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Crowe Horuath," Crowe Horwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.g.

TUKA$ GIDA SANAYI vE TIcARET ANoNiM ginrnri y6Nnrinr KURULU'NA

Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 31 Mart 2017 tarihli iliqikteki konsolide finansal
durum tablosunun ve aynl tarihte sona eren i.ig ayhk donemine ait kAr veya zarar ve di[er kapsaml
gelir tablosunun, ciz kaynak de[igim tablosunun ve nakit akrg tablosu ile onemli muhasebe
politikalarrmn cizetinin ve difer agrklayrcr dipnotlarrrun smrrh denetimini yiiriitmiig bulunuyoruz.
$irket ycinetimi, scjz konusu ara donem konsolide finansal bilgilerin Ttrkiye Muhasebe Standartlarma
uygun olarak hazrlanmasmdan ve gergele uygun bir bigimde sunumundan sorumludur.
SorumluluftJmrJz, yaptrfrmrz srnrrh denetime dayanarak soz konusu ara drjnem konsolide finansal
bilgilere iliqkin bir sonug bildirmektir.

Smrh Denetimin Kapsamt

Yaptrlrmrz smrlt denetim, Srmrh Ba[rmsrz Denetim Standardr (SBDS) 2410 "AraDcinem Finansal
Bilgilerin, iqletmenin Yrlhk Finansal Tablolarrnrn Bafrmsz Denetimini Ytirtiten Denetgi Tarafindan
Srnrh Ba[rmsrz Denetimi' ne uygun olarak yririltiilmtigttir. Ara dcinem konsolide finansal bilgilere
iligkin stnrlt denetim, bagta finans ve muhasebe konulanndan sorumlu kigiler olmak tizere ilgili
kigilerin sorgulanmast ve analitik prosediirler ile diler smrl denetim prosediirlerinin
uygulanmasmdan olugur. Ara dcjnem konsolide finansal bilgilerin srrurh denetiminin kapsamr;
Bafrmsrz Denetim Standartlamna uygun olarak yaprlan ve amacl finansal tablolar hakkrnda bir gdriig
bildirmek olan ba[rmstz denetimin kapsamrna kryasla cjnemli olgiide dardrr. Sonug olarak ara donem
konsolide finansal bilgilerin smrh denetimi, denetim girketinin, bir bafrmsrz denetimde
belirlenebilecek tiim onemli hususlara vAkrf olabileceline iligkin bir giivence saflamamaktadrr. Bu
sebeple, bir balrmsrz denetim goriigti bildirmemekteyiz.

Sonug

Smrrlr denetimimize gore iligikteki ara donem konsolide finansal bilgilerin, Tukag Grda Sanayi ve
Ticaret Anonim $irketi'nin 31 Mart 2017 tarihi itibarryla finansal durumunun, finansal
performanslnln ve aynr tarihte sona eren tig ayhk doneme iligkin nakit akrglalmn Ti.irkiye Muhasebe
Standarllanna uygun olarak, dofru ve gerge[e uygun bir gortini.imtinti sallamadrlr kanaatine
varmamrza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi qekmemigtir.

cRowE HORWATH OLGU BAGTMSIZ DENETiM \aE yEMiNr,i ruri mUsavinr,ir a.s.

Murat QAGLAYAN
Sorumlu Ortak Bag Denetgi
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DİPNOT 31.03.2017 31.12.2016

VARLIKLAR 321.799.928 294.042.194

Dönen Varlıklar 206.671.165 198.618.209
Nakit ve Nakit Benzerleri 53 40.875.802 1.889.436
Ticari Alacaklar 7 52.888.620 43.740.324
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 6 , 7 0 0
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 7 52.888.620 43.740.324
Diğer Alacaklar 9 1.343.860 1.633.785
-İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9 1.343.860 1.633.785
Stoklar 10 88.209.311 109.102.692
Peşin Ödenmiş Giderler 12 4.263.297 1.710.130
Diğer Dönen Varlıklar 29 19.090.275 19.838.597

ARA TOPLAM 206.671.165 177.914.964

-Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 39 20.703.245 20.703.245

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 227.374.410 198.618.209

Duran Varlıklar 94.425.518 95.423.985
Maddi Duran Varlıklar 14 83.340.512 83.585.122
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17 494.812 504.053
Ertelenmiş Vergi Varlığı 40 10.590.194 11.334.810

TOPLAM DURAN VARLIKLAR 94.425.518 95.423.985

TOPLAM VARLIKLAR 321.799.928 294.042.194

KAYNAKLAR 321.799.928 294.042.194

Kısa Vadeli Yükümlülükler 151.051.808 128.436.133
Kısa Vadeli Borçlanmalar 47 89.330.661 90.856.720
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 47 32.914.612 151.849
Ticari Borçlar 18.921.814 25.955.301
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 916.171 0
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7 18.005.643 25.955.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9 310.682 186.485
Diğer Borçlar 9 187.364 112.237
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 187.364 112.237
Ertelenmiş Gelirler 12 8.501.867 10.356.078
Dönem Kârı Vergi Yükümlülüğü 40 0 1.767
Kısa Vadeli Karşılıklar 27 679.949 647.110
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 27 76.239 43.400
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 25 603.710 603.710
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29 204.859 168.586

