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Crowe Horuath* Crowe Horwath Olgu BaSrmsrz Denetirn ve YMM A.$.

TUKA$ GIDA SANAYI vE TicARET ANoNiru ginxnri yoNnrivr runuLU'NA

Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 31 Mart 2016 taihli iligikteki konsolide finansal
durum tablosunun ve aynl tarihte sona eren iig ayhk donemine ait k6r veya zarur ve difier kapsamh
gelir tablosunun, oz kaynak degiqim tablosunun ve nakit akrq tablosu ile onemli muhasebe
politikalarrnrn ozetinin ve difier agrklayrcr dipnotlarrmn smuh denetimini yriri.itmtig bulunuyoruz.

$irket yrinetimi, sdz konusu ara dcinem konsolide finansal bilgilerin Ttirkiye Muhasebe Standartlarrna
uygun olarak hazrlarwtasmdan ve gergefe uygun bir bigimde sunumundan sorumludur.
Sorumlulu[umuz, yapl'rp.rmrz smnh denetime dayanarak soz konusu ara donem konsolide finansal
bilgilere iligkin bir sonug bildirmektir.

Smtrh Denetimin Kapsamr

Yaptr[rmrz strurlt denetim, Srnrrh Ba[rmsrz Denetim Standardr (SBDS) 2470 "AraDonem Finansal
Bilgilerin, igletmenin Yrlhk Finansal Tablolarrnrn Bafrmsrz Denetimini Yiiriiten Denetgi Tarafindan
Smult Bafrmstz Denetimi' ne uygun olarak ytiriiti.ilmriqtUr. Ara drinem konsolide frnansal bilgilere
iligkin smrlt denetim, bagta finans ve muhasebe konulanndan sorumlu kigiler olmak iizere ilgili
kiqilerin sorgulanmast ve analitik prosediirler ile diger smrh denetim prosediirlerinin
uygulanmasmdan olugur. Ara donem konsolide finansal bilgilerin smrrh denetiminin kapsamr;
Ba[rmsrz Denetim Standartlarma uygun olarak yaprlan ve amacr f,rnansal tablolar hakkrnda bir gorrig
bildirmek olan bafirmsrz denetimin kapsamrna kryasla onemli olgiide dardrr. Sonug olarak ara donem
konsolide f,tnansal bilgilerin smrrh denetimi, denetim girketinin, bir bafrmsrz denetimde
belirlenebilecek tiim onemli hususlara vdkrf olabilecefine iligkin bir gtivence sa[lamamaktadrr. Bu
sebeple, bir bafrmsrz denetim gcirtigii bildirmemekteyiz.

Sonug

Stnrrlt denetimimize gdre iliqikteki ara dd,nem konsolide finansal bilgilerin, Tukag Grda Sanayi ve
Ticaret Anonim $irketi'nin 31 Mart 2016 tarihi itibanyla finansal durumunun, finansal
performanslnln ve aynr tarihte sona eren i.ig ayhk doneme iligkin nakit akrglarrnrn Tiirkiye Muhasebe
Standartlarma uygun olarak, dolru ve gergepe uygun bir goriiniimiinti sa[lamadr$ kanaatine
varmamrza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi gekmemigtir.

CROWE HORWATH OLGU BAGIMSIZ DBNETiM VE YEMiNLi vrnr,i NTTis,q.ViRLix a..s.
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ICINDEKILER

FINANSAL DURUM TABLOSU
IGI{ VEYA ZAITAI{ VE DiGER KAPSAMLI GELJR TABLOSU

OZKAYNAKLAR DEGi$iM TABLOSU
NAKIT AKI$ TABLOSU
FNANSAL TABLOLARA [-l$KlN DipNoTLAR

NOT 1 GRUP"LINORGAMZASYON\EFAALIYETKONUSU

NOT 2 FiNANSALTABLOLARINSUNUMUNAILi$KiNESASLAR

NOT 3 i$LETME BIRLESMELERI

NOT 4 DI6ERISLETMELERDEKIPAYLAR

NOT 5 BOLUMLER-EGORERAPORLAMA

NOT 6 iLi$KILITARAFAQIKLAMALARI
NOT 7 TICARIALACAKVEBORCLAR

NOT 8 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAK VE BOR9LAR

NOT 9 DiGERALACAKLARVEDIGERBORCLAR

NOT IO STOKLAR

NOT 1I CANLIVARLIKLAR

NOT 12 PESINODENMI$ GiDERLERVEERTELEI{IX

NOT 13 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER

NOT 14 MADDIDURANVARLIKLAR

",^. ,. HIZMETTEN qEKME, RESTORASYON VE QEVRE REHABILITASYON FONLARTNDAN K YNAKLANAN PAYLAR
"",'' UZERiNDEKT T{AKLAR

NOT 16 IJYELERiN KOOPERATIF I$LETMELERDEKI HiSSELERi VE BENZERI FNANSAL ARAQLAR

NOT 17 MADDIOLMAYANDURANVARLIKLAR

NOT 18 $EREFIYE
NOT 19 MADEN KA\'NAKLARININ ARASTIRILMASI VE DEGERLENDIRjLMESI

NOT 20 KiRALAMAISLEMLERI

NOT 21 IMTIYAZLIHiZMETANLASMALAR

NOT 22 VARLIKLARDADEGERDU$I]KLUGU

NOT 23 DEVLETTESViKVEYARDIMLARI

NOT 24 BORQLANMAMALI\TTLERI

NOT 25 KAR$ILIKLARKOSULLUVARLIKVEBORQLAR

NOT 26 TAAHHUTLER

NOT 27 QALI$ANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR

NOT 28 NiTELJKLERINEGOREGiDERLER

NOT 29 DIGERVARLIKVEYUKUMLIJLUKLER

NOT 30 SERMAYE, YEDEKLER VE DiGER OZKA\'NAK KALEMLERI

NOT 3I HASILAT

NOT 32 IN$AAT SOZLE$MELEN

,,^- .^ GENEL YONETIM GiDERLERI, PMARLAMA GiDERLERI, ARA$TIRMA VE GELI$TIRME

't'"' GIDERTERi

NoT 34 ESAS FAALIYETLERDEN DIGER GELiRIER VE GIDERLER

NoT 35 YATIRIM FAALiYETLERINDEN GELiRIER VE GIDERLER

NoT 36 qE$iT ESASINA GORE SINIFLANDIRILMI$ GIDERLER

NoT 37 FINANSMANGELiRIERiVEGIDERLERI

NoT 38 DiGER KAPSAMLI GELIR UNSURLANNIN ANALizi

NOT 39 SATIS AMAQLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR \'E DURDURULAN FAALIYETLER

NoT 40 GELiR vERGiLERi (ERTELENMI$ vERGi VARLIK vE WKUMLULUKLERI DAHIL)

NOT 4I PAYBA$INAKAZANC

NOT 42 PAY BAZLI ODEMELER

Nor 4J sicoRTAsozLESMELERj
Nor 44 KUR DEdl$iMlNlN ETKiLERi

NOT 45 \'IJKSEK ENFLASYONLU EKONOMIDE RAPORLAMA

NOT 46 TUREVARAqLAR

NOT 47 FINANSALARACLAR

NoT 4s FiNANSAL ARAQLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERiN MTELIGI \E DUZEYi

*.,, ,n FiNANSAL ARACLAR (GERqEGE uycuN DECER ACIKLAMALART vE FINANSAL RisKrEN KoRUNMA MUHASEBESI
. ".'. CERQEVESINDEKIACIKLAMALAR)

NOT 50 RAPORLAMADONEMINDENSONRAKIOLAYLAR

- .^_ -. FiNANSAL TABLOLARIN ONEMLi OLQUDE ETKILEYEN YA DA F1NANSAL TABLOLARIN AqIK, YORUMLANABILIR*oru I 
vB ,qurA$rLABlLlR oLMAsr AqrsrNDAN AQTKLANMAST cEREKEN DIGER HUsusLAR

NOT 52 TMS'\'E ILK GEQI$

NoT 53 NAKITAKI$ TABLoSIJNAILISKJNAQIKLAMALAR

NOT 54 OZKAYNAKLAR DE6i$iM TABLOSUNA ILi$KIN AQIKLAMALAR
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TUKAS GIDA SANAYi VE TiCARET A,$,.NiN

BAGrMsrz DENETiMDEN GEeMig 31.03.2016 TARiHLi KoNsoLiDE FiNANSAT DURUM TABLosu
(Ttim tutarlar TL olarak gdsterilmigtir)

D PNOT 31.03.2016 37.72.20t5

/ARL KLAR 248.882.302 27!.745.403

Ddnen Varhklar

Nakit ve Nakit Benzerleri

Ticari Alacaklar
-iligkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

Di[er Alacaklar
-iliskili olmayan Taraflardan Di[er Alacaklar

Stokl a r

Pegin Odenmig Giderler

Cari Ddnem Vergisiyle ilgili Varlrklar

Di[er Donen Varhklar

53

7

7

9

v

10

7Z

40

29

150.952.979

2.404.904

ZY.I)O,JTI

29.155.311
1.588.149

1.588.149

76.09s.777
2.575.994

53,430

18.435.169

r73.2L3.467

1.673,477

29.3s0,329
29.350.329

1.336,793

1.336.793

99,538.163

1.138.654

53.430

79.4L9.382

ARA TOPLAM L30.249.7?4 152.5L0.222

-Satrs Amaqh Srnrflandrrrlan Duran Varhklar 39 20.703.245 20.703.245

TOPLAM DONEN VARLIKLAR 150.952.979 L73.2L3.467

Duran Varhklar

Maddi Duran Varlrklar
Maddi Olmayan Duran Var|klar
Ertelenmis Vergi Varlr$r

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

TOPLAM VARLIKLAR

74

77

40

97,929.323
80.669.089

603,900
16.6s6.334

98.532,936
8r.44r.694

642.O57

L6.449.L9r

97.929.323 98.532.936

248.482.302 27L,746,403

(AYNAKLAR 248.882,302 27r,746.403

Krsa Vadeli YUkUmliiliikler

Krsa Vadeli Borglanmalar

Iicari Borglar
-ilt5Kilt I araTtara I lcan dor9tar
-lligkili Olmayan Taraflara Ticari Borglar

Qalrganlara Safl anan Faydalar Kapsamrnda Borglar

Diger Borqlar
-iligkili Olmayan Taraflara DiEer Borglar

Ertelenmig Gelirler

Krsa Vadeli Kargrlrklar

-Qalrganlara Saplanan Faydalara iligkin Krsa Vadeli Kargrlrklar

-Di[er Krsa Vadeli Kargrlrklar

Di[er Krsa Vadeli Y0kiimli.ilijkler

TOPLAM KISA VADELi YUKUMLULUKLER

Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler
Uzun Vadeli Borglanmalar

Ertelenmig Gelirler

Uzun Vadeli Kargrlrklar
-Qahqanlara Saflanan Faydalara ili5kin Uzun Vadeli Kargrlrklar

TOPLAM UZUN VADELi YUKUMLULUKTER

47

72

27

47

7

6,7
7

9

9

9

T2

27

27

25

29

98.620,594

91.539.064

3.970.268
5.014

3.965.254
265.328

143.387

r43.387

1.765.559
785.r52
38.608

146.544
Isl,736

777.22-6,468

86.614.891

27.632.276
0

27,632.276

r95,702
130.156

130.156

7.790.514

7t4.899
38.762

b /b.f 5 /

148.090

98.620.s94 t17.226.468

27.759.682

23.376.817

2.962.495

870.370

870.370

32,947.427

27,833.797

4.443.743

663.887

663,887

27,Ls9.682 32.94t.427

OZKAYNAKLAR t23.L02.O26 rzL,s78.sL4

-0denmi5 Sermaye

-Sermaye Dirzeltmesi Enf lasyon Farkr

-Paylara iliskin Primler
-Kdr veya Zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacak Birikmi$ DiEer

Kapsamlr Gelirler veya Giderler

Yeniden De[erleme ve Olglim Kazang/Kayrplarr

Krdem Tazminatr Karg,-Aktueryal Fon

-Kdrdan Ayrrlan Krsrtlanmrg Yedekler
-Gegmig Yrllar Klrlal /Zararlarr
-Donem Net Kln/Zaral
TOPLAM KAYNAKLAR

30

30

5U

30

30

30

30

30

30

272.650.O0O

r.894.2L2
!27.454

33.694.577
34.564,947
-870.370

28.075
-187.013.570

r,727.278

272,6s0,000
L.894.2r2
721.454

33.901.060

34,564.947

-663.887

28,O75

-224,970,273

37.953.926

248.882.302 277.745.403

TOPLAM KAYNAKLAR 248.882.302 27r,746,403

*Ekteki dipnotlar bu finansal tablolarrn ayrtlmaz bir pargasrdtr.
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TUKAg GIDA SANAYI VE TICARET ANONiM giRKETI'NiN

31 .03.2016 TAR|HiNDE soNA EREN ARA DONEME Air elGtnnstz oeltetiuorru cecuig
xot'tsoLioe KAR VEYA zARAn ve oiGen KAPSAMLI CeLin TABLOSU

(Tiim Tutarlar TL olarak Eiisterilmistir.)

DlPNor
01.01.2015
31.03.2016

01,0r.2015

31.03.2015

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasrlat

Satrslann Maliyeti (-)

Bri.it Kar/Zarar

AraStrrma Geligtirme Giderleri

Genel Yonetim Giderleri (-)

Pazarlama Giderleri (-)

Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler

Esas Faaliyetlerden Di[er Giderler (-)

Esas Faaf iyet KlnlTaran

Yatrrrm Faaliyetlerinden Gelirler

Yatrfl m Faaliyetlerinden Giderler

FiNANsMAN GiDERi ONcEsi FAAtiYET KARI/zARARI

Finansman Gelirleri

Finansman Giderleri (-)

SURDUR(jLEN FAALiYETLER VERGI ONCESi KARI/ZARAR

Siirdiir0len Faaliyetler Vergi Gideri Geliri

uonem vergt (ltoerubeilrl

EnelenmrS vergr broefl/berrrl

sURDURULEN FAALiYETTER DoNEM KARI/ZARARI

DONEM KARI/ZARARI

S0rdiirfilen Faaliyetlerden Pay Bagrna Kazang

DI6ER KAPSAMtI GELiR KISMI

Kar veva zararda veniden srnrflandrnlmavacaklar

-Maddi Duran Varlrklar Yeniden De[erleme Artrglarr /Azalrglan
- Maddi Olmayan Duran Varhklar Yeniden Deierleme Artr5lart /Azahslart
-Tanrmlanmrg Fayda Planlarr Yeniden 0lgtlm Kazanglart /Kaytplart
-Kar veya zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacak Difier Kapsamlt Gelire lligkin Vergiler

- Donem Vergi Gideri/Geliri
- Ertelenmis Vergi Gideri/Geliri

TOPLAM KAPSAMTI GELiR

PAY BASINA KAZANE

5A

31

5J

33

33

34

34

35

35

37
21

40

40

40

4t

38

38

38

38

38

38

38

38

46,278.488

-37.548.630

8.679.858

-46.530

-1,139.180

-2.94r.389
2.247.250
-586.670

6.208.339

0

0

6.208.339

3.486.875

-8,L75.079

1.520.135

207,r43
207.L43

0

L.727.278

L,727,278

0,005

0

0

0

0

0

0

r.727,278

0,006

38.693,182
-37,r05.L44

7.s88.038

-22

-1.419.018

-L.726.532

1,225.630

-347.874

5,320,272

0

0

5.320.272

1.136.218

-4.519,493

1.936.999

0

0

0

1.936.999

1.935.999

0,007

-2L7.275

-zr7,275
-242,665

0

-23.r43
48.533

0

48.533

L719.724

0,006

*Ekteki dipnotlar bu finansal tablolartn ayrtlmaz bir pargastdtr.
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TUKAg GIDA SANAY| VE TICARET ANONiM giRKETi'NiN

31/03/2016 TAR|Hiruor sorvn enrru nnl o6rurur nit snGrMsrz orrveriuoeru e ECvtiS

NAKIT AKIS TABLOSU
(TUm tutarlar TL olarak siisterilmistirl

01,01,2015

31.03,2015

01.01.2015

31.03.201s

sletme Faaliyetleri

Vergi Oncesi kar/zarar

Amortisman ve itfa paylarl

gi.ipheli alacaklar kargrh$r

Maddi duran varlrk satrS karlarr/zararlart

Faiz gelirleri (reeskont)

Faiz giderleri (reeskont)

Stok kargrlrklarr (kargrhklartn ters gevrilmesi)

izin kar5rlr!r giderleri

Dava kargrhklan( kargrlrklarrn ters gevrilmesi) net

Kur farkr eeliri/eideri

t.727.278
1.336.987

6.341
-359.357

-3.254.019

4.938.730

0

154
19.500

273.714

1.936.999

982.1"17

2.379
-352.347

-470.241

595.726

245.422

-26.152
-30.628
249.607

:aalivetlere viinelik varhk ve vUkUmliiltiklerdeki deiisimler iincesi net zarar 4.589.328 3,132.876

Faaliyetlere y0nelik varhk ve yi)kUmlUltiklerdeki deiiqimler-net
Krsa vadeli ticari alacaklar (ili5kili taraflar dahil)

Stoklar

Diier alacaklar

Diier Diinen VarIklar

Pe$tn u0enmr$ (Jroefler

Tahakkuk Eden Maliyet Giderleri

DiEer Duran Varlrklar

Ticari borglar (iligkili kuruluglar dahil)

Diier borglar

Ertelenmif Gelirler (krsa)

Ertelenmip Gelirler (uzun)

QahSanlara Sa[lanan Faydalar Kapsamrndaki Borglar

DiEer Krsa Vadeli Kargrhklar ve Y[ikrimlijli.ikler

194.018

23.442.386
-230.346

984.273
-7,377.340
-7,643.456
-207.743

-23.66r,948
73.23!
-24.855

-r,487,248

69.626
73.899

-5.152.376

23.385.720
-725.078
975.760
-653.744

0

0

-5.382.247
-1 16.607
-723,045
-360.913

-154.133
34.grt

:sas Faalivetlerde (kullanrlan) net nakit 840.365 15.46t,724

Yatrnm faaliyetleri:

Maddi ve maddi olmayan duran varhk ahmlarrna ili5kin nakit grkrslarl

Maddi duran varlrk satrglanndan elde edilen hasrlat

-746,565
220,434

1.333.376
28.543

Yatrrrm Faalivetlerinde (kullanrlan) net nakit -s26.131 L,304.833

Finansman faaliyetleri

Krsa vadeli odenen krediler

Uzun vadeli iidenen krediler

Uzun vadeli kredilerin krsa vadeli iidenen ktsmt

4.924.773
-4.s06.97 4

0

-9.707.796

-700.280
-2s.67 4.r25

Finansman faaliyetlerinden saflanan net nakit 4t7,r99 -35,482.201

Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artls (AzaIs) 731.433 -21.325.310

Nakit ve Nakit Benzeri deEerlerin dijnem basr bakivesi t,67t,47r 21.975.882

Nakit ve Nakit Benzeri deEerlerin ddnem sonu bakiyesi 2,404,904 5s0.572

*Ekteki dipnotlar bu finansal tablolartn ayrtlmaz bir pargastdtr,
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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 ba$r ortakhfir olan Tukag Drg Ticaret A.$.'den ("Baflr kurulug") olugmaktadrr.
Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi 'nin ("$irket") faaliyet konusu, bagta salga, konserve ve turgu

olmak iizere her tiirlii grda maddelerinin iiretimi ve bu iiriinlerin yurt iginde ve yurt drgrnda pazarlanmastdtr.

