Yer altr ve Yeriistri Diizenleri 2.786.551

Binalar 19.802.282
Tesis Makine ve Cihazlar 49.944.337

Tagrtlar 4BB.2I3
Demirbaglar 2.980.131
Difer Maddi Duran Varhklar 865.980

Birikmig Amorlisman
Toplam Net Defer

-3r.969.989 -4.r92.r00
53.827.505 14.690.203

50.587
939.85 8

3.629.048
13.876.7 44

0

19s.s6B
190.498

Ilaveler DeEerleme
B. 1 66.000

0

4.853.941
0

0

0

0

0

t3.0t9.947

Crkrslar

-3.000

-2r.131 .156

i,, -9.021
";'., -i46.616

31.t2.2015
t7.146.587
3.126.409

28.285.217
63.739.9s9

488.213
3.096.2s\
|.002.918

-36.043.980
8t.441.694

3t.12.20r4

8.930.000
2.186.5s1

19.802.282
49.944.337

488.213
2.980.131

2) 01.01.2014-31.12.2014 Hesap Diinemindeki Maddi Duran Varhk Hareketleri
Satrs

Amacrvla
Elde

Tutulan
Varhklar-

dan
Transferler

Clhazlar
Tagrtlar
Demirbaglar

382.234 55.000 60.000
2.349.7 66 1 .131 .016 24s.965

3I.I2.2013 ilaveler

Arazive Arsalar 8.930.000
Yer altr ve 2.638.679
Yeriistri Drizenleri
Binalar 19.649.329 99.900
Tesis Makine ve 44.683.889 24.952.528

Transfer-
ler

150.872

53.053
r .056.77 5
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Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Arahk 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iligkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

Difer Maddi
Duran Varhklar
Yaprlmakta Olan
Yatrnmlar
Birikmig
Amofiisman
Toplam Net
Defer

159.12s

-33.1r8.916

46.274.706

-2.902.t69

25.099.500

-9r.206

Crkrslar
0

0

5 3.804

0

3 6.33 8

21,961

118.109

865,980

3L.12.20rs
-681.591

-3.811.888
-28.336.30s

-408.415

-2.t68.285
-631.436

-36.043.980

31.12.2014
-555.018

-3.261.132
-25.r02.452

152.000 44.560

| .6t | .225 -1 .611 .225

901

- 4.051,096 -3t ,969.989

389.802 -17.936.503 53.827.s0s

1) 01.01.201511.12.2015 Hesap Diinemindeki Birikmig Amortismanlar Hareketleri

2) 01.01.2014 -3I.12.2014 Hesap Dtinemindeki Birikmig Amortismanlar Hareketleri

Yer altr ve Yertistii
Drizenleri
Binalar
Tesis Makin e v e Cthazlar

Tagrtlar
Demirbaglar
Difer Maddi Duran
Varhklar
Toplam Net Defer

Yer altr ve Yenistri
Dtizenleri
Binalar
Tesis Makine ve Clhazlar

Tagrtlar
Demirbaglar
Di[er Maddi Duran Varhklar

Toplam Net Defer

Haklar
Birikmig Amorlisman

Toplam

Dipnot 18 - $erefiye
$erefiye yoktur .(2014 Yoktur)

3r.12.2014
-555.018

-3.261.132
-25.102.452

-382.3t7
-2.040.782

-628.288

-31.969.989

31.12.2013

-443.610

-2.698.485

-21.026.2r0

-366.620

-r.961.270
-616.12r

-33.118.916

Ilaveler
-126.573

-550.756

-3,287 .651

-26.158
-163.841
-37.115

-4.r92.100

ilaveler Crkrslar
-11r.703 295

-562.647

-2.062.584 3.986.342

-19.256
-120.085

-2s.894

-2.902.169

3.55 9 -382.3t1
46.513 -2.040.182
14.327 -628.288

4.051.096 -31.969.989

Dipnot 15 - Hizmetten Qekme, Restorasyon ve Qevre Rehabilitasyon Fonlarrndan Kaynaklanan
Paylar Uzerindeki Haklar
Yolctur. (2014 Yoktur. )

Dipnot 16- Uyelerin Kooperatif igletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araglar
Yoktur. (2014 Yoktur. )

Dipnot 17 - Maddi Olmayan Duran Varhklar
3t.r2.2015

3.3 86.398

-2.144.347

642.051

3t.12.2014

3.1s6.343
-2.350.532

805.811
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Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Araltk 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iligkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

Dipnot 19 - Maden Kaynaklarrnrn Aragtrrrlmasr ve Deferlendirilmesi
$irket'in, maden kaynaklarr bulunmamaktadrr. (2014 Yoktur. )

Dipnot 20- Kiralama iqlemleri
3l.12,2015 tarihi itibariyle $irket lehine ve aleyhine <idenen ve ahnan kira yoktur. (2014'. Yoktur.)

Dipnot 21- imtiyazhHizmetAnlaqmalarr
$irket'in, imtiyazh hizmet anlagmalan bulunmamaktadrr, (2014 Yoktur. )

Dipnot 22 -Yarhklarda Defer Diigiiklti$i
Varlrklarda defer drigiikliifii yoktur. (2014 : Yoktur.)
Dipnot 23 - Devlet Teqvik ve Yardrmlarr
$irket, Tanmsal Uninlerde ihracat iadesi Yardrmlanna iligkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2015/1