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 151.051.808 128.436.133

Uzun Vadeli Yükümlülükler 29.342.255 29.175.919
Uzun Vadeli Borçlanmalar 47 28.247.365 28.136.341
Uzun Vadeli Karşılıklar 27 1.094.890 1.039.578
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 27 1.094.890 1.039.578

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.342.255 29.175.919

ÖZKAYNAKLAR 141.405.865 136.430.142

-Ödenmiş Sermaye 30 272.650.000 272.650.000
-Sermaye Düzeltmesi Enflasyon Farkı 30 1.894.212 1.894.212
-Paylara İlişkin Primler 30 121.459 121.454
-Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30 33.470.057 33.525.369
    Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 30 34.564.947 34.564.947
    Kıdem Tazminatı Karş.-Aktüeryal Fon 30 -1.094.890 -1.039.578
-Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler 30 0 0
-Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 30 28.075 28.075
-Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları 30 -171.788.968 -187.016.287
-Dönem Net Kârı/Zararı 30 5.031.030 15.227.319

TOPLAM KAYNAKLAR 321.799.928 294.042.194

TOPLAM KAYNAKLAR 321.799.928 294.042.194

SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.03.2017 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU 
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

*Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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1.01.2017 1.01.2016
31.03.2017 31.03.2016

KÂR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat 31 55.955.573 46.228.488
Satışların Maliyeti (-) 31 -45.698.639 -37.548.630
Brüt Kâr/Zarar 10.256.934 8.679.858
Araştırma Geliştirme Giderleri 33 -39.198 -46.530
Genel Yönetim Giderleri (-) 33 -1.053.289 -1.139.180
Pazarlama Giderleri (-) 33 -3.955.570 -2.941.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 2.400.386 2.242.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 34 -2.020.485 -586.670
Esas Faaliyet Kârı/Zararı 5.588.778 6.208.339

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 160.764 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler 35 0 0

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI 5.749.542 6.208.339

Finansman Gelirleri 37 13.101.981 3.486.875
Finansman Giderleri (-) 37 -13.080.541 -8.175.079

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARAR 5.770.982 1.520.135
      Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri Geliri 40 -739.952 207.143
         Dönem Vergi Gideri/Geliri 40 0 0
         Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 40 -739.952 207.143

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI 5.031.030 1.727.278

DÖNEM KÂRI/ZARARI 5.031.030 1.727.278

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 0,018 0,006

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI 38 -55.312 -206.483

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar -55.312 -206.483
-Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları /Azalışları 38
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları /Azalışları 38 0 0
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları /Kayıpları -55.312 -206.483
-Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 38 0 0
       - Dönem Vergi Gideri/Geliri 38 0 0
       - Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 38 0 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR 38 4.975.718 1.520.795

PAY BAŞINA KAZANÇ 38 0,018 0,006

2

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2017 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm Tutarlar TL olarak gösterilmiştir.)

*Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

DİPNOT 



TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir

Ödenmiş Sermaye

Sermaye 
Düzeltme 
Farkları

Sermaye 
Avansı

Kardan 
Ayrılan 

Kısıtlanmış 
Yedekler

Hisse Senedi İhraç 
Primleri

1 Ocak 2016 tarihi itibariyle bakiye 272.650.000 1.894.212 0 28.075 121.454 34.564.947 -663.887 -224.970.213 37.953.926 121.578.514
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 37.953.926 -37.953.926 0
Toplam Kapsamlı Gelir -375.691 15.224.602 14.848.911
Sermaye Artırımı 0
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış) 2.717 2.717
31 Aralık 2016 itibarıyla bakiye 272.650.000 1.894.212 0 28.075 121.454 34.564.947 -1.039.578 -187.016.287 15.227.319 136.430.142
1 Ocak 2017 tarihi itibariyle bakiye 272.650.000 1.894.212 0 28.075 121.454 34.564.947 -1.039.578 -187.016.287 15.227.319 136.430.142
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
Transferler 15.227.319 -15.227.319 0
Toplam Kapsamlı Gelir -55.312 5.031.030 4.975.718
Sermaye Artırımı
Temettüler
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış (Azalış) 5 5
31 Mart 2017 itibarıyla bakiye 272.650.000 1.894.212 0 28.075 121.459 34.564.947 -1.094.890 -171.788.968 5.031.030 141.405.865

*Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.
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Geçmiş Yıllar 
Kar/Zararları

Net Dönem  
Karı/Zararı

Özkaynaklar

31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU

Kar veya Zararda Yeniden 
Sınıflandırılmayacak Birikmiş 
Diğer Kapsamlı Gelirler veya 

Giderler

Birikmiş Karlar

Değer Artış 
Fonu

Tanımlanmış 
Fayda Planları 
yeniden ölçüm 
kazanç/kayıp 

fonu



01.01.2017 01.01.2016

31.03.2017 31.03.2016
İşletme Faaliyetleri

Dönem karı 5.031.030 1.727.278
Amortisman ve İtfa Payları 1.512.179 1.336.987
Şüpheli alacaklar karşılığı 0 6.341
Maddi duran varlık satış karları/zararları -160.764 -359.357
Faiz gelirleri (reeskont) -1.004.599 -3.254.019
Faiz giderleri (reeskont) 11.491.302 4.938.730
Ertelenmiş vergi gideri ile ilgili düzeltmeler 739.952 -207.143
Dava karşılıkları( karşılıkların ters çevrilmesi) net 0 19.500
Kullanılmamış izin karşılıkları ile ilgili düzeltmeler 32.839 154
Kur farkı  geliri/gideri 750.600 273.714

Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Zarar 18.392.539 4.482.185

Kısa vadeli ticari alacaklar (ilişkili taraflar dahil) -9.148.296 194.018
Stoklar 20.893.381 23.442.386
Diğer alacaklar 289.925 -230.346
Diğer Dönen Varlıklar 748.322 984.213
Peşin Ödenmiş Giderler -2.553.167 -1.377.340
Tahakkuk Eden Maliyet Giderleri 0 -1.643.456
Ticari borçlar (ilişkili kuruluşlar dahil) -7.033.487 -23.661.948
Diğer borçlar 73.360 13.231
Ertelenmiş Gelirler (kısa) -1.854.211 -24.855
Ertelenmiş Gelirler (uzun) 0 -1.481.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar 124.197 69.626
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar ve Yükümlülükler 36.273 73.899

İşletme Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit 19.968.836 840.365

Yatırım Faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları -1.510.137 -746.565
Maddi duran varlık satışlarından elde edilen nakit 412.573 220.434

Yatırım Faaliyetlerinde (kullanılan) Net Nakit -1.097.564 -526.131

Finansman Faaliyetleri

Kısa vadeli ödenen krediler 51.081.261 4.924.173
Uzun vadeli ödenen krediler -30.966.167 -4.506.974

Finansman Faaliyetlerinde (kullanılan) Net Nakit 20.115.094 417.199

Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki (Azalış)/Artış 38.986.366 731.433

Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi 1.889.436 1.673.471

Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi 40.875.802 2.404.904
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TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2017 TARİHİNDE SONA EREN  HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Birim - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiştir.)

*Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.



Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 31 Mart 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap 

Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin  

Açıklayıcı Dipnotlar 

(Tutarlar Türk Lirası Olarak İfade Edilmiştir.) 
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Dipnot  1- Grup’un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu  
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Grubu (‘‘Grup’’) , Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 

(‘‘Şirket’’) ile bağlı ortaklığı olan Tukaş Okullu Dış Ticaret A.Ş.’den (‘‘Bağlı kuruluş’’) oluşmaktadır. 

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ’nin (‘‘Şirket’’) faaliyet konusu, başta salça, konserve ve turşu 
olmak üzere her türlü gıda maddelerinin üretimi ve bu ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmasıdır. 

Şirket’in üretim faaliyetleri Torbalı ve Manyas’taki tesislerinde gerçekleştirilmektedir.  

(‘‘Şirket’’) Torbalı Ticaret Sicil Müdürlüğünde 3329 sicil numarası ile kayıtlı olup, ticaret sicilinde kayıtlı olan 

merkez adresi Çaybaşı Mahallesi İzmir Caddesi No:51 35880 Torbalı-İzmir’dir.  
(‘‘Şirket’’) te 31.03.2017 tarihi itibari ile 91 kişi çalışmaktadır. (2016: 87 kişi) 

(‘‘Şirket’’) in 31.03.2017 tarihi itibari ile tescil olunan ödenmiş sermayesine göre ortaklık yapısı ve pay dağılımı 

aşağıdaki gibidir:  

 31.03.2017 31.12.2016 

Ortağın Adı Soyadı Pay Oranı 

(%) 

Pay Tutarı 

(TL) 

Pay Oranı 

(%) 

Pay Tutarı 

(TL) 

Okullu Gıda A.Ş. %11 30.000.000 %11 30.000.000 

Cem OKULLU %38,50 104.966.000 %38,50 104.966.000 

Cengiz OKULLU %38,50 104.966.000 %38,50 104.966.000 

Diğer %12 32.718.000 %12 32.718.000 

Toplam 100 272.650.000 100 272.650.000 

 
(‘‘Şirket’’) ortaklarından Okullu Gıda Maddeleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. TTK’nun 180 ve 192. maddesi 

gereği nev’i değiştirmek suretiyle Limited Şirketten Anonim Şirkete dönüştürülmüş ve 01.07.2016 tarihinde 

Okullu Gıda Anonim Şirketi olarak tescil edilmiştir. 
(‘‘Bağlı kuruluş’’) Tukaş Okullu Dış Ticaret A.Ş.’nin faaliyet konusu, ithalat, ihracat, gıda maddeleri ticareti, 

lojistik işleri, inşaat işleri , nakliye ve pazarlama işleridir. Tukaş Okullu Dış Ticaret A.Ş. 31.03.2016 tarihinde 

unvan değişikliği yaparak unvanını Tukaş Dış Ticaret A.Ş. olarak tescil ettirmiştir. 

(‘‘Bağlı kuruluş’’) Torbalı ticaret sicil müdürlüğünde 5304 ticaret sicil numarası ile kayıtlı olup, sicildeki adresi 
Çaybaşı Mahallesi İzmir Caddesi No:51 35880 Torbalı-İzmir’dir. 