$irket'in iiretim faaliyetleri Torbah ve Manyas'taki tesislerinde gergeklegtirilmektedir.
("$irket") Torbah Ticaret Sicil Miidiirliifiiinde 3329 sicil numarasr ile kayrth olup, ticaret siciiinde kayrth olan

merkez adresi Qaybrur Mahallesi izmir Caddesi No:5 1 3 5 8 80 Torbah-izmir'dir.
("$irket") te 31.03,2016 tarihi itibari ile 85 kigi gahgmaktadrr. (2015: 90 kiqi)
(''$irket' ') in 3 1 .03 .2016 tarihi itibari ile tescil olunan ddenmig sermayesine gore ortakhk yaprsr ve pay da[rllnr
aqa[rdaki gibidir:

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

Qaybaqr Mahallesi izmir Caddesi No:51 35880 Torbah-izmir'dir.
("Baglr kurulug") da31.03.2016 tarihi itibariyle 5 kigi gahgmaktadrr. (2015:4)
("Ba$r kurulug") :unr31.12.2015 tarihi itibari ile tescil olunan ddenmig sermayesine gcire orlakhk yaptsl ve pay

dafirhmr aga[rdaki gibidir:

Dipnot 2-Finansal Tablolarrn Sunumuna Iligkin Esaslar
2.1 Sunuma iliqkin Temel Esaslar
2.1.1 Uygunluk Beyanr
itigit<tet<l konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran2013 tarihve 2867 6 sayit
Resmi Gazete' de yayrmlanan Seri II-14.1 No'lu "sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya iligkin Esaslar

Teblifi" htikiimlerine uygun olarak hazrlanmrq olup Tebli[in 5. Maddesine istinaden Kamu Gozetimi Muhasebe
ve Denetim Standartlarr Kurumu ("KGK") tarafindan ytirtirliife konulmug olan Tiirkiye Muhasebe Standartlan /
Ttirkiye Finansal Raporlama Standartlarr ("TMS/TFRS") ile bunlara iligkin ek ve yorumlan ("TMS/TFRS") esas

ahnmrgttr.
igletmeler, TMS 34 standardrna uygun olarak finansal tablolannr tam set veya ozet olarak hazrrlarnakta
serbesttirler. $irket, bu gergevede, ara dcinemlerde tam set finansal tablo hanrlamayr tercih etmiqtir.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almrg oldulu bir kararla, Tiirkiye'de faaliyette bulunan halka agrk qirketler i

31.03.2016 31.12.20t5
Ortafrn Adr Soyadr Pay Oranr

(v,\
Pay Tutarr

(TL)
Pay Oranr

(Vo\
Pay Tutarr

(TL)
Okullu Grda Mad. Ins. San. ve Tic. Ltd. Sti. %rr 30,000.000 0 0

Cem OKULLU %38.50 104.966.000 %44 I 19.966.000
Censiz OKULLU %38.50 104.966.000 %44 1 19.966.000
Diser %r2 32.71 8.000 %\2 32.718.000
Toplam 100 272.650.000 100 272.650.000

31.03.2016 31.r2.2015
Ortafrn Adr Soyadr Pay Oranr

('\
Pay Tutarl

ffL)
Pay Oranr

("1
Pay Tutan

(TL)
Tukas Grda Sanavi ve Ticaret Anonim Sirketi %100 200.000 YoI00 200.000

Tonlam V"100 200.000 Yol00 200.000

Ocalc 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere enflasyon muhasebesi uygulamaslnrn gerekli ol
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("TTK"), vergi mevzuatr ve Tiirkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanhpr tarafindan grkanlan Tekdi.izen Hesap Planrnr
esas almaktadrr. Yabancr iilkelerde faaliyet gosteren ba$r ortakhklar, ig ortakhklarr ve igtirakler kanuni ltnansal
tablolannr faaliyet gosterdikleri iilkelerde gegerli olan kanun ve ydnetmeliklerine uygun olarak hazrrlamrqtr.
I(onsolide finansal tablolar, gergefe uygun de[erleri ile gosterilen finansal varhk ve yi.ikiimli.iliiklerin drgmda,
tarilri maliyet esasr baz alnarak Tiirk Lirasr olarak hazrlanmrgtrr, Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet
esasrna gdre haztrlanmrg kanuni kayilara TMS/TFRS uyarrnca do[ru sunumun yaprlmasr amacryla gerekli
diizeltme ve srnrfl andrrmalar yansrtrlarak diizenlenmigtir.
2.1.2 Finansal tablolarm hazrrlanrq qekli
Grup'un iligikteki konsolide finansal tablolarr 20.05.2013 tarih ve 28652 sayrh Resmi Gazete'de Kamu Gozetimi
Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu ("KGK") tarafindan yayrmlanan 25.04.2013 tarih ve

15935942-050.01.04-[04/01] sayrh karann eki olan "Finansal Tablo Ornekleri ve Kullantrn Rehberi"ne LrygLrlr

olarak hazrrlanmrgtrr.
2.1.3 Kullanrlan Para Birimi
Grup'un finansal durumu ve faaliyet sonuglan, Grup'un fonksiyonel para birimi olan ve finansal tablolar igin
sunum para birimi olan Tiirk Lirasr (TL) cinsinden ifade edilmigtir.
2.1.4 Yiiksek Enflasyon Diinemlerinde X'inansal Tablolann Dtizeltilmesi
SPK' nun 77 Mart 2005 tarih ve 111367 sayrh karan uyarlnca, Tiirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartlarr'na (TMS/TFRS uygulamasmr benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazrrlayan girketler
igin, I Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere enflasyon muhasebesi uygulamaslna son verilmigtir.
Buna istinaden, I Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafindan yayrmlanmrg 29 No.lu "Yiiksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardr ("IIMS / TMS 29") uygulanmamtgttr.

2.1.5 iqletmenin Stireklilifi Varsayrmr
Konsolide finansal tablolar, Grup'un oniimi.izdeki bir yrlda ve faaliyetlerinin do[al akrgr igerisinde varhklarrndan
fayda elde edece$i ve yiikiimltili.iklerini yerine getirecefi varsayrml altrnda igletmenin siireklili[i esastna gore

hazrlanmrgtr.
2.1.6 Karqrlagtrrmah Bilgiler ve Onceki Dtinem Tarihli Finansal Tablolarrn Diizeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek izere, Grup'un cari ddnem konsolide finansal
tablolarr cjnceki donemle kargrlagtrrmah olarak hanrlanmaktadrr. Cari donem konsolide finansal tablolaurr
sunumu ile uygunluk saflanmasr agrsmdan kargrlagtumah bilgiler gerekli gdriildii[iinde yeniden stntflandtrtltr.

2.1.7 Konsolidasyona itiqkin Esaslar
Konsolide finansal tablolar agafrdaki maddelerde belirtilen esaslara gore hazrlanan Grup hesaplalrnr igerir'.

Konsolidasyon kapsamrna dahil edilen girketlerin finansal tablolarrrun hazrlanmasr srrasrnda, SPK Finansal
Raporlama Standartlan'na uygunluk ve Grup tarafindan uygulanan muhasebe politikalanna ve sunurl
bigimlerine uyumluluk agrsrndan, gerekli diizeltme ve smrflandrmalar yaprlmrgtrr. Ba[h ortakltklann faaliyet
sonuglan satrn alma veya elden grkarma iqlemlerine uygun olarak sciz konusu iqlemlerin gegerlilik tarihlelinde
dahil edilmi$ veya harig brrakrlmrqlardrr.

BaElt Ortakltklar
Kontrol, bir iqletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacryla finansal ve operasyonel politikalart iizerinde
kontrol gi.iciini.in olmasr ile safilanrr.
Ba$r ortakhklar, $irket'in ya do[rudan velveya dolayh olarak kendisine ait olan ve $irket'in iizerinde oy
haklanna sahip oldu[u hisseler neticesinde girketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkrnrn %50'den fazlastnt kullanma
yetkisine sahip oldu[u ya da oy hakkrnrn 0/050'den fazlasrnr kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve
iqletme politikalarr iizerinde fiili hAkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve iqletme politikalannr $irket'in
menfaatleri do[rultusunda kontrol etme yetkisi ve giiciine sahip oldu[u girketleri ifade eder.

Grup'un bagka bir girketi kontrol edip etmedifinin de[erlendirilmesinde doniigtiirtilebilir veya lcull labilir
potansiyel oy haklarrnrn varhlr da goz ontinde bulundurulur.
31 Mart 2016 tarihi itibarrvla konsolidasvona tabi tutulan baEh ortakhklar ve ortakhk oranlarr
gosterilmigtir.
Ba[h ortakhklar, faaliyetleri iizerindeki kontroliin Grup' a transfer oldufiu
kapsamrna ahnrr. Baflr ortakhklar igin uygulanan muhasebe politikalan Grup
politikalarr ile tutarhhfm sa$anmasr amacryla de[igtirilir.

tarihten

l;F*. "\
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Ba[lr ortakltklar' a ait finansal durum tablolarr ve kar veya zarur tablolan tam konsolidasyon yrintemi kullanrlarak
konsolide edilmig olup $irket ve baflr ortakhfrn sahip oldu[u paylann kayrth iqtirak deferleri, ilgili dz kaynaklar
ile kargrhklt olarak netlegtirilmiqtir. $irket ile baflr ortakhklar arasrndaki grup igi iglemler ve bakiyeler
konsolidasyon iglemi srasmda netleqtirilmigtir. $irket'in sahip oldu[u hisselerin kayrth de[erleri ve bunlardan
kaynaklanan temettiiler, ilgili oz kaynaklar ve kapsamh gelir tablosu hesaplanndan netlegtirilmigtir.
2.1.8 UMS-19 "Qahganlara Saflanan Faydalar" Standardrnrn Etkisi
I Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamasr zorunlu olmak izere yaynlanan bu standarda gore; gahganlara

sa$anan faydalara iliSkin akttieryal kayryl(kazanp) diger kapsamh gelirde muhasebele$mesi gerekmektedir.

Grup, galrganlara saflananfaydalara iliqkin aktiieryal kayrpl(kazancr) gelir tablosunda muhasebelegtirmigtir. Ilgili
standardm yeniden diizenlenmesi nedeniyle muhasebe politikasrndaki soz konusu defigikli[i standardm
belirledi[i qekilde gegmiqe doniik olarak uygulamrg ve bu dofrultuda onceki ddnemlerde finansal tablolar ve
dipnotlarda raporlanmrg akti.ieryal kayryl(kazanglar), gelir tablosundan grkanhp, kapsamh gelir tablosunda
muhasebeleqtirilmiqtir.
2.1.9 UFRS-11'(Miiqterek Anlaqmalar" Standardrnrn Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamasr zorunlu olmak d;zerc yaynlanan bu standafi UMS-31 "ig
Ortaklrklarrndaki Paylar" standardrnr uygulamadan tamamen kaldrrmrgtrr. Miiqterek anlagmalan; mtigterek
faaliyet ve ig ortakhfir olarak iki kategoriye ayrrmakta ve ig ortakhklarrnr oz kaynak yontemi ile
muhasebelegtirilmesini zorunlu tutmaktadrr.
Bu standartlardaki defigikli[e ba$h olarak; "iligkili Taraf Agrklamalarf', "Finansal Araglardan I(aynaklanan
Risklerin Niteli[i ve Diizeyi" ile "Finansal Araglar (Gerge[e Uygun Defer Agrklamalart ve Finansal Riskten
Korunma Muhasebesi Qergevesindeki Agrklamalar)" da ki dipnot agrklamalan yeniden diizenlenmigtir.
Nakit akrm tablosunun UMS 1 "Finansal Tablolarrn Sunumu" ve UMS 7 "Nakit Akrg Tablosu" standardtntn

ongordiifi.i gdsterimlerle uy.umlagtrrrlmasr amacryla 31 Arahk 2014 tarihi itibarryla nakit akrm tablosunda

srnrfl andrrmalar yaprlmrgtrr.

2.2 Muhasebe Politikalarrnda Defigiklikler
Muhasebe politikalarrnda yaprlan onemli defigiklikler geriye dontik olarak uygulanmakta ve dnceki donem
finansal tablolan yeniden diizenlenmektedir. 31 Mart 2016 tarihinde sona eren ara hesap donemine ait konsolide
finansal tablolarrn hazrlanmasr srasmda kullanrlan muhasebe politikalan, 3 1 Arahk 2015 tarihinde sona eren yrla
ait finansal tablolarrn hazrlanmasr srasmda kullanrlan muhasebe politikalarr ile tutarhdrr.
Grup, UMS/TMS 19 (de[igiklik), "Qahganlara Saflanan Faydalar" standardmm revize edilmesi ile ilgili olaral<

UMS B'e "Muhasebe Politikalan, Muhasebe Tahminlerindeki Defiigiklikler veHatalar" uygun olarak gegmige

yonelik dtizenlemeler yapmrgtrr.

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Defiqiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki defiqiklikler, yalmzca bft ddneme iligkin ise, de[igiklifin yaprldrfr cari donemde,

gelecek donemlere iligkin ise, hem defigiklifin yaprldr$r donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik
olarak uygulanrr. 31 Mart 2016 tarihinde sona eren ara ddneme ait konsolide finansal tablolarrn haztrlanmast
srrasrnda kullanrlan onemli tahminler,3l Arahk 2015 tarihinde sona eren ddneme ait finansal tablolann
hazrrlanmasr srasmda kullanrlan tahminlerle tutarltdr.
Tespit edilen onemli muhasebe hatalarr geriye doniik olarak uygulanrr ve onceki donem finansal tablolarr yeniden

diizenlenir,
2.4 Uluslararasr Finansal Raporlama Standartlarr'ndaki (TFRS) Defiqiklikler
Grup cari yrlda Uluslararasr Muhasebe Standartlan Kurulu (UMSK) ve UMSK' nun Uluslararast Finansal
Raporlama Yorumlan Komitesi (UFRYK) tarafindan yayrnlanan ve 1 Ocak 2015 tarihinde baglayan y/ra ait
donemler igin gegerli olan yeni ve revize edilmig TMS/TFRS'lerdeki de[igiklik ve yorumlardan Grup' un finansal
tablolarr tizerinde etkisi olan defigiklik ve yorumlan uygulamrgtrr, 1 Ocak 2015 talihinde baglayan yrlhk
ddnemler ve yine I Ocak 2015 tarihinde, 31 Arahk 2015 donemine ait gegerli olan ve Grup' un konsolide finansal
tablolan tizerinde onemli etkisi olan defiqiklik ve yorum yoktur.

2.4.1.L 31 Arahk 2015 tarihi itibarryla ytiriirliikte olan yeni
standartlara getirilen defigiklikler ve yorumlar:

standartlar ile

- TMS 19'daki defigiklik, "Tanrmlanmrg fayda planlan"; 1 Temmuz 2014 tarihinde

+*)

'<,!:t/

ceki

baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu strurlt defigiklik iigiincii kigi

/.. !\

" rl ii F.\'



Tukaq
Tarihinde Sona

Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Mart2016
Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iligkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

tanrmlanmrq fayda planrna yaprlan katkrlara uygulanrr. Plana yaprlan katkrlarrn hizmet siiresinden ba[rmsrz
hesaplandrfr; ornefin maa$mm sabit bir krsmmm katkr olarak ahnmasr gibi; durumlarda nastl muhasebelegtirme
yaprlacafrna agrkhk getirmektedir.

- Yrllrk iyileqtirmeler 2010-2012 Donemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baplayan yrlhk
raporlama ddnemlerinde gegerlidir. iyilegtirme projesi 20101012 donemi igin aga[rda yer alan 7 standarda

defigiklik getirmigtir:
. TFRS 2, Hisse Bazh Odemeler
. TFRS 3, iqletme Birlegmeleri
. TFRS B, Faaliyet Bcjli.imleri
. TFRS 13, Gerge[e Uygun De[er Olgtimii
. TMS 16, Maddi Duran Varhklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varhklar
. TFRS 9, Finansal Araglar; TMS 37, Kargrhklar, $arta Ba[h Varhk ve Yiikiimliiltikler
. TMS 39, Finansal Araglar - Muhasebelegtirme ve 6l9tim
- Yrllrk iyilegtirmeler 2011-2013 Donemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra baqlayan yrlhk
raporlama ddnemlerinde gegerlidir. iyilegtirme projesi 20112012 ve 2013 donemi igin aga[rda yer alan 4

standarda de[igiklik getirmigtir:
. TFRS 1, TFRS'nin ilk Uygulamasr
. TFRS 3, igletme Birlegmeleri
. TFRS 13, Gergefe Uygun De[er Olgtimii
. TMS 40, Yatrnm Amagh Gayrimenkuller
2,4,L,2 31 Arahk 2015 tarihi itibanyla yaymlanmrq ancak heniiz yiiriirliife girmemig olan
standartlar, defiqiklikler ve yorumlar:
- TFRS 11, "Mtgterek Antlagmalar"daki defigikli( 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baqlayan yrlhk
raporlama donemlerinde gegerlidir. Miigterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarttaki defigiklik ile
igletme tanrmrna giren bir mi.igterek faaliyette pay satrn ediniminde bu payrn nastl muhasebelegece$i konusunda

agrkhk getirilmigtir.