sayrh kararr Resmi Gazete'de 1 B $ubat 2015 tarihinde yayrmlanmasrnr mtiteakiben soz konusu karartn kapsadrfr
dcineme iligkin olarak gergeklegtirmig oldufu ihracat bedelleri rizerinden 1 .573.951 TL (31 Arahk 2014 -
1.344.861 TL) tutarrnda ihracat iadesi geliri elde etmig ve kar yeya zarar ve difer kapsamh gelir tablosunda
muhasebelegtirmigtir. Ayrrca ilgili donemde 5510 ve 4857 sayrh kanunlar kapsamrnda 618.481 TL (31 Arahk
2014 63L849,91 TL) tutarrnda SGK prim indiriminden yararlantlmrqttr.
Dipnot 24 -Borglanma Maliyetleri
$irketin 31.12.20f 5 tarihi itibariyle 80.509.023 TL kargrh[r krsa vadeli banka kredisi ,9.522.089 TL kargrhfr
Finansal Kiralama Iglemlerinden Borglan, -3.416.221TL erlelenmig finansal kiralama borglanma maliyeti olmak
r.izere toplam 86.614.891 TL krsa vadeli finansal borglanmasr bulunmaktadtr.
($irketin 31 .12.2014 tarihi itibariyle 37 .662.573 TL kargrhfr krsa vadeli banka kredisi ,3.227 ,680 TL karqrhfr
Finansal Kiralama iglemlerinden Borglan olmak ilzere toplam 40 ,890.253 TL krsa vadeli finansal borglanmast
bulunmaktadrr. $irketin 31.12.2014 tarihi itibariyle uzun vadeli borglanmalanrun krsa vadeli ktstmlan olan
51.152.225 TL uzun vadeli kredilerin ana para taksit ve faizidir.)
Yine $irket'rn31.12.2015 tarihi itibariyle 33.431.013 TL uzun vadeli finansal kiralamadan kaynaklanan
yiildmliilrigii ve -5.597.222TL erlelenmig finansal kiralama borglanma maliyeti olmak rizere toplam 21.833.191.

TL uzun vadeli finansal borglanmasr bulunmakadrr.
($irket'in 3I.12.2014 tarihi itibariyle 22.029.895 TL uzun vadeli finansal kiralamadan kaynaklanan
yukrimhihifii bulunmaktadrr. )
(Krsa ve uzun vadeli finansal kiralama borglarr $irket'in 1,7 .12.2014 tarihinde yapml$ oldufu Sat-Geri A1

scizlegmesine istinaden bir finansal kiralama girketine sattrfir ve geri kiraladrlr bir krsrm tesis , makine ve cihazlar
ile dogeme ve demirbaglara iligkin finansal kiralama borglanndan olugmaktadrr. Bu finansal kiralama borglartna
istinaden 31.12.2014 tarihi itibariyle $irket'in maddi duran varhklan ve satrg amactyia elde tutulan duran
varhklan rizerinde srasryla 70.000.000 TL ve 24.000.000 TL ipotek tesis edilmigtir.)
Dipnot 25 - Kargrhklar / Koqullu Varhk ve Borglar

Difer Krsa Vadeli Karqrhklar 31.12.2015 31.12.2014
Dava Kargilrklan 616.131 564.702
Difer Gider Kargrhklarr 0 4.119
Toplam 676.137 568.821

Dipnot 26 - Taahhiitler
irket'in teminat/rehin/ipotek/kefalet (TRIK) pozis na iliskin tablolan asaErdaki eibidir

$irket Tarafindan Verilen TRIK'ler 3t.t2.2015 31.12.2014

a)Kendi Ttizel kigili[i adrna vermrg oldufu
TRIK'ler

99.190.855 99.463.269

b)Tam konsolidasyon kapsamrna dahil edilen
orlakirklar lehine vernig oldu[u TRiK'ler ,r;r.

ti :*t t")';t
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Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Arahk 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

c) Olafan tic ari faaliyetl erinin yiiriitrilmes i amacryl a
difier 3. kiqilerin borcunu temin amacryla vermig
oldu[u TRIK'ler

$irket'in vermig oldufu TRIK'lerin $irket'in oz kaynaklanna oranr 31.12.2015 tanhi itibari lle oh B1 drr.
($irket'in vermig oldufiu TRIK'lerin $irket'in 6z kaynaklanna oranr 3l.12.2014 tarihi itibari lIe o/o 141 dir,)
$irket'in 31 Araltk 2015 ve 31 Arahk 2014Larihi itibariyle, yukanda sunulan ipotek ve teminat mektuplarr
haricinde vermig oldugu herhangi bir teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadrr.

$irket'in, 31 Arahk 2015 ve 31 Arahk 2014 tarrhi itibariyle , kendi ttizel kigili$ adrna vermig oldufiu yabancr para
cinsinden herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadrr.
31 Araltk 2015 tarihi itibariyle $irket'in kullanmrg oldufu kredileri igin verrnig oldufu 3.250.000 TL ile
2.000.000 ELIR ihracat taahhtidri bulunmaktadrr. (31 .f2.2014 : Yoktur)
Dipnot 27 - Q,ahEanlara Saflanan Faydalar Kapsamrnda Borglar

A)Qahganlara Saflanan Faydalara itigt<in Krsa Vadeli Kargrhklar

Qahganlara Saflanan Faydalara itigXin Krsa Vadel
Karqrhklar
Izin Kargrhklarr

Toplam

B)Qahganlara Saflanan Faydalara iligkin Uzun Vadeli Kargrhklar

Kr dem tazminail kar g rhp r

3L12.20f5 tarihi itibari ile 01.09.2015-31.12,2015 doneminde uygulanmakta olan aylk krdem tazminail tavanr
olan 3.828,3J TLIfiar esas ahnmrgtr. (2014: 3.438,22TL)
Dipnot 28 - Niteliklerine Giire Giderler

31.12.2015 3t.12.20t4
38.162 65.323

38.762 65.323

3L.I2.2015 3t.12.2014

663.887 588.430

3I.I2.201s 31.12.2014

-9.01,7.054 -20.61s.105
-6.003.221 -1s.648.635

-210 -292.638
-19.95t.014 -13.96s.991

-34.971.50s -50.522.975

3r.t2.2014
9.264.022

Satrg Pazarlama Da[rtrm Giderleri
Genel Yonetim Giderleri
Aragtrrma Geli gtirrne Giderleri
Finansman Giderleri

Toplam

Dipnot 29 - Difer Varhk ve Yiikiimliiliikler
Difer Dtinen Varhklar
Devreden KDV

d)Kurumsal Ycjnetim Tebli[i'nin 1212. maddest
qergevesinde vermi g oldugu TR iK'ler

verilen TRIK'Ler
i) Ana ortak lehine verilmig olan TRIK'ler (*)

ii) B ve C maddeleri kapsamrna girmeyen difer
grup girketleri lehine verilmig olan TRiK'ler

iii) C maddesi kapsamrna girmeyen 3. kigilerin
lehine verilmis olan TRIK'ler

99.190.8ss



Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Araltk 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Dtinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