(‘‘Bağlı kuruluş’’) da 31.03.2017 tarihi itibariyle 4 kişi çalışmaktadır. (2016: 4 kişi) 

(‘‘Bağlı kuruluş’’) un 31.03.2017 tarihi itibari ile tescil olunan ödenmiş sermayesine göre ortaklık yapısı ve pay 
dağılımı aşağıdaki gibidir:  

 31.03.2017 

Ortağın Adı Soyadı Pay Oranı 

(%) 

Pay Tutarı 

(TL) 

Tukaş Dış Ticaret Anonim Şirketi %100 200.000 

Toplam 100 200.000 

 

Dipnot  2-Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar 
2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar 

2.1.1 Uygunluk Beyanı 

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

sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Seri II–14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin 
Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe 

Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları 
(“TMS/TFRS”) esas alınmıştır. 

İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak finansal tablolarını tam set  veya  özet  olarak hazırlamakta 

serbesttirler. Şirket, bu çerçevede, ara dönemlerde tam set finansal tablo hazırlamayı tercih etmiştir. 

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için,    
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını 

ilan etmiştir. Grup, finansal tabloları bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır. 

Grup, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk Ticaret 
Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen 
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Hesap Planını esas almaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren bağlı ortaklıklar, iş ortaklıkları ve iştirakler 
kanuni finansal tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak 

hazırlamıştır. Konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile gösterilen finansal varlık ve 

yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. Konsolide finansal 
tablolar, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması 

amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir. 

2.1.2 Finansal tabloların hazırlanış şekli 

Grup'un ilişikteki konsolide finansal tabloları 20.05.2013 tarih ve 28652 sayılı Resmi Gazete'de Kamu Gözetimi 

Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan 25.04.2013 tarih ve  
75935942-050.01.04-[04/01] sayılı kararın eki olan ''Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi''ne uygun 

olarak hazırlanmıştır. 

2.1.3 Kullanılan Para Birimi  

Grup'un finansal durumu ve faaliyet sonuçları, Grup'un fonksiyonel para birimi olan ve finansal tablolar için 
sunum para birimi olan Türk Lirası (TL) cinsinden ifade edilmiştir. 

2.1.4 Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi  

SPK’ nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 
Standartları’na (TMS/TFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler 

için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir.  

Buna istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No.lu “Yüksek Enflasyonlu 
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS / TMS 29”) uygulanmamıştır. 

2.1.5 İşletmenin Sürekliliği Varsayımı  
Konsolide finansal tablolar, Grup'un önümüzdeki bir yılda ve faaliyetlerinin doğal akışı içerisinde varlıklarından 

fayda elde edeceği ve yükümlülüklerini yerine getireceği varsayımı altında işletmenin sürekliliği esasına göre 
hazırlanmıştır. 

2.1.6 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi 

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup'un cari dönem konsolide 
finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal 

tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden 

sınıflandırılır.  

2.1.7 Konsolidasyona İlişkin Esaslar 

Konsolide finansal tablolar aşağıdaki maddelerde belirtilen esaslara göre hazırlanan Grup hesaplarını içerir. 

Konsolidasyon kapsamına dahil edilen şirketlerin finansal tablolarının hazırlanması sırasında, SPK Finansal 

Raporlama Standartları’na uygunluk ve Grup tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum 
biçimlerine uyumluluk açısından, gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yapılmıştır. Bağlı ortaklıkların faaliyet 

sonuçları satın alma veya elden çıkarma işlemlerine uygun olarak söz konusu işlemlerin geçerlilik tarihlerinde 

dahil edilmiş veya hariç bırakılmışlardır. 

Bağlı Ortaklıklar 

Kontrol, bir işletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacıyla finansal ve operasyonel politikaları üzerinde 

kontrol gücünün olması ile sağlanır. 

Bağlı ortaklıklar, Şirket’in ya doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan ve Şirket’in üzerinde oy 
haklarına sahip olduğu hisseler neticesinde şirketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını kullanma 

yetkisine sahip olduğu ya da oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve 

işletme politikaları üzerinde fiili hâkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını Şirket’in 
menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.  

Grup’un başka bir şirketi kontrol edip etmediğinin değerlendirilmesinde dönüştürülebilir veya kullanılabilir 

potansiyel oy haklarının varlığı da göz önünde bulundurulur. 

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ve ortaklık oranları Dipnot 1’de 

gösterilmiştir. Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Grup’ a transfer olduğu tarihten itibaren 

konsolidasyon kapsamına alınır. Bağlı ortaklıklar için uygulanan muhasebe politikaları Grup tarafından 
uygulanan muhasebe politikaları ile tutarlılığın sağlanması amacıyla değiştirilir. 

Bağlı ortaklıklar’ a ait finansal durum tabloları ve kar veya zarar tabloları tam konsolidasyon yöntemi 

kullanılarak konsolide edilmiş olup Şirket ve bağlı ortaklığın sahip olduğu payların kayıtlı iştirak değerleri, ilgili 
öz kaynaklar ile karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve 
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bakiyeler konsolidasyon işlemi sırasında netleştirilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve 
bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili öz kaynaklar ve kapsamlı gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir. 

2.1.8 UMS–19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” Standardının Etkisi  
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standarda göre; çalışanlara 
sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazanç) diğer kapsamlı gelirde muhasebeleşmesi gerekmektedir. 

Grup, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/(kazancı) gelir tablosunda muhasebeleştirmiştir. 