- TMS 16 "Maddi duran varhklar", ve TMS 41 "Tanmsal faaliyetler",l Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten
sonra baglayan yrlhk raporlama ddnemlerinden itibaren gegerlidir. Bu de$iqiklik i.iziim asmasl, kauguk a[acr,
palmiye afacr gibi bitkilerin finansal raporlamasrnr defiqtirmektedir, Tagryrcr bitkilerin, maddi duran varltklartn
tiretim siirecinde kullanrlmasrna benzemesi sebebiyle, maddi duran varhklarla aynr gekilde

muhasebelegtirilmesine karar verilmigtir. Buna bafh olarak yaprlan defigiklik ile bu bitkileri TMS 4f in
kapsamrndan grkararak TMS l6'nrn kapsamma almrgtr, Tagtyrcr bitkiler iizerinde biiytiyen iiriinler ise TMS 41

kapsamrndadrr.

- TMS 16 ve TMS 38'deki de[igiklik: "Maddi duran varhklaf've "Maddi olmayan duran varhklar",7 OcaI<2016

tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu defiqiklikle bir varhflr
kullarummr igeren bir faaliyetten elde edilen hasilatm, genellikle varh[rn ekonomik yararlanrun ttiketirni
drqrndaki etkenleri yansrttr[rndan, hasrlat esash amortisman ve itfa yontemi kullantmmm uygun ohnadr$rna
agrkhk getirmigtir.

- TFRS 14, "Dizenleyici erteleme hesaplan"; 1 Ocak 201.6 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrllrlc
raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu defiqiklik, ilk defa TFRS uygulayacak qirketlerin, diizenleyici efieleme
hesap bakiyelerini onceki genel kabul gdrmtig muhasebe ilkelerine gdre finansal tablolarrna yansttmaya devam
etmesine izin vermektedir. Ancak daha 6nce TFRS uygulamrg ve ilgili tutan muhasebelegtirrneyecek di$er
qirketlerle karqrlagtrrrlabilirlifi sa$amak adrna, tarife di.izenlemesinin etkisinin di[er kalemlerden ayrt olarak
sunulmasr istenmektedir.

- TMS 27 "Bireysel finansal tablolar"; I Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
donemlerinde gegerlidir. Bu defiigiklik, igletmelere, ba[h ortakltk, igtirakler ve ig ortakhklanndaki yattnnrlartnt
muhasebelegtirirken dzkaynak yontemini kullanmalarna izin vermektedir.
- TFRS 10 "Konsolide finansal tablolar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve ig ortakhklarrndaki yattrrmlar"; I Ocal<

2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu defigikli TFRS
10'un gereklilikleri ve TMS 28 arasrndaki, yatrrmcr ve iqtiraki ya da ig ortakhfr arastnda bir v.qdlfrn satigr

gerqekleqtifiinde (baflr ortakhfia iliskin ya da degil) iqlem sonucu oluqan kayrp vgergeklegti[inde (baflr ortakh$a iligkin ya da de[il) iglem sonucu olugan kayrp v
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muhasebeleqtirilirken; bu iglem e[er bir varhk ahg veya satrgr ise soz konusu iqlemden do[an kayrp veya kazanan
bir baflr ortakh[a iliqkin olmasa bile bir krsmr muhasebeleqtirilir.

- Yrlhk iyilegtirmeler 2014 Donemi; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baqlayan yrlhl< raporlama
donemlerinde gegerlidir. iyilegtirmeler 4 standarda defiqiklik getirmigtir:
. TFRS 5, "Sahq amagh elde tutulan duran varhklar ve durdurulan faaliyetler", satrq ydntemleline iligkin
deIieiklik
. TFRS 7, "Finansal araglar Agrklamalar", TFRS 1'e baph olarak yaprlan, hizmet sozlegmelerine iligkin
degisiklik
. TMS 19, "Qaltganlara sa$ananfaydalar" iskonto oranlarrna iligkin deligiklik
. TMS 34,"Ara donem finansal raporlama" bilgilerin agftlanmasrna iligkin de[igiklik.
- TMS l"Finansal Tablolann Sunulugu"; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baqlayan yrlhk raporlama
d6nemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklikler ile finansal raporlann sunum ve agtklamalannr iyilegtinnel<
amaglanmrgtrr.

- TFRS l0 "Konsolide finansal tablolar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve iq ortakhklarrndaki yatrrmlar";1 Ocal<

2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu defigiklikler yattnrr
igletmeleri ve onlann ba[h ortakhklan igin konsolidasyon muafiyeti uygulamasrna agrkhk getirir,

- TFRS 15, "Mtigterilerle yaprlan sozlegmelerden do[an hasrlat"; I Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra

baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Amerika'da Kabul Gormi.ig Muhasebe Standartlarr ile yaprlan
uyum gahgmasl sonucu oftaya grkan yeni standart, hasrlatm finansal raporlamasrnt ve finansal tablolann toplam
gelirlerinin diinya gaprnda karqrlagtrrrlabilirligini saflamayr amaglamtgtrr.

- TFRS 9, "Finansal araglar";1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
donemlerinde gegerlidir. Bu standart TMS 39'un yerini almaktadr. Finansal varhklar ve ytiki.imliiliiklerin
srruflandrmasl ve olgtilmesi ile ilgili zorunluluklan ve aynl zamanda guanda kullanrhnakta olan, gergekleqen

defer diigiiklii$.i zararr modelinin yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de igermektedir.
Grup yukanda yer alan de[igikliklerin operasyonlanna olan etkilerini de[erlendirip gegerlilik tarihinden itibaren
uygulayacaktrr. Yukandaki standart ve yorumlann, uygulanmaslnln gelecek donemlerde Grup 'un konsolide
finansal tablolarr iizerinde onemli bir etki yarutmayacalr beklenmektedir.
2.5 Onemli Muhasebe Politikalarrnrn 6zeti
2.5.1 Gelirlerin Kaydedilmesi
Gelirler, mal ve hizmet satrglarmdan alman veya almacak olan bedelin gergefe uygun de[eri tizerinden tahalcl<ul<

esaslna gore kayrtlara almr. Net satrglar, teslim edilmig mallann ve gergeklegmig hizmetlerin fatura bedelinirr,
satrg indirimleri ve iadelerinden anndrnlmrg halidir. Satrqlarrn igerisinde onemli bir finansman unsuru bulunnrast
durumunda, gergefe uygun bedel gelecekte olugacak tahsilatlann, finansman unsuru igerisinde yer alan faiz orant

ile indilgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasrna gdre finansal gelir olarak ilgili donemlere kaydedilir.
2,5.2Nl,allann Satrqr
Mallarrn saflgmdan elde edilen gelir, agafrdaki gartlar kargrlandrfrnda muhasebelegtirilir,
o Grup'un mi.ilkiyetle ilgili tiim dnemli riskleri ve kazanrmlarr altctya devretmesi,
o Grup'un miilkiyetle iligkilendirilen ve siiregelen bir idari katrhmlnln ve satilan mallar iizerinde etkin bir
kontroliiniin olmamast,
o Gelir tutannrn giivenilebilir bir gekilde olgiilmesi,
o iqlemle iligkili olan ekonomik faydalann Grup'a akrgmm olasr olmasr ve
o I$lemden kaynaklanacak maliyetlerin giivenilebilir bir qekilde olgtilmesi.
2.5.3 Hz,met Sunumu
Yrllara sari projelere iliqkin sozlegme geliri ve maliyetler, gelir tutarrnrn gtivenilir bigimde cilgtilebildifii ve
sdzlegme kapsamrndaki proje ile ilgili bir defigiklik varsa deligiklikten kaynaklanan gelir artrgrnrn muhtemel
oldufiu zaman muhasebelegtirilir. Sozlegme geliri, ahnan veya almacak hak ediqlerin gergefe uygun deferi ile
<ilgi.ilmektedir. Projeler, sabit fiyath sozlegmeler olup sdzlegme gelirleri, sozlegmenin tamamlanma oranr

metoduna gdre hesaplanmaktadrr. Toplam sozlegme gelirinin, tamamlanma oranlna isabet eden tutarr, ilgili
ddneme scizlegme geliri olarak kaydedilir.
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2.5.4Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varhktan beklenen omri.i boyunca elde edilecek tahmini nakit
giriglerini soz konusu varhfrn net defter de[erine getiren etkinfaizyontemi esas altnarak ilgili d6nemde tahalckul<

ettirilir.
2.5.5 Temettii Geliri
Hisse senedi yatrrrmlanndan elde edilen temettii geliri, hissedarlann temettii alma hakkr dofidufu zaTnan

finansal tablolara yansrfllr.
2.5.6 Stoklar
Stoklar, net gergekleqebilir defer ya da maliyet bedelinden diigiik olanr ile deferlenir. Maliyet, afrrhkh otta]ama
maliyet metodu ile hesaplanmaktadrr. Stoklara ddhil edilen maliyeti olugturan unsurlar malzeme, direkt iqgilik ve
genel iiretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine ddhil edilmemektedir. Net gergeklegebilir de$er,

olafan ticari faaliyet igerisinde oluqan tahmini satrq fiyatrndan, tamamlanma maliyeti ve sahgt gergeklegtirmek
igin gerekli satrg maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardr. Stoklar, ilk madde ve malzeme, yart mamiiller,
mamiiller, igletme malzemesi, ticari mallar ve di[er stoklarr kapsamaktadrr.

2.5.7 Maddi Duran Varhklar
Maddi duran varhklar, elde etme maliyetinden birikmig amortismanrn ve kaltct defer kayrplartnm diigi.ilmesi ile
bulunan net deferleri ile gdsterilmektedir.
Mal ve hizmetlerin iiretiminde kullanrlan veya idari amagh kullanrlacak ve inga edilme agamasmdaki varltklar',

maliyet deferlerinden varsa de[er dtigtiklilgti kaybr diigiilerek gosterilirler. Maliyete yasal harglar da dAhil edilir.
Kullanrrna veya satrga hanr hale getirilmesi onemli olgi.ide zaman isteyen varhklar sdz konusu oldufunda,
borglanma maliyetleri Grup'un ilgili muhasebe politikasr uyannca aktiflegtirilir. Bu tiir varhklar, difer sabit
varlrklar igin kullanrlan amoftisman ydnteminde oldufiu gibi, kullanrma hazr olduklannda amoftismana tabi
tutulur.
Arazi ve yaprlmakta olan yatrrmlar drgrnda, maddi duran varltklarrn maliyet tutarlart, beklenen faydalr

omtirlerine gore do[rusal amoftisman yontemi kullanrlarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar igin slntrstz

cjmiirleri olmasr sebebi ile amortisman ayrrlmamaktadrr. Beklenen faydah cimiir, arttk de[er ve amoftisman
yontemi, tahminlerde ortaya grkan defigikliklerin olasr etkileri igin her yrl gozden gegirilir ve tahminlerde bir
de[igiklik varsa ileriye doniik olarak muhasebelegtirilir.
Finansal kiralama ile ahnan varhklar, beklenen ekonomik omri.i ile soz konusu kiralama siiresinden krsa olanr ile
difier maddi duran varhklarla aynr gekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varhklar olasr bir de[er dtiqiiklii[iiniin tespiti amacryla incelenir ve maddi duran varhfm kayrtlr
deferi geri kazanrlabilir de[erinden fazla ise, kargrhk ayrrlmak suretiyle kayrth deferi geri kazanrlabilir deferine
indirilir, Geri kazanrlabilir de[er, ilgili maddi duran varh[rn mevcut kullanrmrndan gelecek net nakit alctmlarr ile

satrg rnaliyeti dtigiilmtig gerge[e uygun deferinden ytiksek olant olarak kabul edilir.
Maddi bir duran varhfa yaprlan normal bakrm ve onanm harcamalan, gider olarak muhasebelegtirilmel<tedir'.

Maddi duran varhprn kapasitesini genigleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayr attttran nitelikteki
yatrun harcamalan, maddi duran varhfrn maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varh[tn kalan tabrnini
faydah omrii iizerinden amortismana tabi tutulmaktadrr.
Maddi duran varhklann elden grkanlmasr ya da bir maddi duran varh[tn hizmetten almmast sonucu olugan kazang

veya kayrp satrg hasrlatr ile varhfrn net defter deferi arasrndaki fark olarak belirlenir ve cari ddnemde ilgili difer
faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplanna yanstflltr.
2.5.8 Maddi Olmayan Duran Varhklar
2.5.8.1 Satrn Ahnan Maddi Olmayan Duran Varhklar
Satm alman maddi olmayan duran varhklar, maliyet deferlerinden birikmig itfa paylan ve birikmig de[er
di.igtikliikleri di.igiildi.ikten sonraki tutarlarryla gdsterilirler. Bu varhklar beklenen ekonomik omiillerine gore

dofrusal itfa yontemi kullanrlarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik 6miir ve itfa yontemi, tahminlerde
ortaya grkan defigikliklerin olasr etkilerini tespit etmek amacryla her yrl gozden gegirilir ve tahmi
de[igiklikler ileriye dontik olarak muhasebelegtirilir, Sdz konusu maliyetler, ahm maliyetlerini,...$apsam

ekonomik dmiirlerine gcire itfaya tabi tutulur.
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2.5,8,2 Bilgis ayar Yazrhmlarr
Satrn alrnan bilgisayar yazrhmlan, satm ahmr srrasrnda ve satrn almadan kullantma haztr olana kadar gegen stirede

olugan maliyetler tizerinden aktiflegtirilir. Scjz konusu maliyetler, ekonomik omiirlerine gore itfaya tabi tutulur.
Bilgisayar yazrhmlannr geligtirmek ve siirdiirmekle iligkili maliyetler, olugtuklarr dcinemde konsolide kapsantlt
gelir tablosuna kaydedilmektedir, Kontrolii Grup'un elinde olan, saptanabilir ve kendine ozgiyanhm iiriinleri ile
direk iligkilendirilebilen ve bir yrldan fazla siire ile maliyetinin i.izerinde ekonomik fayda sa$ayacak harcamalar
maddi olmayan duran varhk olarak deferlendirilir. Maliyetler,yazthmt geligtiren gahganlann rnaliyetlerini ve
genel uretim giderlerinin bir krsmm da igermektedir. Maddi olmayan duran varhk olarak deferlendirileri
bilgisayar yanhm geligtirme maliyetleri, ekonomik omiirleri iizerinden itfaya tabi tutulurlar.
2.5.8.3 iqletme Birlegmesi 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 de[erleri giivenilir bir gekilde dlgiilebilmesi durumunda qerefiye tutartndan ayn
olarak tanrmlanr ve muhasebelegtirilir. Bu tiir maddi olmayan duran varhklarrn maliyeti, satm alma tarihindel<i
gergefie uygun deferidir. igletme birlegmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varhklar baglangrg

muhasebelegtirmesi sonrasmda ayn olarak satm alman maddi olmayan duran varltklar gibi maliyet de[erlerinden
birikmig itfa ve ttikenme paylarr ve birikmig deler dtigi.ikli.ikleri diigiildiikten sonraki tutar iizerinden gosterilirler.
2,5.8.4 Maden Varhklarr
Maden sahasr geligtirme maliyetleri, yeni cevher damarlanrun de[erlendirilmesi ile geligtirilmesinin yanr srra var
olan cevher damarlannrn iiretiminin devam ve geligtirilmesi amagh yer altr galerilerinin agrlmast, kazt yaptlmast,
yollarrn yaprlmasr gibi maliyetleri de igermektedir. Maden geligtirme maliyetleri, soz konusu madenden
gelecekte bir ekonomik faydanrn elde edilmesinin kuwetle muhtemel oldu[u, belirli maden alanlart igin
tanrmlanabildi[i ve maliyetinin giivenilir bir gekilde olgiilebildifi durumlarda aktiflegtirilir'. Uretim strastnda

katlanrlan maliyetler, maden sahasrnrn geligtirilmesiyle birebir iligkili oldufu siirece aktifleqtirilir. Uretinile ilgili
maliyetler ise gider olarak konsolide kapsamh gelir tablosuna yanstttlr. Geligtirrne giderlerinin aragttnna ve

deperlendirme giderlerinden ayrrmmrn yaprlamadrfr durumlarda, sdz konusu geligtirme giderleli olugtuklarr
ddnemde konsolide kapsamh gelir tablosu ile iligkilendirilir.
Maden varhklan, kapasitelerinin tam olarak kullanrlmayahazr oldufu ve fiziksel durumlartntn Grup yonetimi

tarafindan belirlenen iiretim kapasitesini kargrlayacalr durumlarda amortismana tabi tutulmaya baglanrrlar.

Maden geligtirme maliyetleri gelecekte ekonomik faydanrn elde edilmesinin kuwetle muhtemel oldufu
durumlarda aktiflegtirilir ve ekonomik fayda dikkate almarak amortismana tabi tutulur. Maden geligtirme

maliyetleri, ilk kayda ahndrklarr anda ilgili maden alanlan bazndatanrmlanabildi[i dlgiide boli.imlere dafrtrlrr ve

her bir maden sahasrndaki boltimler ayfl ayfl ekonomik faydalar goz oniinde bulundurularak tiretim birirnleri
ycintemi kullanrlarak amortismana tabi tutulur. ilgili madenin omrfi siiresince elde edilecek elconomik faydalann
artmasrnr sa[layacak sdz konusu madende yaprlan biiyiik gapta ve dnemli revizyon galtqmalart, aktiflegtirilir. Bu
kapsamda de[erlendirilebilecek, biiyiik gapta ve dnemli rcvizyonlar haricindeki bakrrn ve onarrm gider'leri

oluqtuklarr donemin konsolide kapsamh gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Her bir maden sahasrndal<i maden

geligtirme maliyetleri; ddnem igerisinde ilgili madenden grkartlan toplam ton bazrndaki maden miktarmm, sciz

konusu madendeki toplam ton bazrndaki goriiniir ve iglenebilir geri kalan maden rezerv miktartna boliinrnesi
suretiyle bulunan itfa oranr tizerinden amoftismana tabi tutulur. Her bir maden sahasrndaki gdriiniir ve miimktin
rezerv miktarlan, ongoriilebilir gelecekte ekonomik olarak grkanhp iglenebilecefii bilinen ve olgiilebilen l<ayna[r

gostermektedir.
Maden igletme haklarr ise elde etme maliyetinden finansal tablolara yansttrlmakta olup donern igerisinde yer altr
ve agrk ocaktan grkanlan ton bazmdaki maden miktarrnrn, gdriiniir ve miimkiin iglenebilir geri kalan ton baztndaki

maden rezerv miktarma bcjliinmesi suretiyle bulunan amortisman oranr kullanrlarak itfa edilmektedir.