Difer KDV
Di[er Qegitli Donen Varhklar
Personel Avanslarr
Gelir Tahakkuklan
Toplam

Di[er Krsa Vadeli Yiikiimliiliikler
Di$er Qegitli Yabancr Kaynaklar

Dipnot 30 - Sermaye, Yedekler ve Di[er Oz kaynak Kalemleri
$irketin oz kaynak kalemleri agafirdaki gibidir:

Odenmig Sermaye

Sermaye Dr.izeltmesi Olumlu Farkr

Hisse Senetleri ihrag Primleri

Yeniden De[erleme ve Olgrim KazanglKayrplan

Krdem T azminail Karg rh [r
Kardan Aynlan Krsrtlanmrg Yedekler

Gegmi g Y rllar Kar I Zar arlar r

Dcinem Net Kar/Zararr

Toplam

5.532.1s0
0

4.000
63,905

19.419.382

3r.r2.2015
148.090

31,.t2.201,s

272.650.000

1.894.2t2

121.454

34.s64.941

-663.887

28.015

-224.970.2r3

31.953.926

tzt.578.5r4

t2.311.848
5.995

0

0

21.641.865

3I.12.2014

61.s00

31.L2.2014

272.650.000

r.894.2t2

r2r.4s4
2t.943.301

-3.944.591

28.015

-178.340.308

-43.813.19s

70.538.348

3t.r2.20t4
110.654.049

28.494.036

$irket'in 31 Arahk 2015 itibariyle sermayesi 272.650.000 adet hisseden olugmaktadrr. (31 Arahk 2014:
212.650.000) Hisselerin itibari defieri hisse bagrna 1 TL dir. $irket'in temettri imtiyazr bulunan hisse senedi
bulunmamaktadrr. Sennayeyi temsil eden pay senetlerinin tamamr hamiline yanltdr ve grup aynml yoktur, )

Dipnot 31 - Hasrlat
3I.I2.20I5 31.12.2014

162.563.810 106.22t.206

-t29.s15.706 -1,10.248.591

33.048.104 -4.027.38s

Satrg Gelirleri

Satrqlann Maliyeti (-)

BritKa,rlZarar

$irket'in Satrg Gelirlerine ait detayh bilgiler aga[rdaki gibidir:

Yurligi Satrglar

Yurtdrgr Satrqlar

3r.t2.2015

133.569.685

$irket'in tidenmig sermayesinin paydaglar arasrndaki dafrhmr
31.12.2015 31.12.2014

Ortafrn Adr Soyadr Pay Oranr
(o\

Pay Tutarr
(TL)

Pay Oranr
('/"\

Pay Tutan
(TL)

Okullu Grda Mad. Ins. San. ve Tic. Ltd, Sti. 0 0 o/o5,41 4.7 60.986
Cem OKULLU %44 1 19,966.000 %44 1 9.966.000
Cens\z OKULLU %44 119.966.000 %44 I 9.966.000
DiEer %t2 32.118.000 %6,59 1.951.0r4
Tonlam 100 272.650.000 100 272.650.000

-.. c-l \
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Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Arahk 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
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Difer Satrglar

Satrg iadeleri ve iskontolarr

Satrq Gelirleri

Satrlan Mamul Maliyeti

Satrlan Ticari Mallar Maliyeti

Toplam Satrg Maliyeti

Aragtuma Geli gtirme Giderleri
Paz. Satrg ve Da[, Giderleri
Genel Ycinetim Giderleri

Toplam

Dipnot 34 - Esas Faaliyetlerden Difier Gelirler ve Giderler

Esas Faaliyetlerden Difer Gelirler
Konusu Kalmayan Kargthklar

Onceki Dcinem Gelir ve Karlar

Di[er Olafan Gelir ve Karlar

Di[er Olafandrgr Gelir ve Kar

Toplam

Esas Faaliyetlerden Difer Giderler
Kargrhk Giderleri

Difer Ola[an Gider ve Zararlart

Onceki Donem Gider ve Zararlart

Di[er Ola[andrgr Gider ve Zarar

Toplam

Dipnot 35 - Yatrrrm Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler

Yatrrrm Faaliyetlerinden Gelirler

Yatrnm Faaliyetlerinden Giderler

Toplam

1,900.897 1.344,861

-13.115.451 -34,271.140

162.563.810 106.22r.206

Dipnot 32 - inqaat Siizleqmeleri
Ingaat sozle gmelerine ili gkin varhklar yoktur. (20 1 4 Yoktur).

Dipnot 33 - Genel Yiinetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, Araqtrrma ve Geligtirme Giderleri
3r.12.2015 3r.t2.2014

-210 -292,638
-9.0t1.054 -20.6t5.10s
-6.003.227 -r5.648.635

-15.020.491 -36.556.978

31.12.20t5 31.t2.2014

51 .3s0 2.49t.280

BB.2B7 246.120
6.30s .4r9 I .94s .823

8.441.616 0

14.886.732 4.683.823

31.12.20t5

-r25.982.190

-3,533.516

-129.515,706

3r.12.2015

-r.502.256

-2.75r.r23

-rt.230

-5.211

-4.269.886

3t.I2.2015

r39.401

0

139.401

3r.12.2014

-r04.064.222

-6.r84,369

-110.248.591

3t.12.2014

184.494

Bl5.631

59.1 0B

0

-r.119.233

3r.r2.2014

0

-726.r00

-726.r00
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Dipnot 36 - Qegit Esaslna Giire Srnrflandrrrlmrq Giderler
$irket gelir tablosunda giderlerini fonksiyon esaslna gore gostermigtir. $irket, cari donem amofiisman giderlerini
riretilen mamul maliyetine ve donem giderlerine dahil etmigtir,

Dipnot 37 - Finansman Gelirleri ve Giderleri

Finansman Gelirleri
Kambiyo Karlarr

Reeskont Faiz Gelirleri

Toplam

Finansman Giderleri
Kambiyo Zararlart

Reeskont Faiz Giderleri

Krsa Vadeli Borglanma Giderleri

Toplam

Satlg Amagh Gayrimenkuller
Maddi Duran Varhklar Onceki Dcinemden Devir
Maddi Duran Varhklara Transfer Edilen
Defterden Qrkarlrlan
Finansal Kiralama kapsammdaki sattglar