İlgili standardın yeniden düzenlenmesi nedeniyle muhasebe politikasındaki söz konusu değişikliği standardın 

belirlediği şekilde geçmişe dönük olarak uygulamış ve bu doğrultuda önceki dönemlerde finansal tablolar ve 
dipnotlarda raporlanmış aktüeryal kayıp/(kazançlar), gelir tablosundan çıkarılıp, kapsamlı gelir tablosunda 

muhasebeleştirilmiştir. 

2.1.9 UFRS–11 “Müşterek Anlaşmalar” Standardının Etkisi 
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu olmak üzere yayınlanan bu standart UMS–31 “İş 

Ortaklıklarındaki Paylar” standardını uygulamadan tamamen kaldırmıştır. Müşterek anlaşmaları; müşterek 

faaliyet ve iş ortaklığı olarak iki kategoriye ayırmakta ve iş ortaklıklarını özkaynak yöntemi ile 
muhasebeleştirilmesini zorunlu tutmaktadır.  

Bu standartlardaki değişikliğe bağlı olarak; “İlişkili Taraf Açıklamaları”, “Finansal Araçlardan Kaynaklanan 

Risklerin Niteliği ve Düzeyi” ile “Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten 

Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)” da ki dipnot açıklamaları yeniden düzenlenmiştir.  

Nakit akım tablosunun UMS 1 "Finansal Tabloların Sunumu" ve UMS 7 "Nakit Akış Tablosu" standardının 

öngördüğü gösterimlerle uyumlaştırılması amacıyla 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla nakit akım tablosunda 

sınıflandırmalar yapılmıştır. 

2.2 Muhasebe Politikalarında Değişiklikler 
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem 

finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. 31 Mart 2017 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal 
tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yıla ait 

finansal tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları ile tutarlıdır.  

Grup, UMS/TMS 19 (değişiklik), “Çalışanlara Sağlanan Faydalar” standardının revize edilmesi ile ilgili olarak 
UMS 8’e “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar” uygun olarak geçmişe 

yönelik düzenlemeler yapmıştır.  

2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar  
Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, 

gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik 

olarak uygulanır. 31 Mart 2017 tarihinde sona eren döneme ait konsolide finansal tabloların hazırlanması 

sırasında kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ait finansal tabloların 
hazırlanması sırasında kullanılan tahminlerle tutarlıdır.  

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

yeniden düzenlenir. 

2.4 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki (TFRS) Değişiklikler  
Grup cari yılda Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) ve UMSK’ nun Uluslararası Finansal 

Raporlama Yorumları Komitesi (UFRYK) tarafından yayınlanan ve 1 Ocak 2016 tarihinde başlayan yıla ait 

dönemler için geçerli olan yeni ve revize edilmiş TMS/TFRS’lerdeki değişiklik ve yorumlardan Grup’ un 
finansal tabloları üzerinde etkisi olan değişiklik ve yorumları uygulamıştır. 1 Ocak 2016 tarihinde başlayan 

yıllık dönemler ve yine 1 Ocak 2016 tarihinde, 31 Aralık 2016 dönemine ait geçerli olan ve Grup’ un konsolide 

finansal tabloları üzerinde önemli etkisi olan değişiklik ve yorum yoktur. 

2.4.1.1 Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar  
Finansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe 

girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler 

aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra finansal 
tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.  
TFRS 9 Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Ölçümleme  

Aralık 2012’de yayınlanan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap 

dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve 
yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’da yapılan 
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değişiklikler esas olarak finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara 
yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal 

yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir 

tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardın erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket, standart’ın 
finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat  
Eylül 2016’da yayımlanan yeni standart, mevcut TFRS’lerde yer alan rehberliği değiştirip müşterilerle yapılan 

sözleşmeler için kontrol bazlı yeni bir model getiriyor. Bu yeni standart, hasılatın muhasebeleştirilmesinde, 
sözleşmede yer alan mal ve hizmetleri ayrıştırma ve zamana yayarak muhasebeleştirme konularında yeni 

yönlendirmeler getirmekte ve hasılat bedelinin, gerçeğe uygun değerden ziyade, şirketin hak etmeyi beklediği 

bedel olarak ölçülmesini öngörmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve 

performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından 

yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar  
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki 

("UFRS”) değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe 

girmemiştir; fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye 
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Buna bağlı olarak 

UMSK tarafından yayımlanan fakat halihazırda KGK tarafından yayımlanmayan standartlara UFRS veya UMS 

şeklinde atıfta bulunulmaktadır. Şirket, finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve 
yorumlar TFRS’de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.  

UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki 

Değişiklikler – UFRS 9 (2013)  
UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve UFRS 7’deki ilgili 
değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayınlamıştır. Bu versiyona bağlı olarak işletmeler tüm 

riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya devam 

etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Buna ek olarak Standart UFRS 9’un eski versiyonlarında 
yer alan 1 Ocak 2015 zorunlu yürürlük tarihini ertelemektedir. UFRS 9 (2013)’den sonra yayımlanan UFRS 9 

(2014) ile zorunlu yürürlük tarihi 1 Ocak 2018 olarak belirlenmiştir. Şirket, standardın finansal durumu ve 

performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  

UFRS 9 Finansal Araçlar (2014)  
Temmuz 2014’de yayımlanan UFRS 9 Standardı UMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme 

standardındaki mevcut yönlendirmeyi değiştirmektedir. Bu versiyon daha önceki versiyonlarda yayımlanan 

yönlendirmeleri de içerecek şekilde finansal varlıklardaki değer kaybının hesaplanması için yeni bir beklenen 
kredi kayıp modeli de dahil olmak üzere finansal araçların sınıflandırılması ve ölçülmesi ve yeni genel riskten 

korunma muhasebesi gereklilikleri ile ilgili güncellenmiş uygulamaları içermektedir. UFRS 9 aynı zamanda 

UMS 39’da yer alan finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve bilanço dışında bırakılması ile ilgili 
uygulamaları yeni UFRS 9 standardına taşımaktadır. UFRS 9 standardı 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan 

yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini 

değerlendirmektedir. 

UFRS 16 Kiralama İşlemleri  
Yeni UFRS 16 Kiralama İşlemleri Standardı 13 Ocak 2016 tarihinde UMSK tarafından yayınlanmıştır. Bu 

standart kiralama işlemlerini yöneten mevcut UMS 17 Kiralama İşlemleri, UFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın 

Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi ve UMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler 
standartlarının ve yorumlarının yerini almakta ve UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında da 

değişikliklere sebep olmaktadır. UFRS 16, kiracılar açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama 

işlemlerinin bilançoda ve operasyonel kiralama işlemlerinin bilanço dışında gösterilmesi şeklindeki ikili 
muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer 

olarak bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır. Kiralayanlar için muhasebeleştirme 

mevcut uygulamalara benzer şekilde devam etmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık 

hesap dönemleri için geçerli olacaktır ve TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat standardını uygulayan 
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işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine 
etkilerini değerlendirmektedir.  

UFRYK 22 - Yabancı Paralı İşlemler ve Avans Tutarları  
UMSK tarafından verilen veya alınan avanslardan yabancı para cinsinden olanlar için hangi tarihli kurun dikkate 
alınacağı konusunda yaşanan tereddütleri gidermek üzere UFRYK 22 yayımlanmıştır. Bu Yorum, işletmeler 

tarafından parasal olmayan kalem niteliğindeki peşin ödenen giderler veya avans olarak alınan gelirler için 

muhasebeleştirilen ve yabancı para cinsinden olan varlık veya yükümlülükler için geçerlidir. İşlem tarihi, hangi 

tarihli kurun kullanılacağının belirlenmesi bakımından, peşin ödemeye ilişkin bir varlığın veya ertelenen gelire 
ilişkin bir yükümlülüğün ilk muhasebeleştirme tarihi olacaktır. Önceden alınan veya peşin olarak verilen birden 

fazla avans tutarı varsa, her bir avans tutarı için ayrı bir işlem tarihi belirlenmelidir. UFRYK 22’in yürürlük 

tarihi 1 Ocak 2018’den sonra başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin 
verilmektedir. Şirket, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  

UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişiklikler – Açıklama İnisiyatifi  
UMSK’nın geniş kapsamlı açıklama inisiyatifinin bir parçası olarak finansal tablolardaki gösterim ve 
açıklamaları iyileştirmek amacıyla UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu 

değişiklikle, finansman aktiviteleri sonucu yükümlülüklerde meydana gelen nakit bazlı ve nakit bazlı olmayan 

değişimlerin finansal tablo kullanıcıları tarafından değerlendirilmesine olanak sağlanmış olacaktır. Bu 

değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin 
verilmektedir. Şirket, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. 

UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişiklikler – Gerçekleşmemiş Zararlar İçin Ertelenmiş Vergi 

Varlıklarının Kayıtlara Alınması  
Değişiklikler, bir indirilebilir geçici farkın söz konusu olup olmadığının, sadece varlığın net defter değeri ve 

raporlama dönemi sonundaki vergi matrahının karşılaştırılmasına bağlı bulunduğu ve ilgili varlığın net defter 

değerinde gelecekte meydana gelebilecek olası değişikliklerden veya tahmin edilen geri kazanılma şeklinden 

etkilenmeyeceği konusuna açıklık getirmektedir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Şirket, değişikliğin finansal durumu ve 

performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  

UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler – Hisse Bazlı Ödeme İşlemlerinin 

Sınıflandırılması ve Ölçümü  
UMSK tarafından hisse bazlı ödemelere ilişkin muhasebe uygulamalarındaki tutarlılığın artırılması ve bazı 

belirsizlikleri gidermek üzere UFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu 
değişiklikle; ödemesi nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümü, stopaj netleştirilerek gerçekleştirilen 

hisse bazlı ödemelerin sınıflandırılması ve nakit olarak ödenenden özkaynağa dayalı araçla ödenen şekline 

dönüşen hisse bazlı ödemelerdeki değişikliğin muhasebeleştirilmesi konularına açıklık getirilmektedir. 

Böylelikle, nakit olarak yapılan hisse bazlı ödemelerin ölçümünde özkaynağa dayalı hisse bazlı ödemelerin 
ölçümünde kullanılan aynı yaklaşım benimsenmiştir. Stopaj netleştirilerek gerçekleştirilen hisse bazlı ödemeler, 

belirli koşulların karşılanması durumunda, özkaynağa dayalı finansal araçlar verilmek suretiyle yapılan 

ödemeler olarak muhasebeleştirilecektir. Bu değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin, Şirket’in finansal durumu veya 

performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.  