2.5.8.5 Geliqtirme Giderleri
Yeni iiriinlerin geligtirilmesi veya geligtirilen i.iriinlerin testi ve dizaynr ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve

teknolojik bakrmdan bagarrh bir qekilde uygulanabilir olmasr ve maliyetlerin giivenilir olarak tespit edilebilmesi
halinde maddi olmayan duran varhk olarak defierlendirilirler. Di[er geliqtirme giderleri ve aragtrma giderleri
gergeklegti[inde gider olarak kaydedilmektedir. Onceki donemde gider kaydedilen geliqtirme gider

igerisinde dofrusal amortisman yontemi uygulanarak itfa edilmektedir. Donem it
gergeklegti$inde satrglarrn maliyeti ile faaliyet giderlerinde muhasebelegtirilmektedtt.rr,^ 

,n
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2.5.8.6 Yatrrrm Amagh Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin iiretiminde kullanrlmak veya idari maksatlarla veya iglerin normal seyri esnasrnda satrhnak
yerine, kira elde etmek veya defer kazanmasr amacryla veya her ikisi igin elde tutulan gayrimenkuller "yatrrrm
amagh gayrimenkuller" olarak smrflandrrlr.
Yatrrm amagh gayrimenkuller gergefe uygun defer yontemi kullanrlarak finansal tablolara yanstttlmaktadrr.

Sahibi tarafindan kullanrlan bir gayrimenkultin, gergefe uygun defer esasma gore gosterilecek yattnm amagh bir
gayrimenkule doni.igmesi durumunda kullanrmdaki degigiklifiin gergekleqtifi tarihe kadar UMS 16 "Maddi Duran

Varhklar" standardr uygulanrr. UMS 16'ya gdre hesaplanmrg olan gayrimenkuliin defter de[eri ile gerge[e uygull
de[eri arasrnda transfer tarihinde meydana gelen farkhhk UMS 16'ya gdre yaprlmrg bir yeniden de$erlerne gibi
igleme tabi tutulur ve de[erleme farklan dzkaynaklar ile iligkilendirilir. Yatrrrm amaglt gayrimenl<ullerin gergefe
uygun deferinin belirlenmesi, her yrl igin konuyla ilgili SPK lisansrna ve gerekli mesleki birikime sahip ba[rmsrz
de$erleme firmalan tarafindan yaprlmaktadrr. Sonraki drjnemlerde, yatrrrm amaglt gayrimenkuliin gergefe uygun
de[erindeki de[iqimden kaynaklanan kazang veya kayrp, olugtu[u donemde kAr veya zarar ile
iliqkilendirilmektedir,
Varhk gruplan, kullanrlmasr suretiyle de[il, satrg iglemi sonucu geri kazanrlmasr planlandr[r dururnlarda, sattq

amagh elde tutulan varhk gruplarr olarak smrflandrrlr.
2,5.8.7 Satrq Amagh Srnrflandrnlan Duran Varhklar
Varlrklar, kayrth deferlerinin kullanrlmak suretiyle de$il satrg iglemi sonucu geri kazanimasrnrn amaglandrfr
durumlarda satrg amacryla elde tutulan duran varhklar olarak smrflandmlrr. Bu varltklar; bir igletme birimi, satrg

gruplan veya ayn bir maddi varhk olabilir. Satrlmak i.izere elde tutulan duran varhklann sattgtnrn bilango tarihini
takip eden on iki ay igerisinde gergeklegmesi beklenir. Qeqitli olay veya kogullar satrg igleminin tamamlanma
siiresini bir yrldan fazlaya uzatabilir. Soz konusu gecikmenin, igletmenin kontrolii drgrndaki olaylar veya kogullar
nedeniyle gergeklegmig ve igletmenin ilgili varh[rn (veya elden grkanlacak varhk grubunu) sahgtna yonelik satrg

planmrn devam etmekte olduSuna dair yeterli kanrt bulunmasr durumunda; satrq iglemini tamamlamak igin gerekli
olan strenin uzamasl, ilgili varh$rn (veya elden grkanlacak varhk grubunun) satrg amagh elde tutulan varhk
olarak srnrflandrnlmasrnt engellemez.
Satrg amacryla elde tutulan duran varhklar kayrth defierin veya makul deferin diigiik olanr ile de[erlenir, Makul
defierin kayrth de[erin altrna diigtti[ii durumlarda olugan defer diigiiklii$i ilgili donernin konsolide gelir tablosuna
gider kaydedilir. Bu varhklar iizerinden amofiisman aynlmaz.
2.5 8.8 Tiirev Araglar
Tiirev finansal anglar ilk olarak kayda ahnmalannda elde etme maliyeti ile kayda altnmalannt izleyen
donemlerde ise gergefe uygun de[erleri ile defierlenmektedir.
2.5.8.9 Varhklarda Defer Dtigiiklii$i
Grup, gerefiye drgrndaki tiim maddi ve maddi olmayan duran varhklarr igin defer dtgiiklii[ii oldufuna dair
herhangi bir gosterge olup olmadrfrnr de[erlendirir. E[er boyle bir gosterge mevcutsa, o varhfrn tagtnmakta olan
defieri, kullanrm veya satl$ yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yi.iksek olanr ifade eden net gergeklegebilir de[er
ile kargrlagtrnlrr, E[er sciz konusu varh[rn veya o varh$rn ait oldufu nakit iireten herhangi bir birimin l<ayrtlr

deferi, kullanrm veya satry yoluyla gerikazaniacak tutardan yiiksekse, deger dtigiikliifii meydana gelmigtir. Br.r

durumda olugan de[er diigiikliJ,$tj zararlan konsolide kapsamh gelir tablosunda muhasebelegtirilir.
De[er diiqtikltifiini.in iptali nedeniyle varhfrn (veya nakit iireten birimin) kayrth delerinde meydana gelen afttg,

dnceki yrllarda deger dtigtiklii[iiniin konsolide finansal tablolara almmamrg olmast halinde olugacak olan defter
de$erini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) agmamahdrr, Defier diigi.ikli.i$ntin iptali konsolide
kapsamh gelir tablosunda muhasebelegtirilir.
2.5.8.10 Finansal Kiralama
Grup'un esas olarak miilkiyetin tiim risk ve getirilerini iisttine aldr[r maddi duran varltk kiralamast, finansal
kiralama geklinde smrflandrrlr. Finansal kiralamalar, kiralama ddneminin baglangrcrnda finansal kiralama
konusu sabit krymetin rayig deferi ile kira odemelerinin bugiinkii de[erinden diigi.ik olantnt esas almal< suretiyle
maddi duran varhklara dAhil edilmektedir. Kiralamadan doEan finansman maliyetleri kiralama stjresi boyunca
sabit bir faiz oram olugturacak gekilde kira donemine yayrhnaktadrr. Aynca, finansal kiralarna konus
krymetler faydah omiirleri esas almmak suretiyle amofiismana tabi tutulmaktadrr. Finansa se

krymetlerin de[erinde bir azalmatespit edilirse defier diigiikliigi kargrh$r aynlr. Finansal ',,.,
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ile ilgili faizve kur farkr giderleri gelir tablosuna yansrtrlmaktadr. Kira odemeleri finansal kiralama borglarrndan
diiqiiliir.
2.5.8.11 Faaliyet Kiralamasr
Mtilkiyete ait risk ve getirilerin onemli bir krsmmm kiralayana ait oldufiu kiralama iqlemi, faaliyet kiralamasr
olarak smrflandrrlrr, Faaliyet kiralan olarak (kiralayandan ahnan tegvikler diigtildiikten sonra) yaprlan ddemeler,
kira ddnemi boyunca dofrusal ydntem ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
Faaliyet kiralamasmda, kiralanan varhklar, gayrimenkuller, arsa ve yatrnm amagh elde tutulan gayrimenkuller
harig, finansal durum tablosunda maddi duran varhklar altrnda smrflandrrlr ve elde edilen kira gelirleri kiralama
donemi siiresince, egit tutarlarda konsolide gelir tablosuna yansrfilr. Kira geliri kira ddnerni boyunca do[rLrsal
ydntem ile konsolide gelir tablosuna yansrtrlmaktadrr.
2.5.8.12 Borglanma Maliyetleri
Banka kredileri, ahndrklan tarihlerde, iglem maliyetleri diigiiri.ilmiig gergele Llygun deferleri ilzerinden kayda
ahnrlar. Mi.iteakip ddnemlerde etkin faiz oranr yontemi kullanrlarak iskonto edilmig bedelleriyle de[erlenir ve
iglem masraflan diigiildiikten sonra kalan tutar ile iskonto edilmig maliyet deferi arasrndaki fark, konsolide
kapsamh gelir tablosuna kredi drjnemi siiresince finansman maliyeti olarak yansrtrlr.
Finansman faaliyetlerinin igerisinde kur farkr gelirleri yer almasr durumunda, soz konusu gelirler aktiflegtirilmig
bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir.
Kullanrma ve saflga hanr hale getirilmesi onemli dlgiide zaman isteyen ozellikli varhklar soz konusu oldu[unda,
satrn almmasr, yaplmr veya iiretimi ile iligki kurulabilen borglanma maliyetleri, ilgili varhk kullanrma veya satrga

hanr hale getirilene kadar varhfrn maliyetine dAhil edilmektedir. Difer tiim borglanma maliyetleri, olugtuklan
ddnemlerde konsolide kapsamh gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Banka kredilerine iligkin kur farklarr, faiz giderleri ile iligkilendirildikleri siirece aktiflegtirilirler.Faiz giderleriyle
birlikte aktiflegtirilecek kur farkr gelir ve giderleri grubun kendi fonksiyonel para biriminde borglanrnast halinde
katlanaca$r borglanma giderleri ile hdlihanrda yabancr para cinsinden borglanma yoluyla katlandr[r borglanma
giderleri arasrndaki de$er farkr gdz oniinde bulundurularak belirlenir.
i.s.s.t: itiqkiti raraflar
Bu konsolide finansal tablolann amacl do[rultusunda, ortaklar, iist dtizey ydnetim (genel miidiirler, grup

bagkanlarr, genel miidiir yardrmcrlarr, bagkan yardrmcrlarr ve fabrika miidiirleri) ve ydnetim kurulu iiyeleri,
aileleri ve onlar tarafindan kontrol edilen ve onemli etkinli[e sahip bulunulan girketler ile konsolidasyona dahil
edilmeyen ba$r orlakhklar ve igtirakler "iligkili taraflar" olarak kabul edilmiglerdir.
2.5,8.1 4 Netlegtirme/Mahsup
igerik ve tutar itibarryla <jnemlilik arz eden her tiirli.i kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayn
gdsterilir. Onemli olmayan tutarlar, esaslan ve fonksiyonlan agrsrndan birbirine benzeyen kalemler itibalryla
toplanarak gosterilir" Varhk ve yi.iki.imliiliikler, gerekli kanuni hak olmasr, sdz konusu varltk ve yi.iktimliili.il<leri
net olarak deferlendirmeye niyet olmasr veya varhklann elde edilmesi ile yi.ikiimliiltiklerin yerine getirihnesinin
eg zamanh oldu[u durumlarda net olarak gosterilirler.
2.5.8.15 Finansal Yatrrrmlar
Finansal varhklar, krediler ve alacaklar, satrlmaya hazr finansal varhklar ve vadesine kadar elde tutulacak
finansal varhklar olarak smrflandrrlr. Srnrflandrrma, finansal varlftlann almna amaglanna gdre yaprhlrgtrr,
Yonetim, finansal varhklannm smrflandrmasrnr satrn ahndrklarr tarihte yapar.
2.5.8.16 Alacaklar
Alacaklar, sabit veya belirli odemeleri olan, aktif bir piyasada iglem gormeyen ve ti.irev arag olmayan finansal
varlrklardrr. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydankrsa ise donen varhklar, 72 aydan uzun ise duran varltklar
olarak srnrflandmlrrlar. Alacaklar finansal durum tablosunda 'ticari ve di[er alacaklar' olarak srruflandrthrlar.
2.5.8.17 Satrlmaya Hazrc Finansal Varhklar
Satrlmaya hazrr finansal varhklar, bu kategoride smrflandrrlan ve di[er kategorilerin iginde smtflandtnlmayan
ti.irev arag olmayan varhklardrr. Ydnetim, ilgili varhklan rapor tarihinden itibaren 12 ay iginde elden gtlcarmaya

niyetli de[ilse soz konusu varhklar duran varhklar igerisinde smtflandrtlrlar.
2.5.8.18 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varhklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varhklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde
kabiliyeti ddhil olmak iizere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi igin gerekli koqullarrn sa$
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veya belirlenebilir odemeleri ile sabit vadesi bulunan ve igletme kaynakh krediler ve alacaklar drqrnda kalan
finansal varhklardrr. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varhklar etkin faiz oranr yontemi kullanrlarak iskonto
edilmig bedel iizerinden deferlenmektedir.
2.5.8.19 Muhasebeleqtirme ve Olgtimleme
Diizenli olarak alrrup-satrlan finansal varhklar, ahm-satrmm yaprldrfr tarihte kayfilan altnr, Altm-sattm yaprlan
tarih, ydnetimin varhfr ahm satrm yapmayl vaat ettifi tarihtir. Finansal varhklar deftere ilk olarak gergefe uygurl
defierine iglem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varhklardan do[an nakit akrm ahm haklan sona

erdi[inde veya transfer edildi[inde ve Grup tiim risk ve getirilerini transfer etti[inde, f,tnansal varhklaL
defterlerden grkartrlrr. Satrlmaya hazrr finansal varhklar miiteakip donemlerde gergefe uygun de[erleriyle
muhasebelegtirilmektedirler.
Krediler ve alacaklar etkin faiz oranr kullanrlarak iskonto edilmig delerleriyle muhasebelegtirilmektedir.
Satrlmaya hazrr olarak smrflandrrlmrg yabancr para cinsinden parasal finansal varltklann gerge[e uygun
de[erlerindeki de[igikliklerde, finansal varhlrn iskonto edilmig degerindeki defigiklikler ile finansal varh$ur
kayrth de[erindeki diger defiqikliklerden olugan kur farklarr analiz edilirler. Parasal finansal varhklardan olugan

kur farklarr gelir tablosuna, parasal olmayan finansal varhklardan olugan kur farklan oz kaynaklara yanstttltr.
Satrlmaya hazrr finansal varhklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varltklann gergefe uygllrl
deferindeki de[igimler ozkaynaklara yansrtrlr. Satrlmaya hazrr finansal varhklar olarak smtflandrtlan finansal
varhklar, satrldrfirnda veya defer diigiiklii$i olugtu[unda 6z kaynaklarda gosterilen birikrnig gergefe uygun de[er
dtizeltmeleri gelir tablosuna finansal varhklardan dofan kar ve zararlar olarak aktanlrr.
Satrlmaya hazrr finansal varhklara iligkin temettii odemeleri alnmayahakkazandtfmda, safilmaya haztr finansal
varhklardan elde edilen temettii gelirleri, gelir tablosunda yatrnm faaliyetlerinden gelirler iginde gosterilir.
Borsada iglem goren satrlmaya hazr finansal varhklarrn gerge[e uygun de[erleri piyasa ahg fiyatlanna gore

belirlenmektedir. Finansal varhklar igin aktif bir piyasanrn (borsada iglem gormeyen menkul krymetler)
bulunmamasr durumlannda, finansal varhfrn gerge$e uygun deferi de[erleme yonternleri kullanaralt
hesaplamaktadr. Bu yonternler piyasa verilerinden yararlanrlarak mtyazaastzbenzer iglemlerin kullantlmastnt,
benzer enstrtimanlarrn gerge[e uygun delerlerinin referans almmasmr indirgenmig nakit akrmlart analizini ve
opsiyon fiyatlandrrma modelleri ydntemlerini igerir. Tegkilatlanmrg piyasalarda iglem gormeyen ve ger'gefie

uygun deferleri giivenilir bir gekilde belirlenemeyen satrlmaya hazr finansal varltklar, maliyet bedelleli
iizerinden, varsa, de[er kaybr ile ilgili kargrhk diigiildiikten sonra konsolide finansal tablolara yansthltr.
Rapor tarihinde, finansal varhklannrn defer diigiikliiEti ile ilgili nesnel kanrt olup olmadrpr deferlendirilir.
Satrlmaya hazrr olarak smrflandnlan hisse senetlerinin gergefe uygun deferinin maliyetinin alfina onemli olgi.ide

ve uzun siireli olarak diigmesi defer diigi.ikliifii gostergesi olarak de[erlendirilir. Satrlmaya haztr finansal
varhklann defer di.igtikliigi ile ilgili nesnel kanrtlann varhfr durumunda ilgili finansal varhfrn elde etme maliyeti
ile gergefe uygun deferi alasrndaki farktan olugan toplam zarardan daha once gelir tablosuna yansthlan defer'

diigiiklii$i tutarr grkanldrktan sonra kalan zarar dz kaynaklardan grkarrlarak gelir tablosunda muhasebelegtirilir.
Sermaye araglarr ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen defer diigiiklii$i giderleri, takip eden donemlerde sciz konusu

de[er diigiiklii[iiniin oftadan kalkmasr durumunda dahi gelir tablosu ile iligkilendirilmez.
2.5.8.20 Ticari Alacaklar
Alrcrya iirtin veya hizmet sa[lanmasr sonucunda olugan ticari alacaklar tahakkuk etmemig finansman
gelirlerinden netlegtirilmig olarak gosterilirler. Tahakkuk etmemig finansman gelirleri sonrasr ticari alacaklar,
orijinal fatura de[erinden kayda ahnan alacaklarrn izleyen ddnemlerde elde edilecek tutarlannrn etkin faiz
ydntemi ile iskonto
edilmesi ile hesaplanrr. Belirlenmig faiz oranr olmayan krsa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranlnln etkisinin
gok biiyiik olmamasr durumunda, maliyet delerleri iizerinden gosterilir.
Tahsil imk6nmm kalmadrSrna dair objektif bir bulgu oldu[u takdirde ilgili ticari alacaklar igin defer dtigiikli.i$ii
kargrlrfr aynlmaktadrr, Soz konusu kargrhfrn tutan, alaca[rn kayrth de[eri ile tahsili miimkiin tutar arastndaki
farktrr. Tahsili mi.imkiin tutar, teminatlardan ve giivencelerden tahsil edilebilecek meblaflar da dahil olmak iizere
tiirn nakit akrglannm, olugan ticari alacafirn orijinal etkinfaizoranr esas altnarak iskonto edilen deferidir.
De[er dtigiiklii$i kargrhfir aynlmasrnr takiben, de[er diiqiiklii[i.ine u[rayan alacak tutanntn tamamtnrn veya bir
krsmrnrn tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar aynlan de[er diigiikli.i[ii kargrh[rudan diigti
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2.5.8,21Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya3 aydan daha az olan, nakde

kolayca gevrilebilen ve dnemli tutarda defer de[igiklifii riskini taqrmayan yiiksek likiditeye sahip difer krsa vadeli
yatrnmlardrr. Vadesi 3 aydan daha uzun olan banka mevduatlart krsa vadeli finansal yattrtmlar altrnda
smrflandrnlrr.
2.5.8.22 Finansal Yiikiimliiliikler
Finansal yi.ikiimliili.ikler, ilk muhasebelegtirilmesi srasmda gergefe uygun delerinden olgiiltir. Ilgili finansal
ytikiimliiliigiin yiiklenimi ile dofrudan iliqkilendirilebilen iglem maliyetleri de sciz konusu gergefe uyglln de[ere
ilave edilir.
Finansal yiikiimli.iliikler oz kaynafa dayah finansal araglar ve di[er finansal ytkiimliiliikler olarak smtflandmlr.
Oz kqtnaEa dqtahfinansal araclar
Finansal araglar satm alma opsiyonlan ile ilgili finansal yiikiimliiliikler soz konusu opsiyonun itfa planrna uygun
olarak indirgenmig deferi iizerinden finansal tablolara yansrtrlr. Finansal yi.ikiimliiliiftin indirgenmiq tutannrn
opsiyona konu olan finansal varh[rn gergefe uygun deferine yaklagtr[r kabul edilir.
D i Eer -finans al )tilkiimliililkl er
Di[er finansal ytikiimltiliikler sonraki donemlerde etkin faiz oram tizerinden hesaplanan faiz gideri ile birlil<te
etkin faiz ydntemi kullanrlarak itfa edilmiq maliyet bedelinden muhasebelegtirilir .