Dipnot 38 - Difer Kapsamh Gelir Unsurlannrn Analizi
Maddi duran varltk yeniden deferleme fonu; bina, arazi, yeraltr ve yenistii drizenlemeleri ile tesis, makine ve
cihazlann yeniden deferlemesi sonucu ortaya grkar, Yeniden deferlenen bir maddi duran varhfirn elden
gtkartlmast durumunda, yeniden deferleme fonunun satrlan varhkla iligkili krsmr dofrudan gegmig yrl kanna
devredilir.
30.06.2015 tarihi itibariyle $irket, aktifinde yer alan binalannr, arsa ve arazileriri yeniden de[erlemeye tabi
tutmug olup yeniden de$erleme sonucu maddi duran varhklarda 13.019.947 TL de[er artrg fonu ortaya grkmrgtrr.
Hesaplanan de[er arlrg fonu rizerinden 650.997 TL erlelenen vergi yuktimliihifr.i hesapianmrgtrr.
Dipnot 39 - Satrq Amacryla Elde Tutulan Duran Varhklar
$irket, 23 Ekim 2009 tarihli yonetim kurulu toplantrsrnda alman karar ile Turgutlu,Manisa'da bulunan
fabrikasrndaki iiretim faaliyetlerinin sona erdirilmesine ve mevcut salga tesisi ile birlikte Turgutlu fabrikasr
arsaslnln sattgma karar verrrrigtir, Dolayrsryla satrgrna karar verilen maddi duran varhklar defterlerde tagrnan
deferleri ile satrg maliyetleri diigtilmiig gerge$e uygun deferinin dtigiik olanr ile "satrg amagh elde tutulan duran
varltklar" hesablna transfer edilmigtir. 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle sciz konusu varhklarrn satrgrna iligkin
g6riigmeler devam etmektedir.

$irket'in satrg amaglt elde tuttu[u duran varhfrnr, SPK listesinde gayrimenkul deperleme girketleri igerisinde yer
alan, Net Kummsal Gayrimenkul De[erleme ve Danrgmanhk Anonim $irketi'nin, 402783lisans no'lu deferleme
uzmanr Mesut KILIQ tarafindan de[erlemeye tabi tutulmug olup, 30.06.2015 tarih ve Net Ozel 2015-91 sayrh
gayrimenkul de[erleme raporunu dr.izenlemigtir. Gayrimenkul deferleme raporuna gore hali haztrdabog vaziyette
olan Manisa ili Turgutlu ilgesi Yedieyhil Mahallesi 1323 Ada 3B Parsel de yer alan 'Kargir konserve fabrikasr ve
mrigtemelatr' vasft ile kayrth gayrimenkuli.in mevcut duruma gcire toplam KDV siz Pazar deget'lni 19.888.000 TL
olarak tespit etmigtt. 30.06.2015 tarihi itibariyle bu gayrimenkultin $irket kayrtlarrndaki net deferi rse
11.446.324 TL dir. Bunun sonucu (19.888.000 TL -11.446.324 TL:) 8.441.676 TL de[er artrgr ve defer artrg
fonu ortaya grkmrgtrr.

31.I2.2015

4.860.526

4.719.096

9.579.622

31.t2.2015

-10.341.806

-10t.438

-8.907.710

-19.951.014

3I.I2.2015
12.21r.s75

31.r2.2014

6.690, BBB

t.201 .181

7.898.07s

3r.r2.2014

2.60]1.736

46s.903

1 0.898.35 B

-13.965.997

31.t2.2014

13.945.542

-3 8 9,802

-3 86,406

-518,956s

0

6

0
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Satrlanlann Maliyeti
Yeniden Deferleme Defer Arttgl

Kalan Defer

0

8.441.616

20.703.245

-378.803
0

12.271.575

(31 Arahk 2014 tarihritibariyle 378.803 TL tutannda ahm defieri olan Sattq amaglt duran varltklar 394.205 TL

satrlmrgtrr.)

(31 Aralrk 20i,4 tarlhritibariyle Satrq amacryla elde tutulan duran varhklann igerisinde yer alan arsa ve binalann

iizerinde 24.000,000 TL tutannda ipotek tesis edilmigtir.)

Dipnot 40 - Gelir Vergileri (Ertelenmiq Vergi Varhk ve Yiikiimltiliikleri Dahil)

$irket, vergiye esas yasal finansal tablolarr ile Tiirkiye Muhasebe Standartlan'na (TMS) gcire hazrrlanmtg finansal

iablolarr arasmdaki farkhhklardan kaynaklanan gegici zamanlama farklarr igin ertelenmig vergi varltklart ve

yukumltilikleri muhasebelegtirmektedir. Soz konusu farkhhklar genellikle bazr gelir ve gider kalemlerinin

vergiye esas tutarlarr ile Tiirkiye Muhasebe Standartlan'na (TMS) gore hazrlanan finansal tablolarda farkh

donemlerde yer almasmdan kaynaklanmaktadr.
3r.12.2015 31.12.2014

Ertelenmig Vergi Varhklan
Erlelenmiq Vergi Yiilaimliiltikleri o
Ertelenmig Vergi Varhklan/Yiik. (net)

Kurumlar Vergisi

$"k.tJtt.kty"'de gegerli olan kurumlar vergisine tabidir. Vergye tabi kurum kazanqiizennden tahakkuk ettirilecek

kurumlar vergisi, trcan kazatcrn tespitinde gider yazlan, ancak vergi mevzuatma gore gider kabul edilmeyen

giderlerin matraha eklenmesi ve vergiden istisna edilen kazanglar, vergiye tabi olmayan gelirler ve di[er

indirimler (varsa gegmiq yrl zararlan ve tercih edildi[i takdirde kullanrlan yatrtm indirimleri) diigiildiikten sonra

kalan matrah iizerinden hesaplanmaktadrr.
2015 yrhnda uygulanan vergi orant oh2)'dit