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferi  
UMSK tarafından yatırım amaçlı gayrimenkülerden diğer varlık gruplarına ve diğer varlık gruplarından yatırım 
amaçlı gayrimenkül grubuna transferlerine ilişkin kanıt sağlayan olaylar hakkında belirsizlikleri gidermek üzere 

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikle, yönetimin 

varlığın kullanımına ilişkin değişiklik niyetinin tek başına varlığın kullanım amacının değiştiğine kanıt 
oluşturmadığına açıklık getirilmiştir. Dolayısıyla, bir işletme yatırım amaçlı gayrimenkulü geliştirilmeden elden 

çıkarılmasına karar verdiğinde, gayrimenkul finansal tablo dışı bırakılıncaya (finansal tablodan çıkarılıncaya) 

kadar yatırım amaçlı gayrimenkul olarak değerlendirilmeye devam edilir ve stok olarak yeniden 
sınıflandırılmaz. Benzer şekilde, işletme mevcut yatırım amaçlı gayrimenkülünü gelecekte aynı şekilde 

kullanımına devam etmek üzere yeniden yapılandırmaya başladığında, bu gayrimenkul yatırım amaçlı 

gayrimenkul olarak sınıflandırılmaya devam edilir ve yeniden yapılandırma süresince sahibi tarafından 

kullanılan gayrimenkul olarak sınıflandırılmaz. Bu değişiklik, 1 Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap 
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dönemleri için geçerli olup erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliğin, Şirket’in finansal durumu veya 
performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.  

UFRS’deki iyileştirmeler  
Uygulamadaki standartlar için yayınlanan “UFRS’de Yıllık İyileştirmeler / 2014-2016 Dönemi” aşağıda 
sunulmuştur. Şirket, değişikliğin finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.  

Yıllık iyileştirmeler - 2014–2016 Dönemi  

UFRS 1 “Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın İlk Uygulaması”  

UFRS’leri ilk kez uygulayacak olanlar için finansal araçlara ilişkin açıklamalar, çalışanlara sağlanan faydalar ve 
yatırım işletmelerinin konsolidasyonuna ilişkin olarak 2012-2014 dönemi yıllık iyileştirmeleri kapsamında 

sağlanan kısa vadeli muafiyetlerin kaldırılması. 

UFRS 12 “Diğer İşletmelerdeki Yatırımlara İlişkin Açıklamalar”  
UFRS 12’nin kapsamının daha açık şekilde ifade edilmesine yönelik olarak bir işletmenin bağlı ortaklığındaki, 

iş ortaklığındaki veya iştirakindeki yatırımlarını satış amaçlı olarak sınıflandırılması (elden çıkarılacak varlık 

grubu içerisine dahil edilmesi) durumunda, UFRS 12 uyarınca yapılması gerekli olan özet finansal bilgilerin 
açıklamasının gerekli olmadığının eklenmesi.  

UMS 28 “İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar”  

İştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımların doğrudan veya dolaylı olarak risk sermayesi girişimi, yatırım 

fonu, menkul kıymetler veya yatırım amaçlı sigorta fonları gibi işletmeler tarafından sahip olunması 
durumunda, iştiraklerdeki veya iş ortaklıklarındaki yatırımların için UFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer 

yöntemini uygulamalarına imkan tanınması. 

2.5 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti  
2.5.1 Gelirlerin Kaydedilmesi   

Gelirler, mal ve hizmet satışlarından alınan veya alınacak olan bedelin gerçeğe uygun değeri üzerinden tahakkuk 

esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, teslim edilmiş malların ve gerçekleşmiş hizmetlerin fatura bedelinin, 

satış indirimleri ve iadelerinden arındırılmış halidir. Satışların içerisinde önemli bir finansman unsuru 
bulunması durumunda, gerçeğe uygun bedel gelecekte oluşacak tahsilatların, finansman unsuru içerisinde yer 

alan faiz oranı ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasına göre finansal gelir olarak ilgili dönemlere 

kaydedilir. 

2.5.2 Malların Satışı  

Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartlar karşılandığında muhasebeleştirilir.  

● Grup'un mülkiyetle ilgili tüm önemli riskleri ve kazanımları alıcıya devretmesi,  
● Grup'un  mülkiyetle ilişkilendirilen ve süregelen bir idari katılımının ve satılan mallar üzerinde etkin bir 

kontrolünün olmaması,  

● Gelir tutarının güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi,  

● İşlemle ilişkili olan ekonomik faydaların Grup'a akışının olası olması ve  
● İşlemden kaynaklanacak maliyetlerin güvenilebilir bir şekilde ölçülmesi.  

2.5.3 Faiz Geliri  

Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varlıktan beklenen ömrü boyunca elde edilecek tahmini nakit 
girişlerini söz konusu varlığın net defter değerine getiren etkin faiz yöntemi esas alınarak ilgili dönemde 

tahakkuk ettirilir.  