Etkin faiz yontemi; finansal ytikiimliiliiliin itfa edilmig maliyetlerinin hesaplanmasr ve ilgili faiz giderinin ilipl<ili
oldufu doneme dafrtrlmasr ycintemidir. Etkin faiz oranr; finansal aracrn beklenen omri.i boyunca veya uygun
olmasr durumunda daha krsa bir zaman dilimi siiresince gelecekte yaprlacak tahmini nakit odemelelini tam olaral<

ilgili finansal ytiktimliili.ifiin net bugi.inki.i de[erine indirgeyen orandtr,

2.5.8.23 Ticari Borglar
Ticari borglar, ola[an faaliyetler igerisinde tedarikgilerden sa$anan mal ve hizmetlere iligkin yaprlmasr gereken

odemeleri ifade etmektedir. Ticari borglar, ilk olarak gergefe uygun de$erinden ve mi.iteakip ddnemlerde etlcin

faiz yontemiyle hesaplanan itfa edilmig maliyetinden olgiiltirler .

2.5.8.24 Igletme Birlegmeleri ve $erefiye
igletme birlegmeleri, ayntizel kigiliklerin veya igletmelerin raporlama yapan tek bir igletme geklinde birlegrnesi
olarak de[erlendirilmektedir, igletme birlegmeleri, UFRS 3 kapsammda, satm alma yontemine gore

muhasebeleqtirilir,
iktisap maliyeti, ahm tarihinde verilen varhklarm gergefe uygun de[eri, grkanlan sermaye araglary defigirnin
yaprldr[r tarihte varsayrlan veya katlanrlan yiiki.imli.ili.ikler ve buna ilave iktisapla iligkilendirilebilecek maliyetleli
igerir. igletme birlegrnesi sozlegmesi gelecekte ortaya grkacak olaylara ba$r olarak maliyetin diizeltilebilecefini
dngdren hiiki.imler igerirse; bu dtizeltmenin muhtemel olmasr ve deferinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen
igletme birlegme tarihinde birlegme maliyetine bu diizeltmeleri dahil eder. Ahma iligkin maliyetler olugtul<lalr

ddnemde giderlegtirilir. Ba$r ortakhk ahmr, igtirak edinimi ve ig ortakhklarmm kurulmasrndan oftaya gtkan

gerefiyeye cidenen bedelin Grup'un edinilen igletmedeki net tantmlanabilir varhk, yiikiimliiltik ve kogullu
yiikiimli.ili.iklerin gergefe uygun de$erinin oranl ve edinilen igletmedeki kontrol gticii olmayanpay tutarmt agan

krsmrdrr. Defer diigtikltigi testi igin gerefiye, nakit iireten birimlere dafrtrlrr. Da$tttm, gerefiyenin olugtu[u
igletme birlegmesinden fayda sa$amasr beklenen nakit iireten birimlere veya nakit iireten birim gruplarma yaptltr.

$erefiye 'nin da[rtrldr[r her bir birim veya birim grubu igletme ici ydnetsel amaglarla, gerefiyenin izlendifii
igletmenin en kiigilk varhk grubudur. $erefiye faaliyet bdliimleri banndatakip edilir.
gerefiyedeki deSer diigiikliifii gozden gegirmeleri yrlda bir kez veya olay veya qartlardaki defigikliklerin de$er

diigiikliigi ihtimalini igaret etti$ durumlarda daha srk yaprlmaktadrr. $erefiyenin defter de[eri kullanrrn deferi ve
satrg rnaliyetleri diigtilmi.ig gergefe uygun de[erinin btiylik olanr olan geri kazanrlabilir deper ile kargrlaqtrnlu'.
Herhangi bir defer diiqiikliigi durumunda zarcr derhal muhasebelegtirilir ve takip eden donemde geri gevrilmez.

2.5.8.25 Kur Defigiminin Etkileri
Grup'un finansal tablolarr faaliyette bulundu[u temel ekonomik gevrede gegerli fonksiyonel para birimi olan Tiirk
Lirast (TL) ile sunulmugtur.
Yabancr para cinsinden gergeklegen iglemler, iglem tarihindeki kurlar esas altnmak
Finansal durum tablosunda yer alan ddvize endeksli parasal varhk ve yiikiimliiliikler
kurlar kullanrlarak TL've cevrilmektedir.

suretiyle $ayjgdil
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Gerge[e uygun de[eri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabanct para cinsinden kaydedilmiq
olanlar, gergefie uygun de[erin belirlendi[i tarihteki kurlar esas almmak suretiyle TL'ye gevrilmektedir, Tarihi
maliyet cinsinden olgiilen yabancr para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden gevrilmeye tabi

tutulmazlar.
Yabancr faaliyetlerindeki varhk ve yiiki.imli.iliikler, konsolide finansal tablolarda rapor tarihinde gegerli olan

kurlar kullanrlarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, iglemlerin gergekleqtifi tarihteki kurlartn
kullanrlmasr gereken donem igerisindeki doviz kurlannda onemli bir dalgalanma olmadr[r takdirde (onemli

dalgalanma olmasr halinde, iglem tarihindeki kurlar kullanrlrr), donem igerisindeki or1:alama kurlar kullanrlarak
gevrilir, Olugan kur farkr oz kaynak olarak smrflandrrlr ve Grup'un yabanct para gevirim farklan fonuna transfer

edilir, Soz konusu gevirim farkhhklarr yabancr faaliyetin elden gtkarrldrfr donemde gelir tablosuna kaydedilir.
Yurtdrgrnda faaliyet satrn ahmrndan kaynaklanan gerefiye ve gergele uygun defer diizeltmeleri, yurtdrgrndaki

faaliyetin varhk ve ytikiimli.i[ii olarak ele almr ve donem sonu kuru kullanrlarak gevrilir.
2,5,8.26 Pay Baqrna Kazang
Konsolide gelir tablosunda belirtilen pay bagrna kazang, net kartn ilgili yrl iginde mevcut hisselerin a[rrhklr
oftalama adedine bdliinmesi ile tespit edilir.
Tiirkiye'deki girketler mevcut hissedarlara birikmig karlardan ve dz kaynak enflasyon diizeltmesi farklarr
hesabrndan hisseleri orarunda hisse dafrtarak ("bedelsiz hisseler") sermayelerini arttrrabilir. Hisse baqrna kazang

hesaplanrrken, bu bedelsiz hisse ihracr grkarrlmrg hisseler olarak saytlr. Dolayrsryla pay baqrna kazang

hesaplamasrnda kullanrlan afrrhkh hisse adedi ortalamast, grkanlan bedelsiz hisselerin geriye doniik olarak
dikkate almmasr suretiyle elde edilir.
2.5,8.27 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
Grup, raporlama tarihinden sonra diizeltme gerektiren olaylarrn ofiaya gtkmast durumunda, konsolide finansal

tablolara alman tutarlarr bu yeni duruma uygun gekilde di.izeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya gtkan

diizeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullarucrlarrnrn ekonomik kararlarmt etkileyen hususlar olmalan
halinde konsolide finansal tablo dipnotlarrnda agrklanrr.

2.5.8.28 Karqrhklar, Koqullu Varhk ve Borglar
Gegmig olaylardan kaynaklanan mevcut bir yi.iktimliili.ifiin bulunmast, yi.iktimliilii[iin yerine getirilmesinin

muhtemel olmasr ve sdz konusu y.rikiimliiliik tutanrun giivenilir bir gekilde tahmin edilebilir olmast durumunda

finansal tablolarda karqrhk aynlr,
Kargrhk olarak ayrian tutar, yi.ikiimliilii[e iligkin risk ve belirsizlikler goz oniinde bulundurularak, rapor tarihi
itibarryla yiikiimliilii[iin yerine getirilmesi igin yaprlacak harcamantn tahmin edilmesi yoluyla hesaplarur.

Paranrn zaman deferi etkisinin dnemli oldu[u durumlarda, kargrhk tutart, ytiktimliiliifiin yerine getirilmesi igin
gerekli olmasr beklenen giderlerin bugiinkti de[eri olarak belirlenir. Kargrhklarrn bugiinkti deferlerine
indirgenmesinde kullanrlacak iskonto oranlnln belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluqan faiz oranr ile
sciz konusu yiiktimliili.ikle ilgili risk dikkate ahnrr. Soz konusu iskonto orant vergi oncesi olarak belirlenir ve

gelecekteki nakit akrmlarrnm tahmini ile ilgili riski igermez.

Kargrlrfrn odenmesi igin gerekli olan ekonomik faydanrn bir krsmr ya da tamammm iigiincii taraflarca

kargrlanmasrnrn beklendi[i durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutann tahsil edilmesinin hemen hemen kesin

olmasr ve gtivenilir bir gekilde olgiilmesi halinde varhk olarak muhasebelegtirilir .

2.5.8.29 Zar ar a S ebebiyet Verecek Siizle gmeler
Grup'un , sozlegmeye ba$r yiikiimli.ili.iklerini yerine getirmek igin katlanrlacak kagrnrlmaz maliyetlerin bahse

konu sozlegmeye iligkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydalarr agan sozlegmesinin bulunmast halinde,

zarara sebebiyet verecek sozlegmenin var oldu[u kabul edilir.
Zarara sebebiyet verecek sozlegmelerden kaynaklanan mevcut yiikiimliiliikler, kargrhk olarak hesaplantr ve

muhasebelegtirilir.
Gegmig olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti igletmenin tam olarak kontroliinde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olayrn gergeklegip gergeklegmemesi ile teyit edilebilmesi miimktin yiiki.irnltiliikler
ve varhklar konsolide finansal tablolara dahil edilmemekte ve qafta ba[h yi.iktimliiliikler ve varltklar olarak

de[erlendirilmektedir.

Bir faaliyet bciltimtiniin, raporlanabilir boliim olarak belirlenebilmesi igin, igletme
ve boli.imler arasr satrglar veya transferler de dahil olmak izere, hasrlattnm, igletm
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bdltimlerinin toplam hasrlatrrun o/010'unu veya daha fazlasmr olugturmast, raporlanan k6r veya zarartnrn o/010'u

veya daha fazlasr olmasr veya varhklarmrn, tiim faaliyet boliimlerinin toplam varltklanrun Yo1.0'u veya daha

fazlasr olmasr gerekmektedir.
Ydnetimin bdliime iligkin bilgilerin finansal tablo kullanrcrlan igin faydah olacafirna inanmast durumunda,
yukarrdaki saysal alt srnrrlardan herhangi birini kargrlam ayan faaliyet bdliimleri de raporlanabilir boliimler olarak

de[erlendirilebilir ve bunlara iligkin bilgiler ayn olarak agrklanabilir.
2.5.8.31 Durdurulan Faaliyetler
Durdurulan faaliyet, bir igletmenin koordine edilmiq bir plan gergevesinde elden gtkanlmast planlanan veya satt$

amagh elde tutulan ana ig kolu/faaliyetlerinin co[rafi b6liimiinii ifade etmektedir.
Durdurulan faaliyetlerle ilgili net varhklar net gergeklegebilir de[er ile tagman deferin di.igiik olanr ile olqiiltir.
Durdurulan faaliyetleri olugturan varhk veya varhk gruplannrn elden grkarrlmasr strasrnda finansal tablolara
yansrtrlan vergi oncesi kar veya zarar ye durdurulan faaliyetlerin vergi sonrast kart veya zararrnrn detaylan

dipnotlarda agrklanrr. Aynca, durdurulan faaliyetlerin igletme, yatrtm ve finansman faaliyetleriyle iligkilendirilen
net nakit akrmlan ilgili dipnotta belirlilir.
2.5,8.32 Devlet Teqvik ve Yardrmlan
Devlet bafrglarr, bafrglarrn ahnaca[rna ve Grup'un uymakla ytiktimli.i oldulu gartlarr kargrladrfrna dair rnakul bir
giivence oldufunda gergefe uygun de[erleri iizerinden kayda almrlar .

Maliyetlere iliqkin devlet bafirglarr, kargrlayacaklarr maliyetlerle eglegtikleri ilgili donemler boyunca tutarh bir'

gekilde gelir olarak muhasebelegtirilir.
Maddi duran varhklara iligkin devlet bafrglarr, ertelenmig devlet ba[rqlarr olarak cari olmayan borglar altrnda

smrflandrnlrr ve faydah omi.irleri iizerinden do[rusal amortisman uygulanarak gelir tablosuna alacak kaydedilir.

2.5.8.33 Diinem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi
Vergi gideri, cari ddnem vergi giderini ve eftelenmig 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, yi.ikiimliiliik yontemi kullanrlarak, varltk ve yi.ikiimli.iliiklerin konsolide finansal tablolarda yer

alan deferleri ile vergi deferleri arasmdaki gegici farklar i.izerinden hesaplantr. Bununla birlikte, igletme

birlegmeleri drgmda, hem ticari hem de mali karr vey^zarafl etkilemeyen varhk ve yiikiimliiliiklerin ilk defa rnali

tablolara alnmasr durumunda ertelenmig vergi varhfr veyayiikiimliiliiEii mali tablolaraahnmaz, Erlelenmig velgi
varlft ve yiikiimliiltikleri, ytiriirliikte olan veya rapor tarihi itibarryla yiirtirltifie giren vergi oranlart ve vergi

mevzuatr dikkate almarak, vergi varh[mrn gergeklegece[i veya yiikiimltilii[iintin ifa edilecefii donemde

uygulanmasr beklenen vergi oranlart iizerinden hesaplanr.
Baghca gegici farklar, maddi duran varhklarrn kayrth de$erleri ile vergi de$erleri arasrndaki farktan, hAlihazrrda

vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider kargrhklarrndan ve kullanrlmayan vergi indirim ve istisnalarrndan

do[maktadrr.
Ertelenen vergi yiikiimliiliigii vergilendirilebilir gegici farklarrn ttimii igin hesaplanrrken, indirilebilir gegici

farklardan olugan ertelenen vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan

yararlanmanrn kuvvetle muhtemel olmast gartryla hesaplanmaktadrr'
Aynr iilkenin vergi mevzuatrna tabi olmak gartryla ve cari vergi varhklannm cari vergi yiiktinrliiliiklerirrden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkrn bulunmast durumunda eftelenen vergi varltl<larr

ve yi.iktimliiliikleri kargrhkh olarak birbirinden mahsup edilir.
2.5,8.34 Qahqanlara Sa$anan Faydalar
Krdem tazminai kargrh[r, Grup'un Tiirk ig Kanunu uyannca personelin emekliye aynlmastndan dolacal<

gelecekteki olasr yiikiirnli.ili.iklerinin tahmini toplam kargrh[rnrn bugi.inkii deferini ifade eder. Tiirkiye'de geqerli

olan gahgma hayatrnr diizenleyen yasalar ve Tiirk ig Kanunu uyannca, Grup, en az bir yrlhk hizmetini tamartlayan

kendi istegi ile igten ayrrlmasr veya uygunsuz davrantglar sonucu ig akdinin feshedilmesi drgrnda kalan sebepler

yiiziinden igten grkarrlan, vefat eden veya emekliye ayrtlan her personeline toplu olarak krdem tazminatt' odemekle

yi.ikiimliidiir, Tanrmlanmrq sosyal yardrm yiikiimltiliigiini.in bugiinki.i deferi ile ilgili aynlan karqrhk ongdr'iilen

yiiki.imliiltik yontemi kullanrlarak hesaplarur. Tiim aktiieryal karlar ve zararlar amh geliryiiki.imliiltik yontemi kullanrlarak hesaplarur. Tiim aktiieryal karlar ve zararlar e1

tablosunda muhasebelestirilir,

t
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2.5"8.35 Nakit Aluq Tablosu
Grup, net varhklanndaki de[igimleri, finansal yaprsrnr ve nakit aktglannm tutar ve zamanlamasrnda de[igen
gartlara gore yonlendirme yetene[i hakkrnda finansal tablo kullaructlanna bilgi vermek iizere, difer
finansal tablolarrn aynlmazbir pargasr olarak nakit akrm tablosu dilzenlemektedir. Doneme iliqkin nakit aktmlan
igletme, yatnm ve finansman faaliyetleri olarak smtflandrtlmaktadrr.
igletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akrmlan Grup'un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aktmlartnt
gcisterir.

Yatrm faaliyetleri ile ilgili nakit aklmlan, Grup'un yatrlm faaliyetlerinde (sabit yatrlmlar ve finansal yatlnmlaf)
kullandrfr ve elde ettifii nakit aktmlannt gosterir.
Finansman faaliyetlerine iligkin nakit akrmlarr, Grup'un finansman faaliyetlerinde kullandrfr kaynalclan ve bu

kaynaklann geri odemelerini gosterir.