Tiirkiye'de gegici vergi i.igeiayhk donemler itibanyla hesaplanmakta ve tahaldcuk ettirilmekedfu. 2015 yh kurum

kazancrnm gegicilr"rgi don"-leri itibarryla vergilendirilmesi agamasrnda kurum kazanu r.izerinden o/o20 oraunda

gegici vergi hesaplantr,
|ururlar,gelecek yrllarda olugacak vergilendirilebilir kardan dtigrilmek izere, maksimum 5 yrl taqrnabilir' Ancak

olugan zararlar geriye domik olarak, cinceki yrllarda olugan karlardan diigtilemez'

Ttiriciye'de vergi de[erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlagma prosediirii bulunmamaktadrr' $irketler ilgili

yrlrn Lesap kapu-i donemini tatap eaen yirn I-25 Nisan tarihleri arasmda (ozel hesap donemine sahrp olanlarda

dorr.- kapanigrnr rzleyen dordtrrcri ayn I-25 taritrleri arasrnda) vergi beyannamelerini haz' lamal1adrrlar' Vergi

Dairesi tarafindan bu beyannameler ve buna b az olanmuhasebe kayrtlarr 5 yrl igerisinde incelenerek defigtirilebilir'

Ge I ir Vergisi Slopa-i r :

K"*"rL^-tg"-" ek olarak, dafirtrlmasr durumunda kar payr elde eden ve bu kar paylartnt kurum kazanctna dahtl

ederek beyan 
"d"r, 

tam mrikellef kurumlara ve yabancr girketlerin Tiirkiye'deki gubelerine da[rtrlanlar harig olmak

izere,kar payiarr r.izerinden ayfiaagelir vergisi stopajr hesaplanmasr gerekmektedir' Gelir vergisi stopajr 24 Nisan

2OO3 - 23 Temmtz 2006 tarihleri arasrnda trim girketler de o/o10 olarak uygulanmrqttr. Bu oran 23 Temmuz

2006 tarihinden itibaren ,2006110731 sayrh Bakanlar Kurulu Karan iIe o/ol5 olarak uygulanmaktadrr' Dafrtrlmayrp

sernayeye ilave edilen kar paylarr gelir vergisi stopajrna tabi defildir.
yat*m indirimi uygulamasr 1 Ocak 2006 tarihinden gegerli olmak iizere yiiri.irhikten kaldrnlmrqtrr. Ancak,

girketlerin vergilenJirilebilir kazanglannm yetersiz olmasr sebebiyle, 31 Arahk 2005 tarihi itibariyle

indirilemeyen yatrnm indirimi tutarlan ile 1 Ocak 2006 oncesi baglayan ve iktisadi ve teknik biittinhik atz eden

yatr'mlara aii yatrrrm indirimi tutarlan takip eden yrllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazanglardan

drisiilmek iizere sonraki yrllara tagrnabilecektir. 1 Agustos 2010 tarihli Resmi Gazere'de yaymlanan 6009 sayrlr

kanun ile yaprlan diizenleme gere$ince indirim hakkr kazantlan yattnm indir
olmaksrzrn inrlirilebilecektir. 6009 savrh kanunla yaptlan diizenleme 20L0 yfikaza
a:,--+^^ .n 1 1 +^-iL:-,1^ -;i*ii*liiX^ ^i*iof;r ?,4 NTican ?OO? tqrihindA[ustos 2011 tarihinde yiirtirhife girrnigtir. 24 Nisan 2003 tarihind

16.449.r9r 2.293.984

0 -5.485.827

16.449.191 -3.191.843
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istinaden yararlamlan yatrnm indirimi tutan iizerinden 'yolg,B oranrnda vergi tevkifatr yaptlmasr
gerekmektedir. Bu tanhten soffa yaprlan tegvik belgesiz yatrnm harcamalarmdan vergi tevkifatr
yaprlmamaktadrr.

$rket, erlelenen vergi varh[rm / ytiki.imliihigiinii, bilango kalemlerinde Ttrkiye Finansal Raporlama Standartlanna
ve Vergi Mevzuatma gore yaprlan farkh deferlendirmeler sonucunda orlaya grkan gegici farklar iizerinden
hesaplamaktadrr. (3 1 Arahk 20 14 tarihi itibanyla kurumlar vergisi oranr yo 20'di . Bu nedenle, %o20 oranbaz alnarak,
gegici farklar tizerinden efielenen vergi varh[r / yiilaimliiliifri hesaplanmrgtrr.)

E rtelenen Vergi Varhklarr/Yiikii mliiliikleri
*De[erleme sonucu maddi duran varhk delerleme farkr

Maddi olmayan duran varhk farkr
Kr dem Iazmina1'r karg rh [r
Alacak ve borg reeskontu
x*Gegmig ytI zararlart
Stoklann de$erlenmesi

Kullanrlmamrg izin kargrhfr
Devam eden dava kargrhklarr
* * *Yatrrrm indiriminden hesaplanan

Krdem karqrhfr diizeltme farkr

Toplam Ertelenmig Vergi Varhfr
Muhasebeleqtirilmeyen ertelenmiq vergi varhklarr

Maddi Duran varhklann deferlemesinden
kaynaklan an ertelen en vergi yii kiimliiliigii

Onceki diinemden devreden ertelenmig vergi varl./yiik.
Onc. diinemd. devr. ert. vergi varl./Yiik. Dtizelt. farkr

31.t2.2015

-1 .073.081

0

0

-750.973

20.666.437

-4.72r
-5.312

22.281

554.044

r32.171

19.541.457

0

19.541.457

0

-3.191.843

99.577

16.449.191

31.12.2014

-9.261.891

-43.666

1r7.686
53.102

25.634.809

-40.130

13.065

1,12.940

0

0

16.585.909

-14.29r.92s
2.293.984

-5.485.827

0

0

-3.191.843
VarhEr/Yti kiimliiliiEii

(*) $irket'in maddi duran varhklarrrun yeniden de[erlemeye tabi tutulmast sonucunda bilango tarihinde 2I.461 .623

TL yeniden defer artrg fonu hesaplanmrgtr. Maddi duran varhklar 2 yidan fazla $irket aktifinde yer aldr[rndan
vergi mevzuatrna gcire satrq sonrasr ortaya grkacak satrg kazanglanrun %75 i kurumlar vergisine tabi olmayrp,
sadece o/o25 rizeinden kurumlar vergisi hesaplanaca[rndan 2L461.623 TL de[er arlrg fonunun oZ25 oranhk krsmr
rizerinden erlelenen vergi yi.iki.imhihigii olarak 1.073.081 TL hesaplanmrgtrr.
(x*) $irket'itr 2011 , 2012 , 2013 ve 2014 ytlTart zararla sonuglanmrg olup, bu yrllara ait takip eden yrllarda

faaliyetin karla sonuglanmasr sonucunda dilgebilecefi toplam 103.332.185 TL gegmig yI zarat bulunmaktadrr.
Bunun sonucu, takip eden yrllarda bu zarar toplamma isabet edecek kurum kazanq rizerinden kurumlar vergisi
cidenmeyecefiinden, 20.666.437 TL eilelenen vergi varhfr hesaplanmrgtrr,

(***) Gelir Vergisi Kanunu 19 uncu maddesi kapsammda, sonraki donemlerde kullanabileceli2.770,220 TL lik
yatrrm indirimine ait ertelenen vergi varhfrdrr.

Dipnot 4l -Pay Bagrna Kazang
Gelir tablosunda beyan edilen hisse bagma (kayrp)/kazang, net
hisselerin a[rrhkh ortalama adedine bohinmesiyle tespit edilir.

29
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hisseler olarak saytlr. Dolayrsryla, hisse baqrna (kayry)lkazang hesaplamasrnda kullanrlan a$rrhkh hisse adedi
ortalamasr, hisselerin bedelsiz olarak grkanlmasrnr geriye doniik olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Hisse bagrna esas (kayrp) lkazang hissedarlara ait net (zarar)lkarrn grkanlmrq adi hisselerin sciz konusu donemdeki
a$rrhkir ortalama adedine bohinmesi ile hesaplanrr,

Ortalama Hisse Sayrsr

Net Dcinem KartlZararr

Pay Bagrna Knza,ng

3I.12.2015 3I.12.2014

212.650.000 212.650.000

31 .953.926 -43.8r3.19s

" 13,92 -u 16,07

Dipnot 42 -Pay Baz|r Odemeler
P ay b azh ci demel er bulunmamaktadrr. (2 0 1 4 Yoktur)
Dipnot 43 - Sigorta Siizlegmeleri
$irket 2015 yrhnda sriresi bitmiq olan poligelerini yenileyerek,I2B.296.356 TL teminat bedeli ile faaliyette
bulundu[u fabrika binasrnt, makine teghizatlarrm, demirbaglannr , emtiasrna, makine krnlmasr, cam krnlmasr,
elektronik cihaz, igyeri abonman, hareketli makine krnlmasr, igletme ve iiriin sorumlulufu sigortasr, igveren
sorumluluk, yangm sigortasr , nakliyat emtia blok, para paket sigortalarr yaptrrmrqtrr.
Dipnot 44 - Kur Defigimin Etkileri
$irket'in 3L12.2015 tarihi itibariyle ddviz kuru riski Dipnot 48'de agrklanmrg olup, 31.12.2015 tarihinde sona
eren hesap donemi itibariyle olugan kur farkr geliri ile kur farkr gideri kambiyo karlarr ve kambiyo zararlart
hesabrnda gosterilmigtir.
Dipnot 45 - Yiiksek Enflasyonlu Ekonomide Raporlama
SPK' nun 17 Mart 2005 tarih ve ll1361 sayrh karan uyannca, Trirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartlan'na (UFRS uygulamasrm benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazrrlayan girketler igin, 1

Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere enflasyon muhasebesi uygulamasrna son verilmigtir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren LMSK tarafindan yayrmlanmrg 29 No.lu "Yriksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardr ("LMS / TMS 29") ttygllanmamrgtr.
Dipnot 46 - Tiirev Araglar
Trirev araglar yoktur.(2O 1 4 Yoktur)
Dipnot 47 - Finansal Araglar
Krsa Vadeli Finansal Borglanmalar
Banka Kredileri
Finansal Kiralama Iglemlerinden Borglar

Ert. Finansal Kiralama Borclanma Maliveti
Toplam

Uzun Vadeli Borglanmalarrn Krsa Vadeli Krsrmlarl
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksit ve Faizleri

Uzun Vadeli tr'inansal Borglanmalar
Finansal Kiralama Iglemlerinden Borglar
Er1. Finansal Kiralama Borelanma Maliyeti
Toplam

3t.r2.20t5
80.s09.023

9.s22.089

-3.416.221,

86.614.891

31.12,2015
0

3Lr2.2015
33.431.013
-5.591.222

27.833.791

3t.12.20t4
31.662.s73

3.227.680

0

40.890.253

3t.12.2014
5t.152.225

31.12,2014
22.029.895

0

22.029.895
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Dipnot 48 - Finansal Araglardan Kaynaklanan Risklerin Nitelifii ve Diizeyi
a-Sermaye Riski Yiintemi:
Sermaye riski ycintemi, net borg/toplam oz kaynak oranl
boliinmesiyle bulunur. Net borg, nakit ve nakit benzeri
yrikninrliillikler, finansal kiralama ve ticari borqlarr iqerir.