2.5.8.36 Karqrhkh Iqtirak Sermaye Diizeltmesi
Herhangi bir grup girketi, ana ortakhfrn hisselerini bedelini odeyerek satrn aldrfrnda, el defigtiren hisselerin

nominal tutarma denk gelen odeme tutarr, hisse senedinin iptaline veya yeniden ihrag edilmesine kadar oz

sermayeden diigiilmekte ve karqrhkh igtirak sermaye diizeltmesi kalemi altrnda gdsterilmektedir. Bu hisse

mi.iteakip donemlerde yeniden ihrag edilmesi veya satrlmasr durumunda tahsil edilen tutar yine oz sermayede

gdsterilir.
2.5.8,37 Temettiiler
Grup, temetti.i gelirlerini ilgili temettii alma hakkr olugtufu tarihte, konsolide finansal tablolara yansttmaktadrr.

Temettti borglarr kar da[rtrmrnrn bir unsuru olarak beyan edildi[i ddnemde yiikiimliiliik olarak konsolide finansal

tablolara yansthltr.
2.5.8.38 inqaat Siizleqmeleri
ihgaat maliyetleri, olugtukga muhasebelegtirilir. inqaat sozlegmesinin sonucunun giivenilir olaralc tahmin

edilemedifi durumlarda, sozlegme hasrlatr sozlegme maliyetinin geri kazanrlabilen krsrnr kadar

muhasebelegtirilmektedir. inqaat sozlegmesinin sonucunun giivenilir olarak tahmin edilebildi[i durumlarda ve

sozlegmenin karh olmasr muhtemel ise, sozlegme hasrlatt sozlegme siiresi bolunca muhasebelegtirilir. Sozleqrne

maliyetinin toplam sozleqme hasrlatmr gegmesi muhtemel ise, beklenen zarar olugtu[u tarihte gider olarak

muhasebeleqtirilir, Sozlegmeyle belirlenen ig, talepler ve hak edig odemeleri, mtigteri ile anlaqrnaya vanldr[r ve

gtivenilir bir bigimde olgiilebildi[i durumlarda kontrat gelirlerine eklenir'
Belirli bir donemde muhasebelegtirilmesi gereken miktann belirlenmesinde "tamamlanma yi.izdesi yontemi"'ni

kullanmaktadr. Tamamlanma yiizdesi; rapor tarihi itibanyla olugan sozlegme maliyetinin her bir sdzleqrne igin

tahmin edilen toplam maliyete oranlanmasr ile hesaplanrr. Scizlegme tizerinde gelecekteki faaliyetlerle iligkili cari

yrlda yaprlan maliyetler, tamamlanma safhasmm belirlenmesinde kullanrlan sdzleqme rnaliyetlerine d6hil

edilmez. Bunlar igeriklerine gore; stoklar, pegin ddenmig giderler veya difer varhklar olarak gosterilir.

Devam eden inqaat sozlegmeleri ile ilgili; heni.iz hak edigi gergeklegmemig maliyetlerini ve kaydedilen

gelir/giderlerini "devam eden ingaat sdzlegmelerinden alacaklar" olarak varhklar igerisinde g<isterir. Miigterilel
tarafindan hentiz odenmemig hak edig bedelleri "ticarive di[er alacaklar" igerisine dahil edilir. Devam eden inqaat

sozlegmeleri ile ilgili hak ediglerin maliyetleri ve kaydedilen gelir/giderleri agan ktstmlarmt "Devam eden ingaat

sozlegmelerine ait yiikiimliiliikler" olarak yiiktimli.iliikler igerisinde gosterir.

2.6 Onemli Muhasebe Deferlendirme, Tahmin ve Varsayrmlan
Konsolide finansal tablolarrn hazrlanmasl, rapor tarihi itibarryla raporlanan varltk ve yiikiimliililklerin tutarlannr,
garta ba[h varhk ve yiikiimliili.iklerin agrklanmasrnr ve hesap donemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin

tutarlannr etkileyebilecek tahmin ve varsaylmlarrn kullanrlmasmt gerektirmektedir. Muhasebe degerlendirme,

tahmin ve varsayrmlan, gegmig tecriibe, difer faktorler ile o gtiniin kogullarryla gelecekteki olaylar hakktrrda

makul beklentiler dikkate almarak siirekli olarak de[erlendirilir. Bu tahmin ve varsaylmlar, ydnetimlerin mevcut

olaylar ve iglemlere iligkin en iyi bilgilerine dayanmasma rafmen, fiili sonuglar, varsaytmlardan farl<hlrl<

gcisterebilir. Gelecek finansal raporlama doneminde, varhk ve yiiki.imliiliiklerin kayrth de[erinde cinernli

diizeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsaylmlar aga[rda belirtilmigtir:
Grup vergiye esas finansal tablolarr ile TMS ve TFRS' ye gore hazrlanmtg finansal tablolan arasttldi

farkirlrklaidan kaynaklanan geqici zamanlama farklan igin ertelenmig vergi varh[],,'ve yi.iktimliilii
muhasebelegtirmektedir. Grup'un gelecekte olugacak karlardan indirilebilecek kullanrl rirr,,q ,matri,,zararl4r'
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varlrklannrn krsmen ya da tamamen geri kazanrlabilir tutan mevcut kogullar altrnda tahmin edilmigtir.
Deferlendirme srasmda, gelecekteki kar projeksiyonlar; cari donemlerde oluqan zararlar, kullantlmamtq
zararlann ve difier vergi varhklannrn son kullanrlabilecefii tarihler ve gerektilinde kullanrlabilecek velgi
p lanlama stratej i leri goz dniinde bulundurulmu gtur,

Dipnot 3 -igletme Birlegmeleri

$irket'in, TFRS 3 kapsamrnda igletme birlegmesi bulunmamaktadrr.

Dipnot 4 - Di[er iqletmelerdeki Paylar

$irket'in di[er igletmelerde paylarr bulunmamaktadrr.

Dipnot 5 - Biiliimlere Giire Raporlama

$irket bcjliimlere g6re raporlama yapmamaktadrr.

Dipnot 6- Iliqkili Taraf Agrklamalarr
31 Mar-t 2016ve 3l Arahk 2015 itibari ile $irketin iligkili tarafi olan Okullu Grda Maddeleri in9. San. ve Tic. Ltd.

$ti.nden ve Okullu Lojistik A.$.'nden nakliye, hammadde tedarik hizmeti ve ig pazar satrg hizmeti ahnmaktadrr.

Tukag Drg Tic,A.$., $irketin yurt drgr satrglannr aracr-ihracatgr olarak yapmaktadrr.

Iligkili Taraflara Ticari Borglar
Okullu Grda Mad. San. Tic. Ltd. Sti.

Dipnot 7 - Ticari Alacaklar ve Ticari Borglar

itigtriti Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Ahcrlar
Alacak Senetleri

Alacak Senetleri Reeskontu

$tipheli Ticari Alacaklar

$iipheli Ticari Alacaklar Kargrhfir (-)

Toplam

Satrcrlar

Borg Senetleri

Borg Senetleri Reeskontu

Toplam

Iliqkili Taraflara Ticari Borglar
Okullu Grda Mad. San. Tic. Ltd. Sti,

$irket'in satrglannda vadeli ve pegin fiyat uygulamasr bulunmamaktadrr. Bayi ve zincir marketler igin protokol

vadesi olarak 60-120 gtin uygulanmakta olup ihtiyag halinde bu siireler uzatrlmaktadrr. (2015 : 60-120 giin )
31.03.2016 tarihi itibariyle ticari alacaklarn 6.074.742 TL tutanndaki krsmr igin gtipheli alacak kargrhfr
aynlmrqtrr. (20 I 5 : 6.).02.628 TL)

Krsa Vadeli Ticari Borglar
itigt<iti Olmayan Taraflara Ticari Borglar

31.03.2016 31.12.2015
322.38',7 4.863.9r 0

3.681.994 23.125.730
-39.t27 -351 .424

3.965.254 27.632.216

Ticari borglarrn odeme vadeleri 30-150 giin arasmda defigmektedir. (2015 : 30-150 giin)

31.03.2016 3r.r2.20r5
5.014 0

31.03.2016 31.t2.2015
20.4'.12.037 2r.416.322
8.858.917 8,089.684

-t74.643 -155.6',71

6.074.742 6.102.628
-6.014.742 -6.102.628
29.156.311 29.350.329
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Dipnot 8 - Finans Sektiirii Faaliyetlerinden Alacak ve Borglar
$irket'in, finans sektcirti faaliyetlerinde alacak ve borglan bulunmamaktadr. (2015 Yoktur. )

Dipnot 9 - Difer Alacaklar ve Difer Borglar

Krsa Vadeli Difer Alacaklar
ihracat iadesi

Di[er Qeqitli Alacaklar

Toplam

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

Qahqanlara Sa$anan Faydalar Kapsamrnda Borglar
Personele Borglar

Dipnot 10 - Stoklar

ilk lrtadde ve Malzemeler

Yan Mamuller
Mamuller
Ticari Mallar
Toplam

31.03.2016 31.12.2015

5rr.372 1 .283.4s8

r .07 6.7 77 53 .33 s

1.588.149 r.336.793

31.03.2016 31.12.2015
132.929 122.416

6.733 6.340

3325 1.400

t43.387 130.156

31.03.2016 3r.12.2015
265.328 195.702

31.03.2016 31.12.2015

7,641.881 6.544.110

6.272.319 6.s0s.866

6r.327.091 86.484.202

854.486 3.325

76.095.777 99.538.163

31.03.2016 3r.r2,201s
2.515.994 r.r38.654

2.515.994 1.138.654

31.03.2016 31.12.2015
284.411 309.266

1,48r.248 |.48r.248
1.765.659 1.790.514

31.03.2016 31.12.20L5

31,.03.2016 tarihi itibariyle imha edilmig stok bulunmamaktadrr. (31.12.2015: 383.754 TL )
(girket 31J,22015 tarihi itibariyle 114.996 TL mamul stoklan igin defer diigiikliifii karqrhfr ayrrmrqtrr.)

3I.03.2016 tarihi itibariyle stoklar iizerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadrr, (3 1.12.2015: Yoktur.)

Dipnot 11 - Canh Varhklar
$irket'in, canh varltklart bulunmamaktadrr. (2015 Yoktur. )
Dipnot 12 - Peqin Odenmiq Giderler ve Ertelenmig Gelirler

Diinen Varhklar igerisindeki
Pegin Odenmig Giderler
Gelecek Aylara Ait Giderler

Toplam
Krsa Vadeli Yiikiimliiltikler igerisindeki
Ertelenmiq Gelirler
Ertelenmig Gelirler

Gelecek Aylara Ait Gelirler (*)
Toplam

Uzun Vadeli Yiikiimtiiliikler igerisindeki
Ertelenmig Gelirler
Ertelenmig Gelir (*)
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(*)$irket, Sat-GeriAl sozlegmesine istinaden yaprlan sabit krymet safigmdan ortaya grkan satrg karmt ddnemlerine

"Krsa vadeli ertelenmig gelirler" ve "IJzun vadeli ertelenmig gelir" hesaplannda muhasebelegtirnrigtir. Bu satrg

kan soz konusu finansal kiralama borgu vadesine g6re (5 yrl) donemler itibariyle kar veya zarar tablosunda itfa
etmek suretiyle gelir olarak muhasebelegtirilecektir. Uzun vadeli ertelenmig gelirlerin vadesi 2016 ve 2020

tarihleri arah[rndadrr.
Dipnot 13 - Yatrrrm Amagh Gayrimenkuller
Yatrrm amagh gayrimenkuller yoktur,(20 I 5 Yoktur).
Dipnot 14 - Maddi Duran Varhklar
$irket'in aktifinde yer alan gayrimenkulleri, SPK listesinde gayrimenkul defierleme girketleri igerisinde yer alan

,Net Kurumsal Gal,rimenkul Defierleme ve Danrgmanhk Anonim $irketi'nin ,402783 lisans no'lu de[erleme
uzmanr Mesut KILIQ tarafindan defierlemeye tabi tutulmuq olup, 30.06,2015 tarih ve Net Ozel 2015-88 -89-90

sayrh gayrimenkul de[erleme raporlannr di.izenlemigtir. Gayrimenkul deferleme raporlanna gore, toplam KDV
sizPazar deferini 38.552.000 TL olarak tespit etmiqtir, 30.06.2015 tarihi itibariyle bu gayrimenkullerin $ilket
kayrtlarrndaki net deferleri toplamr ise25.532.053 TL dir. Bunun sonucu (38.552.000 TL -25.532"053 TL:)
13.0I9.947 TL de[er arhgr ve de[er artrg fonu oftaya grkmrgtrr.

$irketin maddi duran varhklannrn net deferleri agafrdaki gibidir:

Maddi Duran Varhklar
Arazive Arsalar
Yer altr ve Yeriistti Diizenleri
Binalar

Tesis Makine ve Cihazlar

Tagrtlar

Demirbaqlar

Di[er Maddi Duran Varhklar
Birikmiq Amoftisman

Yaprlmakta Olan Yattnmlar
Toplam

1) 01.01.2016-31.03.2016 Hesap Diinemindeki Maddi Duran Varhk Hareketleri

31.03.2016 31.12.201s

17.233.587 r7.146.s81
3 .7 48.269 3 .726.409

28.303.t77 28.285.211

63.s1.9.823 63.139.959

485.203 488.21.3

3.267.062 3.096.251

978.405 |.002.978

-37.274.703 -36.043.980

408.266 0

80.669.089 81.44r.694

Arazive Arsalar
Yer altr ve Yertistii Diizenleri

Binalar
Tesis Makin e v e Cihazlar

Tagrtlar
Demirbaglar
Difer Maddi Duran Varhklar

Birikmig Amortisman
Yaprlmalcta Olan Yatrnmlar
Toplam Net Defer

31.12.2015
r7.146.587
3.726.409

28.285.277
63.739.9s9

488.21.3

3.096.25r
r.002.978

-36,043.980

0

8r.44r.694

ilaveler
87.000
21.860

17.900
40.828

0

170.Bl l
0

-1.298.836

408.266

-552.171

Crkrslar
0

0

0

-260.964

-3.0 I 0

0

-24.573

68.113

0

-220.434

31.03.2016
t7 .233.587
3.148.269

28.303.111
63.5t9.823

485.203
3.261 .062

918.40s

-37.214.703

408.266

80.669.089
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Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Mart 2016
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

2) 01.01.2015-31.12.2015 Hesap Diinemindeki Maddi Duran Varhk Hareketleri

31.12.2014
Arazi ve Arsalar 8.930.000
Yer alfi ve Yeriistii Diizenleri 2.786.55I

Binalar 19.802.282
Tesis Makine ve Cihazlar 49.944.337

Taqrtlar 488.213
Demirbaglar 2.980.131
Di[er Maddi Duran Varhklar 865.980

Birikmig Amortisman -31,.969.989

Toplam Net Defer 53.827.505

Ilaveler
50.587

939.858

3.629.048
t3.8',7 6.7 44

0

195.568
190,498

-4.t92.100
14.690.203

DeEerleme
8.166,000

0

4.853.947
0

0

0

0

0

13.0r9.947

ilaveler
-40.842

-169.439
-t.02t.836

-7.t 14

-48.073
-Il.532

-1.298.836

ilaveler
-126.573

-ss}.756
-3.287.657

-26.ts8
-163.841.

-37.115

-4.r92.r00

Crkrslar
0

0

0

-8r.r22

0

-79.448
-53.500

118.109

-95.961

3t.r2.20rs
17.146.581
3.726.409

28.285.271
53.139.9s9

488.213
3.096.251
1.002.918

-36.043.980
81.44t.694

31.03.2016
1a^ Aa 1- tzz,+))

-3.981.327
29.306.326

413.394
2.216.358

634.865

-37.214.703

3L,12.2015
-681 .591

-3.81i.888
-28.336.30s

1) 01.01.2016 -31.03.2016 Hesap Diinemindeki Birikmiq Amortismanlar Hareketleri

2) 01.01.2015 -31.12.2015 Hesap Diinemindeki Birikmiq Amortismanlar Hareketleri

Yer altr ve Yertistii
Di.izenleri
Binalar
Tesis Makin e v e Cihazlar

Tagrtlar
Demirbaglar
Difier Maddi Duran
Varhklar
Toplam Net Defer

Yer altr ve Yertistii
Di.izenleri

Binalar
Tesis Makine ve Cihazlar

Tagrtlar
Demirbaglar
Difer Maddi Duran
Varhklar
Toplam Net Defer

3r.12.2015
-681.591

-3.811.888
-28.336.305

-408.475

-2.r68.28s
-637.436

-36.043.980

31.12.2014
-555.018

-3.26r.r32
-25.102.452

-382.3r7
-2.040.782

-628.288

-31.969.989

Crkrslar
0

0

51.815

2.195
0

14.103

68.113

0 -408.475

3 6.33 B -2.168.285

21.967 -637.436

118.109 -36.043.980

Dipnot 15 - Hizmetten Qekme, Restorasyon ve Qevre Rehabilitasyon Fonlanndan Kaynaklanan
Paylar Uzerindeki Haklar
Yoktur, (2015 Yoktur. )

Dipnot 16- Uyelerin Kooperatif iqletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri
Yoktur. (2015 Yoktur. )

Finansal Araglar
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Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Mart2016
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmigtir.)

Dipnot 17 - Maddi Olmayan Duran Varhklar

Haklar

Birikmig Amoftisman

Toplam

Dipnot 18 - $erefiye
$erefiye yoktur .(2015 Yoktur)

Dipnot L9 - Maden Kaynaklarrnrn Araqtrrrlmasr ve Deferlendirilmesi
$irket'in, maden kaynaklarr bulunmamaktadrr. (2015 Yoktur. )

Dipnot 20- Kiralama iglemleri
3 1 .03 .20 16 tarihi itibariyle $irket lehine ve aleyhine ddenen ve alman kira yoktur. (2015: Yoktur.)