Finansal ve Ticari Borglar

Nakit ve Nakit Benzerleri
Net Borg

Toplam Oz kaynak

Net Borc/62 kaynak Oranr

olarak izlenir. Bu oran net borcun
de$erlerin toplam borq tutanndan

31.12.2015
14s.414.880

r.613.471
r43.141.409
r21.s78.5r4

1,18

31.t2.2015
113.213.461
r11.226.468

1,47

31.t2.2015
4.61s.693

30.266.059

toplam ozkaynapa
hnansal borglar ve

31.12.2014
129.523.719

2r.915.882
107.s41 .837

70.53 8.348

1,52

3r.12.2014
152.834.990
r05.144.410

1,45

31.r2.2014
2.835.901

-53.033.454
-50.191.s47

b-tr'inansal Risk Faktiirleri :

$irket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, (kur riski, gergefe uygun de[er faiz oranr riski, nakit akrmr faiz orant
riski ve fiyat riski ) kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadrr. $irket'in risk ycinetimi programr genel
olarak mali piyasalardaki belirsizlifiin, $irket finansal performansr r.izerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
minimize edilmesi iizerine odaklanmaktadrr.
Risk ydnetimi, $irket'in mali igler birimi tarafrndan yiinitrilmektedir. Risk politikalanna iligkin olarak ise

$irket'in mali igler birimi tarafindan finansal risk tanrmlarur, de[erlendirilir ve $irket'in operasyon riniteleri ile
birlikte gahgmak suretiyle riskin azaltrlmasrna yonelik araglar kullanrlrr.
b.1 Kredi Riski:
Finansal araglan elinde bulundurmak, kargr tarafin anlagmarun gereklerini yerine getirememe riskini de
tagrmaktadrr. $irket yonetimi bu riskleri, her anlagmada bulunan kargr taraf igin ortalama riski krsrtlayarak ve
gerektifi takdirde teminat alarak kargrlamaktadrr.

$irket'in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklanndan do[maktadrr. $irket, bayilerinden dofabilecek bu riski,
bayiler igin belirlenen kredi limitlerini ahnan teminatlara
gore belirleyerek yonetmektedir, Kredi limitlerinin kullanrmr $irket tarafindan srirekli olarak izlenmekte ve
miigterinin finansal pozisyonu, gegmi$ tecrtibeler ve di[er faktcjrler goz cinrine ahnarak mrigterinin kredi kalitesi
srirekli de[erlendirilmektedir.
b.2 Likidite Riski:
Likidite riski bir girketin fonlama ihtiyaglarrnr kargrlayamama riskidir. $irket, tahmini ve f,rili nakit akrmlannr
diizenli olarak takip ederek ve finansal varhklarm ve yiikrimhihiklerin vadelerinin eglegtirilmesi yoluyla yeterli
fonlann ve borglanmarezervinin devamrnr saflayarak, likidite riskini yonetir. $irket'in likidite riski agafrdaki
eibidir:

Donen Varhklar
Krsa Vadeli Borglar
Donen Varhklar / Krsa Vadeli Borglar

b.3 Piyasa Riski Yiintemi:
$irket faaliyetleri nedeniyle, doviz kurundaki ve
kalmalladrr.
b.3.1 Kur Riski:
Yabancr para pozisyonu
Toplam TL Bazrnda Diiviz Varhk ve Yiikiimliiliikleri;

Dovrz varhklar
Doviz yiikiiml riltikleri
Net doviz oozisvonu

faiz oranmdaki de[igikliklerle ilgili finansal risklere marvz
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Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 3l Arahk 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliskin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Ttirk Lirasr Olarak ifade Edilmistir.)

$irket'in diiviz cinslerine qiire varhklarr:
3I.12.2015
Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
Difier Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varhklar
Parasal Finansal Varhklar
Toplam

3t.12.2014
Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
Toplam

Diiviz Cinsi
Usd
Euro
chf
Euro
Aud

Diiviz Cinsi
Usd
Euro

Diiviz Tutarr
618.768
893.213

3,1 83

2.400
10.000

Diiviz Tutarr
311.445
149.352

TL Tutarr
1.199.r30
2.838.464

9.319
7,626

2r.r54
4.67s.693

TL Tutarr
122.209

2.r13.698
2.835.907

$irket' in d iiviz cinsl eri ne gii re yiikiiml iiliikleri :

3I.L2.2015
Ticari Borglar

Ticari Borglar

Finansal Yiikrimhihikler Euro
Parasal olan difer Yrikiimliiliikler Usd
Parasal olan difer Yrikrimhiliikler Aud
Toplam

31.12.2014 Diiviz Cinsi
Ticari Borglar Euro
Finansal Yrikrimhihikler Euro
Finansal Yiikiimhihikler Usd
Parasal olan di[er Yrikiimhiliikler Euro
Parasal olan difer Yiilaimhihikler Usd
Toplam

Diiviz Tutarr TL Tutarr
3.981 1 1 .s93

4,088 12.990

9.s00.000 30.187.200

4.116 1 1.968

20.000 42.308

30.266.059

Diiviz Tutarr TL Tutart
20.979 59.115

r3.802.883 38.933.792
5.959,505 t3,819.496

65.226 183982
15.959 31.009

53.033.454

Diiviz Cinsi
Usd

Euro

31.12.2015 tarihi itibarryle 4.675.693 TL kargrhfr doviz varhfiu 30.266.059 TL kargrh[r doviz yulaimhilii[ri
bulunmaktadrr. (31 .12.20f4 tarihi itibariyle 2.835.907 TL kargrh[r ddviz varh[r, 53,033.454 TL kargrhgr doviz
yukiimhililgu bulunmaktadrr. )
b,3.2Faiz Oranr Riski:

$irketin Finansal yulaimhihikler. faiz oranr riskine maruz brrakmaktadrr. $irketin finansal yilaimhihikleri
a$rrhkh olarak sabit faizli borglanmalardan olugmaktadrr.

Dipnot 49- Finansal Araglar (Gergefe Uygun Defier Agrklamalarr ve tr'inansal Riskten Korunma
Muhasebesi Qergevesindeki Agrklamalar)
Finansal Araclann GerceAe Uvgun DeEeri :

Finansal varltklann ve yrilaimhihiklerin gergele uygun deferlerinin belirlenmesinde agafirdaki yontemler
uygulanrr:
-Birinci ydntem: Finansal varhk ve yiilcLimhiliikler, aynr trirden varhk ve ytilaimliihikler igin aktif piyasada iglem
gciren borsa fiyatlanndan defterlenir.
-ikinci ycintem: Finansal ,ruilrk ve ytikrimhiliikler, ilgili varhk veya yiikiimhihilrin birinci ycintemde belirtilen
borsa fiyatmdan bagka direkt ya da endirekt olarak piyasada gozlenebilen fiyatmrn belirlenmesinde kullanrlan
girdilerden hareketle de[erlenir.
-Ugrincri ycintem: Finansal varhk ve yiikiimhihikler, varhk ya da yrikrimhihifrin gergefie..]lygun delerinin
bulunmasrnda kullanrlan ve piyasada gozlenebilen bir veriye dayanmayan girdiler ile a"ggrfedit.;"'=.;' .,''
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Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Arahk 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak lfade Edilmigtir.)

Finansal tablolarda gerge[e uygun deferi ile gosterilen tiirev finansal araglar haricinde finansal varhk ve
yrilaimliiliik yoktur.
Bilangoda maliyet veya itfa edilmig maliyetle yansrtrlan finansal araglann defter de[eri ile rayig defierlerine
iligkin agrklamalar aqafrdaki gibidir:
Banka mevduatlan, kasa, alman senetler ve difer hanr de$erlerin kayrth de$erlerinin, bu varhklann krsa
vadelerde elden grkanlmalarr ihtimali ve defer drigrikliifri riski olmamasr nedeniyle, gergefe uygun de[erleriyle
aynr oldu[u varsayrlmaktadrr.
Ticari alacaklartn iskonto edilmig ve gripheli alacak karqrh[r aynlmrg de[erlerinin, varhklann gerge[e uygun
de[erine eqde[er oldufu varsaytlmaktadrr.
Ktsa ve uzun vadeli banka krediierin gergefe uygun de[erinin; bahse konu finansal borglarrn itfa edilmig maliyet
yontemiyle hesaplanan kayrth deserlerine egde[er oldu[u varsayrlmaktadrr.
Ticari borglann iskonto edilmig deferlerinin, borglann gerge[e uygun deferine egde[er oldu[u varsayrimaktadrr.

Dipnot 50 - Raporlama Diineminden Sonraki Olaylar
Raporlama doneminden sonra olay yoktur.

Dipnot 51- Finansal Tablolarrn Onemli OtgtiOe Etkileyen ya da Finansal Tablolann Agrk,
Yorumlanabilir ve Anlaqrlabilir Olmasr Agrsrndan Agrklanmasr Gereken Difer Hususlar
$irket'in 31 Arahk 2015 tarihinde sona eren doneme ait Sermaye Piyasasr Kunrlu'nun II-14,1 sayrh teblif
hr.ilnimlerine gore hazrlanan bafrmsrz incelemeden gegmig finansal tablolan, incelenmig olup; soz konusu
finansal tablolarrn faaliyet sonuglanmn gergek durumunu yansrttrfrna ve $irket'in izledipJ muhasebe ilkeleri ile
Ttirkiye Muhasebe Standarllarr ve Tr.irkiye Finansal Raporlama Standartlan (TMS/TFRS) diizenlemelerine uygun
ve dopru oldu$una, karar verilmtgtir.

Dipnot 52 - TMS'ye itk Gegiq

$irket, muhasebe kayrtlannt ve kanuni defterlerini ytinirltikteki ticari ve mali mevzuatr esas alarak Trirk Lirasr
(TL) olarak tutmaktadrr. Iligikteki finansal tablolar, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun (SPK) 13.06.2013 tarih ve
28616 saytlt Resmi Gazete'de yayrmlanan Seri II, 14.1 No'lu "sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya iligkin
Esaslar Teblifi" ("Teblig") hiikrimlerine uygun olarak hazrlanmrg olup Tebli[in 5. Maddesine istinaden Kamu
Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu (KGK) tarafindan l.ririirhife konulmug olan Ti.irkiye
Muhasebe Standafilarr / Ttirkiye Finansal Raporlama Standartlarr ile bunlara iligkin ek ve yorumlan (TMS/TFRS)
esas ahnmrgtr.
Iligikteki finansal tablolar, SPK'nm 01.06.201,3 tarihli ve2013l19 sayrh Haftahk Brilteni'nde yaymladrfir duyuru
ile uygulanmast zorunlu ktlman, finansal tablo ve dipnot gcisterim esaslarrna uygun olarak sunulmugtur. Finansal
tablolar, yasal kayrtlara dayandrrrlmr$ ve TL cinsinden ifade edilmig olup SPK'nrn tebli[lerine uygun olarak,

$irket'in durumunu layrkryla arz edebilmesi igin, birlakrm diizeltme ve srnrflandrrma degigikliklerine tabi
tutularak hazrrlanmr gtrr.

$irket Borsa istanbul'da (BIST) oteden beri iglem gcirdri[ri igin finansal tablolannr TMS'ye gore sunmaktadrr.

Dipnot 53 - Nakit Akrq Tablosuna iliqkin Agrklamalar
$irket'in nakit akrg tablosu SPK'mn 07 .06.2013 tarihli ve2013l19 sayrh Haftahk Biilteni'nde yayrmladrfr duyuru
ile uygulanmast zorunlu kthnan, finansal tablo ve dipnot gosterim esaslanna uygun olarak sunulmugtur.

Nakit ve Nakit Benzerleri

Kasa
Bankalar
Difer Hazrr Deferler
Toplam

3r.12.2015 31.12.2014
l12

81,413 21.97s.810
1.592.057 0

jri. 1.673.471 21.915.882
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Tukaq Grda sanayi ve Ticaret Anonim girketi' nin 3r Ararrk 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

$irketin 3I '12'2015 tarihi itibariyle bankada bulunan B 1 ,413 TL nin tamamr vadesiz mevduattan olugmaktadrr,
($irketin 3Ll2'20I4 tarihi itibariyle vadesiz mevduatr I.g3g.705 TL, vadeli mevduatr 20.036.165 TL olmak iizere
toplam 2L975'870 TL bankada mevduatr bulunmaktadrr, 3LI22OI4 tarihi itibarivle TL vadeli mevduatm
vadesi 1 ay olup, afrrhkh etl<tnfaizoramo/o71 dir. )

Dipnot 54 - 0zkaynaklar Defigim Tablosuna itiqkin Agrklamalar
$irket'in oz kaynak defii$im tablosu SPK'run 07.06,2013 tarihli ve 20I3lI9 sayrh Haftahk Brilteni,nde
yaymladtgt duyuru ile uygulanmast zorunlu krlman, finansal tablo ve dipnot gosterim esaslarrna uygu k
sunulmugtur.
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