Dipnot 21- imtiyazh Hizmet Anlagmalan
$ irket' in, imtiy azh hizmet anlagmalan bulunmamaktadrr. (20 1 5 Yoktur. )

Dipnot 22 - Yarhklarda Defer Diiqiiklii$i
Varlrklarda defer dtigtiklii$.i yoktur. (2015 : Yoktur,)
Dipnot 23 - Devlet Tegvik ve Yardrmlarr
$irket, Tanmsal Uriinlerde ihracat iadesi Yardrmlanna iligkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2016/1
sayrlr karan Resmi Gazete'de 12 $ubat 2016 tarihinde yayrmlanmaslnl mtteakiben sdz konusu karann kapsadrfr
doneme iligkin olarak gergeklegtirmig oldu[u ihracat bedelleri tizerinden 5I1.372 TL (3 1 Arahk 2015 - 1.513.951
TL) tutarrnda ihracat iadesi geliri elde etmig ve kar veya zarar ve difer kapsamh gelir tablosunda
muhasebelegtirmigtir. Ayrrca ilgili donemde 5510 ve 4857 sayrh kanunlar kapsammda9l.640 TL (31 Arahk 2015

- 618.481 TL) tutarmda SGK prim indiriminden yararlarulmtgttr.
Dipnot 24 - Borglanma Maliyetleri
girket'in 3L03.2016 tarihiitibariyle 85.333,185 TLkargrh[r krsavadelibankakredisi ,9.439.138 TLkar'grh[r
Finansal Kiralama iglemlerinden Borglarr, -3.233.259 TL ertelenmiq finansal kiralarna borglanma maliyeti olmak
tizere toplam 9l.539.064 TL krsa vadeli finansal borglanmast bulunmaktadrr,
Yine $irket'in 31.03..2016 tarihi itibariyle 28.196.804 TL uzun vadeli finansal kiralarnadan kaynaklanan
ytikiimltiliifi.i ve -4.869.987 TL ertelenmig finansal kiralama borglanma maliyeti olmak iizere toplam 23.326.811
TL uzun vadeli finansal borglanmasr bulunmaktadrr
(girketin 31.12.2015 tarihi itibariyle 80.509.023 TL kargrhfr krsa vadeli banka kredisi ,9,522.089 TL kargrh[r
Finansal Kiralama iqlemlerinden Borglan, -3.416.221TL ertelenmig finansal kiralama borglanma maliyeti ohnak
iizere toplam 86.614.891 TL krsa vadeli finansal borglanmast bulunmaktadrr. )
Yine $irket'in31.12.2015 tarihi itibariyle 33.431.013 TL uzun vadeli finansal kiralamadan kaynaklanan
y.rikiimltilii[ii ve -5.597.222 TL ertelenmig finansal kiralama borglanma maliyeti olmak iizere toplarn 27 .833 .791
TL uzun vadeli finansal borglanmasr bulunmaktadrr.)

Dipnot 25 - Kargrhklar / Kogullu Varhk ve Borglar

Difer Krsa Vadeli Karqilrklar
Dava Kargrhklarr
Maliyet Gider Kargrhklarr
Toplam

31.03.2016 31.12.2015

3.386.398 3.386.398

-2.782.498 -2.744.347

603.900 642.051

31.03.2016 31.12.20t5
695.637 616.137
50.901 0

746.544 676.137
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Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Mart2016
Tarihinde Sona Bren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak Ifade Edilmiqtir.)

Dipnot 26 - Taahhtitler
t' in teminat/rehin/iootek/kefalet una iliskin tablolan asaErdaki eibidir :

$irket Tarafindan Verilen TRIK'ler 31.03.2016 3t.12,2015

a)Kendi Tiizel kiqilifi adrna vermig oldu[u
TRIK'ler

98.r25.355 99.190,85s

b)Tam konsolidasyon kapsamma dahil edilen
orlakhklar lehine vermig oldufu TRiK'ler

c)O lafan ticari faaliyetlerinin yiiriitiilmesi amacryla
di[er 3. kigilerin borcunu temin amacryla vermig
oldu[u TRIK'ler

d)Kurumsal Ydnetim Teblifi'nin 1212. maddesi
gergevesinde vermig oldu[u TRiK'ler

e)DiEer 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

TOPLAM 98.125.355 99.190.855

$irket'in vermig oldu[u TRIK'lerin $irket'in lzkaynaklanna oranr 3I.03.2016 tarihi itibari ile %80 dir.
($irket'invermigoldu[uTRIK'lerin$irket'inozkaynaklamnaoranl 3I.l2.20l5tarihiitibariile YoBldrr.)
$irket'in 3 I Mart 2016 ve 3 1 Arahk 201 5 tarihi itibariyle, yukarrda sunulan ipotek ve teminat mektuplart
haricinde vermig oldufiu herhangi bir teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadrr,
girket'in, 3l Mart 2016 ve 31 Arahk 2015 tarihi itibariyle, kendi ti.izel kipili$ adma vermig oldufu yabancr para

cinsinden herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadrr,
31 Marl 2016 tarihi itibariyle $irket'in kullanmrg oldu[u kredileri igin 3.750.000 TL ile 2.000,000 EUR ihracat

taahhiidti bulunmaktadr.
(31 Aralrk 2015 tarihi itibariyle $irket'in kullanmrg oldufu kredileri igin 3.250.000 TL ile 2.000.000 EUR ihracat

taahhiidii bulunmaktadrr. )
Dipnot 27 - Q,ahsanlara Sa$anan Faydalar Kapsamrnda Borglar

A)Qahqanlara Saflanan Faydalara itiqkin Krsa Vadeli Karqrhklar

Qahganlara Sa$anan Faydalara itiqkin Krsa Vadeli
Kargrhklar
izin Ifurqrhklan
Toplam

Di[er Krsa Vadeli Kargrhklar
Dava Kargrhklan
Maliyet Gider Kargrhklan
Toplam
Krsa Vadeli Kargrhklar Toplam

31.03.2016 31.12,2015
3 8.608 38.762

38.608 38.762

31.03.2016 3r.12.2015
695.637 616.131
s0.907 0

46.544 676.t37
7t4.899

,1i
t',/

;'l It; I

i.\
I

J
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Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Mart20l6
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide X'inansal Tablolara iligkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Ttirk Lirasr Olarak Ifade Edilmigtir.)

B)Qahganlara Saflanan Faydalara itiqkin Uzun Vadeli Kargrhklar

Kr dem tazminai karg rhfr

Satrg Pazarlama Da[rtrm Giderleri
Genel Yonetim Giderleri
Aragtrrma Geligtirme Giderleri
Finansman Giderleri

Toplam

Dipnot 29 - Difier Yarhk ve Yiikiimliiliikler

Di[er Diinen Varhklar
Devreden KDV
Di[er KDV
Personel Avanslarr
Gelir Tahakkuklan
Di[er
Toplam

Difer Krsa Vadeli Yiiktimliiliikler
Difer Qegitli Yabancr Kaynaklar

Dipnot 30 - Sermaye, Yedekler ve Difer 6z kaynak Kalemleri

$irketin 6z kaynak kalemleri aqafrdaki gibidir:

Odenmig Sermaye

Sermaye Di.izeltmesi Olumlu Farkr

Hisse Senetleri ihrag Primleri

Yeniden De[erleme ve Olgiim KazanglKayrplarr

Kr dem T azminal Karg rh[r
Kardan Ayrrlan Ktsttlanmtg Yedekler

Gegmi g Yrllar Kar I Zarcrlarr

Donem Net Karr/Zararr

Toplam

31.03.2016 3L.r2.20r4

870.370 663.887

3L03.2016 tarihi itibari ile 01.01.2016-30.06.2016 doneminde uygulanmakta olan ayhk krdern tazminat tavanr

olan 4.092,53 TL tutar esas almmrgtr.

(31.12.2015 tarihi itibari ile 01.09.2015-31.12.2015 doneminde uygulanmakta olan ayhk krdem tazmina.':' tavanr

olan 3.828,3 7 TL tfiat esas almmrgtrr. )

Dipnot 28 - Niteliklerine Giire Giderler

31.03.2016

-2.941.389
-1,139.1 80

-46.530
-8.r75.079

-I2.302.r78

31.03.2016
13.191 .245

5.1r8.572
9.000

63.728
46.624

18.435.169

31.03.2016

t5r.736

31.03.2016

212.650.000

1.894.2r2

121.454

34.564.947

-870.370

28.075

-187.013.570

1.727.218

123.t02.026

31.03.201s

-1.726.532
-1.419.018

aa

-4.s19.493

-7.665.06s

31.12.2015
13.8t9.327
5.532.150

4.000
63.90s

0

t9.4r9.382

31.12.2015

148.090

3t.t2.2015

272.650.000

1.894.2t2

t2r.454
34.564.941

-663.881

28.07 5

-224.970.213

37 .953.926

tzr.578.5r4

i'
1,.;'riA

it F'

i.\,

.t:
,l '\ir,.L,r.

t:.':'': :
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Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Mart 20L6
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak Ifade Edilmigtir.)

$irket'in iidenmig sermayesinin paydaglar arasrndaki da[ilrmr
31.03.2016 3t.12.20t5

Ortafrn Adr Soyadr Pay Oranr
(%l

Pay Oranr
(Yr\

Pay Oranr
(rh\

Pay Tutarr
(TL)

Okullu Grda Mad. lns. San. ve Tic. Ltd. Sti. %r1 30.000.000 0 0

Cem OKULLU %38.s0 104.966.000 %44 119,966.000

Censiz OKULLU 0 38,50 104.966.000 %44 119.966.000
DiEer %t2 32.718.000 %12 32,718.000
Tonlam 100 272.650.000 100 272.650.000

$irket'in 31 Mart 2016 itibariyle sermayesi 272.650.000 adet hisseden olugmaktadrr. Hisselerin itibari de[eri hrsse

bagrna I TL dir. $irket'in temettti imtiyazr bulunan hisse senedi bulunmamaktadr. Sermayeyi temsil eden pay
senetlerinin tamamr hamiline yaz/.rdt ve grup ayrlmr yoktur.

Dipnot 31 - Hasrlat
31.03.2016 31.03.2015

46.228.488 38.693.r82

-37 .s48.630 -31 .105.t44

8.679.858 7.588.038

31.03.2016 31.03.2015

38.128.150 29.r7r.931

tr.723.8r9 r0.821 .512

5tt.372 260.831

-4.r34.853 -r.567.092

46.228.488 38.693.182

31.03.2016 31.03.2015
-36.494.547 -30.613.489

-1.054.083 -491.655

37.548.630 -31.105.144

Dipnot 33 - Genel Yiinetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, Araqtrrma ve Geligtirme Giderleri
31.03.2016 31.03.2015

Satrg Gelirleri

Satrglarrn Maliyeti (-)

BriitKarlZarar

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

Yurtigi Satrglar

Yurtdrgr Satrglar

Di[er Satrglar

Satrg iadeleri ve iskontolarr

Satrq Gelirleri

Satrlan Mamul Maliyeti

Satrlan Ticari Mallar Maliyeti

Toplam Sahg Maliyeti

Dipnot 32 - ingaat Siizleqmeleri
in gaat sdzlegmelerine iligkin varhklar yoktur.(20 I 5 Yoktur).

Aragtrrma Geligtirme Giderleri
Paz. Satrq ve Da[. Giderleri
Genel Ydnetim Giderleri

Toplam

-46.530 .\.

-2.941389 -1.726.532
-1.139.180 -1.419.018

-4.t27.099 -3.145.572

zo



Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Mart2016
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmigtir.)

Dipnot 34 - Esas Faaliyetlerden Difer Gelirler ve Giderler

Esas Faaliyetlerden Difer Gelirler
Konusu Kalmayan Kargrhklar

Onceki Donem Gelir ve Karlar

Difer Ola[an Gelir ve Karlar

Toplam

Esas Faaliyetlerden Difer Giderler

Kargrhk Giderleri

Difer Olafian Gider ve Zararlarr

Onceki Donem Gider ve Zararlarr

Di$er Olafandrqr Gider ve Zarar

Toplam

Finansman Gelirleri
Kambiyo Karlarr

Reeskont Faiz Gelirleri

Toplam

Finansman Giderleri
Kambiyo Zararlarr

Reeskont Faiz Giderleri

Krsa Vadeli Borglanma Giderleri

Toplam

31.03.2016 31.03.2015

-6.34r -3.s00

-s79.518 -334.s80

-180 -9.7 44

-631 0

-586.670 -347.824

31.03.2016

34.38r

6,000

2.201.869

2.242.250

31.03.2016

-506.510

-4.938.730

-2.729.719

-8.175.079

31.03.2015

208.731

46.790

970.109

t.225.630

31.03.2015

-2.050.r66

-595.726

-1.873.601

-4.519.493

Dipnot 35 - Yatrnm Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler
girket'in yatrnm faaliyetlerinden geliri veya gideri bulunmamaktadrr. (01.01 ,2015-31.03.2015 ara hesap

doneminde bulunmamaktadrr"

Dipnot 36 - Qeqit Esasma Giire Srnrflandrrrlmrq Giderler
$irket gelir tablosunda giderlerini fonksiyon esaslna g6re gostermigtir. $irket, cari donem amoftisman giderlerirri
iiretilen mamul maliyetine ve donem giderlerine dahil etmigtir,

Dipnot 37 - Finansman Gelirleri ve Giderleri
31.03.2016 31.03.2015

232,856 66s.911

3.254.019 410.247

3.486.875 1.136.218

LI



Tukaq Grda sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 31 Mart 20L6

Tarihinde Sona Eren Ara Hesap utirr.-irr. Ait Klnsolide Finansal Tablolara iliiqkin

Agrklayrcr DiPnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmi$tir')

Dipnot38-Di[erKapsamlrGelirUnsurlarrnrnAnalizi

devredilir.
31.03.2015 tarihi itibari ile maddi duran varhk satrglan nedeniyle 242.665 TL de[er arlr$ folunda azalnta

meydana gelmigtir. Bu tutar ve eftelenen vergi varh[r .ttiti kapsamh gelir tablosunda gosterihnigtir')

Dipnot 39 - Satrq Amacryla Elde Tutulan Duran varhklar

$irket, 23 Ekim 2009 tarihli yonetim kurulu toplant sa'da bulunat.r

fabrikasrndaki iiretim faaliyetlerinin sona erdirilmesins Eutlu fabrikast

arsastnln saflgtna karar vetmigtir. Dolayrstyla satrqma k erlerde taqlnau

deperleri ile satrq maliyetleri diigiilmiiq g..g.g" uygun leferinin diigtik olanr ile "safl$ amaqh elde tutulan durau

varltklar" hesabtna transfer edilmigtir.

$irk
alan
UZITI

gayrimenkul deferleme raporunu diizenlemigtir. Gayri

olan Manisa ili Turgutlu ilgesi Yedieyliil Mahallesi 13

mtigtemelatr' vasft ile kaYrtlt

olarak tespit etmiqtir. 30.0

11.446.324 TL dir. Bunun s

fonu ortaya grkmrgtrr.

Safi g Amagh GaYrimenkuller

Maddi Duran Varhklar Onceki Donemden Devir

Kayttan Qrkartrlan
Yeniden Deferleme De[er Arttqt

Kalan Defer

Ertelenmig Vergi Varhklan

Erlelenmi g Vergi Yiikiimli.iliikleri (-)

Ertelenmig Vergi Varhklan/Yiik. (net)

31.03.2016 31.12.2015

20.103.245 12.271.s75

0 -10.006

0 8.441 .616

20.703.245 20.703.245

Dipnot 40 , Gelir Vergileri (Ertelenmig Vergi Varhk ve Yiikiimltiliikleri Dahil)

$irket, vergiye esas yasal finansal tablolan ile Tiirkiye Muhasebe Standaftlart'na (TMS) gore haztrlanmrg finansal

tablolarr arasrndaki farkllklardan kaynaklanan gegici zamanlama farklan igin ertelenmig ver55i varltklart ve

yiikiirnliili.ikleri muha ' Loiusu farkhhklar genellikle ba,zr gelir ve gide'r l<alemlerintn

vergiye esas tutarlan Standaftlart'na (TMS) gore haztrlanan finansal tablolarda farl<lr

donemlerde yer almas r'

31.03.2016 31.U.201s

16.656.334 16.449.r9r
00

16.656.334 16.449.19r

.l(o,.",w|nv Vovoi ci

girket, Tiirkiye,de gegerli olan kurumlar vergisine tabidir. Y"tgty" 
tabi kurum kazanqiize-rinder'rtah1$uf< ett

^l: l* -.,-,ffi;il ffi;, ffiil^,^,,i; ;;pjilJ; sid;;;;,,i;n, ancak ,iergi *eu,uarrna gor .qdirmeverr
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AgrklaYrcr DiPnotlar
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giderlerin matraha eklenmesi ve vergiden istisna edilen kazanglar, vergiye tabi.olmayan gelirler ve difer

indirimler (varsa gegmig yrl zararlanve tercih edildifi takdirde kullanrlan yattrtm indirimleri) diigiildtikten sonra

kalan matrah iizerinden hesaplanmaktadrr.

2015 yrlnda uygulanan u..g^i o.un, o/oz}'dir. Tiirkiye'de gegici vergi iiger ayhk ddnemler itibarryla hesaplanmakta ve

tahakkuk ettirilmekted r. z0i5 yrh kurum kazancrnrn gegici vergi ddnemleri itibarryla vergilendirilmesi aqamastnda

2006 tarihinden itibaren ,2006110i31sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile Yol5 olarak uygulanmaktadrr. Da[rtrlmaylp

seffnayeye ilave edilen kar paylarr gelir vergisi stopaj

Yatrnm indirimi uygulamast 1 Ocak 2006 tarihind

tkazant|anyattnmindirimitutarlarrytlstrurlamast
diizenleme 2010 yrh kazangTarna uygulanmak iizet'e' I

A[ustos 2011 tarihinde yiiriirli.ife girmigtir. Z+ itisan 2003 tarihinden once almmtq yatrun lesyik belgelerine

istinaden yararlanrlan yatrnm i-ndirimi tutan iizerinden ohrg,8 oranmda vergi tevkifatr yaprlmasr

gerekmektedir. Bu tarihten sonra yaprlan tegvik belgesiz yatrtm harcamalartndan vergi tevl<ifatr

kalemlerindeTiirkiyeFinansalRaporlamaStandartlanna
elersonucundaortayagrkangegicifarklariizerinden
v er gi si ot ant o/o 2 0' dir. Bu nedenle, Vo20 orurn b az alnanl<'

liifii hesaPlanmtqtr')

Ertelenen Vergi Varhklarr/Yiikiimliiliikleri

*Deferleme sonucu maddi duran varhk de[erleme farkr

Alacak ve borg reeskontu
**Gegmig yl zararlart

Stoklann de[erlenmesi

Kullanrlmarnrg izin karqrh[r

Devam eden dava kargrhklarr
{< {' *Yatlnm indiriminden hesaplanan

Krdem kargthfr diizeltme farkr

Toplam Ertelenmiq Vergi Varlt[t
Muhasebeleptirilmeyen ertelenmig vergi varhldan

Maddi Duran varhklarrn deferlemesinden
kaynaklanan ertelenen vergi yiikiimliittifti

31.03.2016

-1.073.081

-4r5.949

20.666.431
-176.578

-5.31.2

3.900

575.110

r74.014

19.748.600

0

19.748.600

31.12.2015

-1.073.081

-7 50.913

20.666.431
-4.721

-5.312

22.281

554.044

1,32.171

19.54r.457
0

19.541.457
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Onceki diinemden devreden ertelenmig vergi varl./yiik.
Onc. diinemd. devr. ert. vergi varl./Yiik. Diizelt. farla

VarhEr/Yii kii mliilii Eii

(*) $irket,in maddi duran varhklannm yeniden de$erlemeye tabi tutulmast sonucunda bilango tarihinde 21'461.623

TL yeniden defier artrg fonu hesaplanmrgtrr. Maddi durnn varhklar 2 yrldan fazla $irket aktifinde yer aldrfrndan

vergi mevzuatrna gore saflg sonrasr ortaya grkacak sattg kazanglanrun %75 i kurumlar vergisine tabi olmaytp,

sadece o/025 iizerinden kurumlar vergisi hesaplanacafrndan 2I.461.623 TL defer aftry fonununo/o2l oranltk ktsmt

iizerinden eftelenen vergi yiiki.imliiliiEii olarak 1.073.081 TL hesaplanmtqtr'

1x*) girket'in 20ll ,i0i2,2013 ie2014 yrllan zararla sonuglanmtg olup, bu yllara ait takip eden yrllarda

iuuiiy-.titr karla sonuglanmasr sonucunda di.igebilecefi toplam 103.332.185 TL gegmig yrl zann bulunmaktadrr.

Bunun sonucu, takip eden yrllarda bu zarar toplamma isabet edecek kurum kazanq iizerinden kurumlar vergisi

odenmeyecefinden, 20.666.437 TL ertelenen vergi varhfr hesaplanmtgtr.

1x,t*; Gelir Vergisi Kanunu 19 uncu maddesi kapsamnda, sonraki donemlerde kullanabilece8i2.170,220 TL lik

yatrrm indirimine ait ertelenen vergi varhfrdrr.

Dipnot 41 - Pay Bagrna Kazang
Gelir tablosunda beyan edilen hisse baqrna (kayry)lkazang, net karrn/(net zararrn) ilgili d6nem iginde mevcutt

hisselerin a[rrhkh ortalama adedine boliinmesiyle tespit edilir'

$irketler nievcut hissedarlara birikmig kazanglardan paylan orarunda hisse da[rtarak (bedelsiz hisseler)

sermayelerini arttrrabilirler. Hisse bagina (kayry)lkazang hesaplanrken, bu bedelsiz hisse ihracr grkartlmrq

hisseler olarak sayrlr. Dolayrsryla, hisse bagrna 
-(kayry)lkazang 

hesaplamastnda kullanrlan afrrhkh hisse adedi

oftalamasr, hisselirin bedels-iz oiarak grkanlmasrnr geriye doniik olarak uygulamak suretiyle elde edilir'

Hisse bagrna esas (kayrp) lkazanghissedarlara ait net (zarar)lkarn grkartlmrg adi hisselerin sdz konusu doner-ndel<i

aErrhkh oftalama adedine bcjliinmesi ile hesaplanrr.

31.03.2016 31.03.2015

-3.191.843

99.577

16.656.334

-3.191.843

99.577

16.449.r9r

Ortalama Hisse Saytst

Net Donem KartlZaran

Pay Bagrna Kazang

Dipnot 42 -PayBazln Odemeler
Pay bazh odemeler bulunmamaktadr. (2014 Yoktur)

Dipnot 43 - Sigorta Siizlegmeleri
gir:i<et 201 5 yrlnda siiresi bitmiq olan poligelerini yenileyerek, 2016 y:irr igin 164. 1 1,9 .653 TL teminat bedeli ile

iaaliyette bulundufu fabrika binairna,Turgutlu ve Manyas'taki iqyerlerine, makine teghizatlanna' demirbaqlartna

, 
",oiiurrnu, 

makine krllmasr, igyeri abonman, igyeri sigorta ve elektronik cihaz sigoftalannt yapttrmtqttr'

Dipnot 44 -Kur Defiqimin Etkileri
giri<et'in 31,03.2016 tarif,i-itibariyle doviz kuru riski Dipnot 48'de agrklanmtq olup, 3L03.2016 tarihinde sona

eren hesap d6nemi itibariyle olugan kur farkr geliri ile kur farkr gideri kambiyo karlan ve karnbiyo zatarlart

hesabrnda gosterilmigtir.
Dipnot 45 - Yiiksek Enflasyonlu Ekonomide Raporlama
SpK, nun 17 Mart 2005 tarih ui tug|l sayrh karan.,yannca, Tiirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe

Standarllan,na (UFRS uygulamasrnr benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablohaztlayan girketler igin, 1

Ocak 2005 tarihinden itifiaren gegerli olmak iizere enflasyon muhasebesi uygulamasrna son verilmi$it-1,.'B,.9

272.650.000 272.650.000
r .7 27 .27 8 1, .93 6 .999

0,006 0,006
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Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin
Agrklayrcr Dipnotlar

(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak Ifade Bdilmigtir.)

istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafindan yayrmlanmrg 29 No.lu "Yiiksek Enflasyonlu

Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardr ("UMS / TMS 29") uygulanmamrqtr.

Dipnot 46 - Tiirev Araglar
Tiirev araglar yoktur.(2O 1 4 Yoktur)
Dipnot 47 - Finansal Araglar
Krsa Vadeli Finansal Borglanmalar
Banka Kredileri

Finansal Kiralama iglemlerinden Borglar

Ert. Finansal Kiralama Borglanma Maliyeti

Toplam

Uzun Vadeli Finansal Borglanmalar
Finansal Kiralama iqlemlerinden Borglar
Eft. Finansal Kiralama Borglanma Maliyeti
Toplam

Dipnot 48 - Finansal Araglardan Kaynaklanan Risklerin Nitelifi ve Diizeyi
a-Sermaye Riski Yiintemi:
Sermaye riski yontemi, net borg/toplam oz kaynak orant olarak izlenir. Bu
bdliinmesiyle bulunur. Net borg, nakit ve nakit benzeri de[erlerin toplam
ytikiimli.iliikler, finansal kiralama ve ticari borglarr igerir.

Finansal ve Ticari Borglar

Nakit ve Nakit Benzerleri
Net Borg

Toplam Oz kaynak

Net Borg/02 kaynak Oranr

31.03.2016

85.333.185

9.439.r38
-3.233.259

91.539.064

31.03.2016

28.r96.804
-4.869.987
23.326.817

oran net borcun
borg tutanndan

31.03.2016
t22.533.370

2.404.904
120.128.466

r23.102.026

0,97

3t.r2.2015
80.509.023

9.s22.089

-3.4t6.221

86.614.891

31.12.2015

33.431.013
-5.591 .222

27.833.791

toplam ozkayna$a
finansal borglar ve

31.12.2015
145.414.8 80

r.673.47 |
143.74r.409

r2r.518.514

1,18

$irketin odenmig sermayesi ile kardan aynlanktsrtlanmtg yedekler toplamr 272.678.075 TL olup, dcinem sonu

itibariyle mevcut \n.f02.026 TL ozvarh[r dikkate ahndrfrnda odenmig sermayenin ve kardan krsttlanmrq

yedeklerinin toplammm yos4,85 inin agrndrlr goriilmektedir'
b-Finansal Risk F aktdrleri:
$irket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, (kur riski, gergefe uygun de[er faiz orant riski, nakit akrmr faiz orant

riski ve fiyat riski ) kredi riski ve likidite riskine maruzkalmaktadrr. $irket'in risk ydnetimi programr genel

olarak mali piyasalardaki belirsizlifin, $irket finansal performansr iizerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin

minimize edihnesi iizerine odaklanmaktadrr,
Risk ycinetimi, girket'in mali igler birimi tarafindan ytirtiti.ilmektedir. Risk politikalarrna iligkin olaral< ise

$irket'in mali igler birimi tarafindan finansal risk tanrmlanr, deferlendirilir ve $irket'in operasyon iiniteleli ile
birlikte gahqmak suretiyle riskin azalttlmasma ydnelik araglat 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 krsttlayarak ve

gerektifi takdirde teminat alarak kargrlamaktadrr.

$irket'in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarmdan dofmaktadrr, $irket, bayilerinden dofabilecek bu risl<i,

bayiler igin belirlenen kredi limitlerini altnan teminatlara
gore belirleyerek yonetmektedir. Kredi limitlerinin kullanrmr $irket tarafindan siirekli
miigterinin finansal pozisyonu, gegmig tecriibeler ve di[er faktorler gdz oniine almarak g

31
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utarlar Tiirk Lirasr Olarak Ifade Edil tir.

b.2 Likidite Riski:
Likidite riski bir girketin fonlama ihtiyaglannr kargrlayamama riskidir. $irket, tahmini ve fiili nakit aktmlannr

dtizenli olarak takip ederek ve finansal varhklarrn ve yi.ikiimliiliiklerin vadelerinin eglegtirilmesi yoluyla yeterli

fonlann ve borglanma rezervinin devammr safilayarak, likidite riskini yonetir. $irket'in likidite riski aqafrdaki

sibidir:

Donen Varhklar
Krsa Vadeli Borglar
Donen Varhklar / Krsa Vadeli Borglar 1,53

b.3 Pivasa Riski Yiintemi:
@iyle,dovizkurundakivefaizoranrndakide[i9ikliklerleilgilifinansa1
kalmaktadrr.
b.3.1 Kur Riski:
Yabancr para pozisyonu
Toplam TL Bazrnda Ddviz Varhkve Yiikiimltiliikleri;

31.03.2016
5.894.633

-30.667.825
-24.773.r92

Diiviz Tutart
999.7 59
884.522

45.492
5.435
4.550

15,600

Diiviz Tutart
618.168
893.273

3.1 83

2.400
10.000

Diiviz Tutart
12.360

37.427

9.500.000

12,616

I2

Toplam

$irket' in diiviz cinslerin e gti re yiikiimliiliikleri :

Doviz varltklar
Dciviz yi.ikiimliiliikleri
Net doviz pozisyonu

$irket'in diiviz cinslerine giire varhklart:
31.03.2016
Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varhklar
Parasal Finansal Varhklar
Difier Varhklar
Difer Varhklar
Toplam

3r.12.2015
Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
Difer Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varhklar
Parasal Finansal Varhklar

31.03.2016
Ticari Borglar

Ticari Borglar

F inans al Yi.ikiimliiliikler
Parasal olan di[er Yiikiimliili.ikler
Parasal olan difer Yi.ikiimliili.ikler

3r.12.2015
Ticari Borglar

Ticari Borglar

Toplam
$irket' in diiviz cinslerine giire yiikiimliiliikleri :

Diiviz Cinsi
Usd
Euro
Euro
Usd
Usd
Euro

Dtiviz Cinsi
Usd
Euro
chf
Euro
Aud

3t.12.2015
4.615.693

-30,266.0s9
-25.590.366

TL Tutart
2.832.7 r1
2.831.635

r45.942
15.400
12.892
50.046

s.894.633

TL Tutart
r.799.r30
2.838.464

9.319
'/.626

2\.r54
4.675.693

TL Tutan
35.02r

120.010

30.476.950

35.146

38

30.667,82s

TL Tutart

31.03.2016
t50.9s2.979
98.620.594

3L.r2.2015
1',73.213.46'./

117.226.468

1,47

risklere man)z

Diiviz Cinsi
Usd

Euro

Euro

Usd

Euro

Diiviz Cinsi
Usd

Euro

)z

Dtiviz Tutarr
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Finansal Yiikiimli.iltikler

Parasal olan di[er Yiiki.imliiliikler
Parasal olan di[er Yiiki.imliiliikler
Toplam

(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak Ifade Edilm

Euro

Usd

Aud

9.500,000

4.116

20.000

30,187.200

1 1.968

42.308

30.266.059

31.03.2016 tarihi itibariyle 5.894.633 TL karqrhfr ddviz varhfr,
bulunmaktadrr.
(31.1,2,2015 tarihi itibariyle 4.675.693 TL kargrhfr dciviz varh$t,

bulunmaktadrr. )

30.661.825 TL karqrhfr doviz yiiktimliilti[ti

30.266.059 TL kargrh[r doviz yiikiimliiliigi.i

b,3,2Faiz Oranr Riski:

$irketin Finansal yiiki.imli.iliikleri faiz oranr riskine marLrz brrakmaktadrr. $irketin finansal ytikiirnltiliikleri
a[rrhkh olarak sabit faizli borglanmalardan olugmaktadrr.

Dipnot 49- Finansal Araglar (Gerge[e Uygun Defer Agrklamalan ve Finansal Riskten Korunma
Muhasebesi Qergevesindeki Agrklamalar)
Finansal Araplarrn GerqeEe Uygun DeEeri :

Finansal varlklann ve yiiktimltliiklerin gergefe uygun delerlerinin belirlenmesinde agafrdaki yonternlet

uygulanrr:
-Birinci y6ntem: Finansal varlk ve yiikiimliili.ikler, aynr ttirden varhk ve yiiki.imliiliikler igin aktif piyasada iglem

goren borsa fiyatlarrndan defierlenir.
-itincl ydntem: Finansal varhk ve yiiki.imliiliikler, ilgili varhk veya yiikiimli.iliifiin birinci ydntemde belirtilen

borsa f,iyatrndan bagka direkt ya da endirekt olarak piyasada gozlenebilen fiyatmrn belirlenmesinde kullanrlarr

sirdilerden hareketle deEerlenir.
-UEtincti yontem: Finaisal varhk ve yiikiimltiliikler, varhk ya da yiiki.imliilti[tn gergefe uygun de[erinin

bulunmasrnda kullanrlan ve piyasada gozlenebilen bir veriye dayanmayan girdiler ile defierlenir.

Finansal tablolarda gerge[e uygun deferi ile gosterilen tiirev finansal araglar haricinde finansal varlk ve

ytiki.imliili.ik yoktur.
bilangoda maliyet veya itfa edilmig maliyetle yansrfilan finansal araglarrn defter de[eri ile rayig de[erlerine

iligkin agrklamalar aga[rdaki gibidir:
Banka mevduatlal, kasa, ahnan senetler ve difer hanr deperlerin kayrth de[erlerinin, bu varhklartn lctsa

vadelerde elden grkanlmalan ihtimali ve de[er dti$i.ikliigi.i riski olmamasr nedeniyle, gerge[e uygun deferleriyle

aynr oldu[u varsaytlmaktadr.
Ticari alacaklann iskonto edilmig ve gtipheli alacak kargrhfr ayrrlmrg de[erlerinin, varltklartn gergefe uygurl

deferine egde[er oldu[u varsaytlmaktadrr.
Krsa ve uzun vadeli banka kredilerin gergefe uygun defierinin; bahse konu finansal borglarrn itfa edilmig maliyet

yontemiyle hesaplanan kayrth de[erlerine egde[er oldufu varsaytlmaktadr,
Ticari borglarrn iskonto 

"dihig 
de[erlerinin, borglann gerge[e uygun deferine eqdefer oldu[u varsaytlmaktadtr.

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

Dipnot 5L- Finansal Tablolann Onemli OtgtiOe Etkileyen ya da Finansal Tablolarrn Agrk,

Yorumlanabilir ve Anlaqrlabilir Olmasr Agrsrndan Agrklanmasr Gereken Difer Hususlar

$irket'i1 3l Mart 2016 tarihinde sona eren ara hesap ddnemine ait Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-14.1 saytlt

iebli[ hiiktimleripe gore hazrlananbafrmsrz incelemeden gegmig finansal tablolarr, incelenmiq olup; soz konustr

finansal tablolaln faaliyet sonuglannrn gergek durumunu yanstttrfrna ve $irket'in izledifi muhasebe ilkeleri ile

Ttirkiye Muhasebe Standartlarr ve Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan (TMS/TFRS) dtizenlernelerine uygurr

ve dofru oldufiuna, karar verilmigtir.
Dipnot 52 - TMS'ye ilk Gegiq

$irket, muhasebe kayrtlannr ve kanuni defterlerini yiiriirliikteki ticari ve mali mevzvatr esas alarak Tiirk Lirasr

(tt; otarak tutmaktadlr. itigiktet<i finansal tablolar, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun (SPK) 13.06.2013 tarih ve

28676 sayr! Resmi Gazete'deyayrmlanan Seri II, 14.1 No'lu "sermaye Piyasasrnda F ["l"3maYa lliglct28676 sayrhResmi Gazete'deyaytmlanan SeriII, 14.1No'lu"sermayePiyasasrndaF
Esaslar Tebli[i" ("Tebli[") hiikiimlerine uygun olarak hazrlanmtg olup Tebli[in 5'

1 l'l

GdzetimiMuhasebe ve Denetim StandartlariKurumu (KGK) arafindan ytirtirlii[e kp-Ftl{n'F$b
ti"

{-!aa
JJ

I(amu
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Muhasebe Standartlan / Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlarr ile bunlara iligkin ek ve yorumlarr (TMS/TFRS)

esas ahnmrqtr.
iliglktet<i finansal tablolar, SPK'nrn 07 .06 .2013 tarihli ve 2013 l19 sayrh Haftahk Btilteni'nde yayrmladr[r duyuru

ile uygulanmasr zorunlu krlman, finansal tablo ve dipnot gosterim esaslarma uygun olarak sunulmugtur. Finansal

tablolar, yasal kayrtlara dayandrnlmrq ve TL cinsinden ifade edilmig olup SPK'ntn tebliflerine uygun olarak,

$irket'in durumunu layrkryla arz edebilmesi igin, birtakrm diizeltme ve smtflandrrma de[igikliklerine tabi

tutularak hazrrlanmrgtr.
girket Borsa istanbul'da (BIST) oteden beri iglem gordii[ii igin finansal tablolarrnr TMS'ye goro sunmaktadtr.

Dipnot 53 - Nakit Alag Tablosuna itiqt<in Agrklamalar

$irket'in nakit akrq tablosu SPK'nm 07 .06.2013 tarihli ve2013l19 sayrh Haftahk Biilteni'nde yayrmladr[r duyurLr

ile uygulanmasr zorunlu krhnan, finansal tablo ve dipnot gosterim esaslanna uygun olarak sunulmugtur,

Nakit ve Nakit Benzerleri
31.03.2016 3r.t2.20r5

l1
149.178 81.413

2.2s5.725 |.s92.051
2.404.904 1.673.471

Kasa
Bankalar
Difer Hazrr Deferler
Toplam

Dipnot 54 - Ozkaynaklar Defiqim Tablosuna Iligkin Agrklamalar
$irket'in oz kaynak de[igim tablosu SPK'ntn 01.06.2013 tarihli ve 20I3lI9
yayrmladr[r duyuru ile uygulanmasr zorunlu ktlman, finansal tablo ve dipnot gds

sunulmustur.

Haftaklc Biilteni'nde

{ir
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