2.5.4 Stoklar  

Stoklar, net gerçekleşebilir değer ya da maliyet bedelinden düşük olanı ile değerlenir. Maliyet, ağırlıklı ortalama 
maliyet metodu ile hesaplanmaktadır. Stoklara dâhil edilen maliyeti oluşturan unsurlar malzeme, direkt işçilik 

ve genel üretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine dâhil edilmemektedir. Net gerçekleşebilir 

değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından, tamamlanma maliyeti ve satışı 
gerçekleştirmek için gerekli satış maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardır. Stoklar, ilk madde ve 

malzeme, yarı mamüller, mamüller, işletme malzemesi, ticari mallar ve diğer stokları kapsamaktadır. 

2.5.5 Maddi Duran Varlıklar  
Maddi duran varlıklar, elde etme maliyetinden birikmiş amortismanın ve kalıcı değer kayıplarının düşülmesi ile 

bulunan net değerleri ile gösterilmektedir.  

Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılan veya idari amaçlı kullanılacak ve inşa edilme aşamasındaki varlıklar, 

maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek gösterilirler. Maliyete yasal harçlar da dâhil edilir. 
Kullanıma veya satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, 
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borçlanma maliyetleri Grup'un ilgili muhasebe politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit 
varlıklar için kullanılan amortisman yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi 

tutulur.  

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı 
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar için 

sınırsız ömürleri olması sebebi ile amortisman ayrılmamaktadır. Beklenen faydalı ömür, artık değer ve 

amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için her yıl gözden geçirilir ve 

tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.  
Finansal kiralama ile alınan varlıklar, beklenen ekonomik ömrü ile söz konusu kiralama süresinden kısa olanı ile 

diğer maddi duran varlıklarla aynı şekilde amortismana tabi tutulur.  

Maddi duran varlıklar olası bir değer düşüklüğünün tespiti amacıyla incelenir ve maddi duran varlığın kayıtlı 
değeri geri kazanılabilir değerinden fazla ise, karşılık ayrılmak suretiyle kayıtlı değeri geri kazanılabilir değerine 

indirilir. Geri kazanılabilir değer, ilgili maddi duran varlığın mevcut kullanımından gelecek net nakit akımları ile 

satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerinden yüksek olanı olarak kabul edilir. 
Maddi bir duran varlığa yapılan normal bakım ve onarım harcamaları, gider olarak muhasebeleştirilmektedir. 

Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı arttıran nitelikteki  

yatırım harcamaları, maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varlığın kalan tahmini 

faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi tutulmaktadır.  
Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu oluşan 

kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve cari dönemde 

ilgili diğer faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarına yansıtılır. 
Maddi duran Varlıkların tahmin edilen faydalı ömürlerine göre belirlenmiş amortisman ömürleri aşağıda 

belirtilmiştir:   

 YIL 

Binalar 5-50 

Tesis Makine ve Cihazlar 4-15 

Taşıtlar 3-10 

Demirbaşlar 4-15 

Diğer Maddi Duran Varlıklar 3-20 

 

2.5.6 Maddi Olmayan Duran Varlıklar   

2.5.6.1 Satın Alınan Maddi Olmayan Duran Varlıklar  

Satın alınan maddi olmayan duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş itfa payları ve birikmiş değer 
düşüklükleri düşüldükten sonraki tutarlarıyla gösterilirler. Bu varlıklar beklenen ekonomik ömürlerine göre 

doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde 

ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki 

değişiklikler ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir. Söz konusu maliyetler, alım maliyetlerini kapsamaktadır 
ve ekonomik ömürlerine göre itfaya tabi tutulur. 

2.5.6.2 Bilgisayar Yazılımları  

Satın alınan bilgisayar yazılımları, satın alımı sırasında ve satın almadan kullanıma hazır olana kadar geçen 
sürede oluşan maliyetler üzerinden aktifleştirilir. Söz konusu maliyetler, ekonomik ömürlerine göre itfaya tabi 

tutulur.  

Bilgisayar yazılımlarını geliştirmek ve sürdürmekle ilişkili maliyetler, oluştukları dönemde konsolide kapsamlı 
gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolü Grup'un elinde olan, saptanabilir ve kendine özgü yazılım ürünleri 

ile direk ilişkilendirilebilen ve bir yıldan fazla süre ile maliyetinin üzerinde ekonomik fayda sağlayacak 

harcamalar maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilir. Maliyetler, yazılımı geliştiren çalışanların 

maliyetlerini ve  
genel üretim giderlerinin bir kısmını da içermektedir. Maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilen 

bilgisayar yazılım geliştirme maliyetleri, ekonomik ömürleri üzerinden itfaya tabi tutulurlar. 

2.5.6.3 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 
Varlıklar, kayıtlı değerlerinin kullanılmak suretiyle değil satış işlemi sonucu geri kazanılmasının amaçlandığı 

durumlarda satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflandırılır. Bu varlıklar; bir işletme birimi, satış 

grupları veya ayrı bir maddi varlık olabilir. Satılmak üzere elde tutulan duran varlıkların satışının bilanço 
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tarihini takip eden on iki ay içerisinde gerçekleşmesi beklenir. Çeşitli olay veya koşullar satış işleminin 
tamamlanma süresini bir yıldan fazlaya uzatabilir. Söz konusu gecikmenin, işletmenin kontrolü dışındaki 

olaylar veya koşullar nedeniyle gerçekleşmiş ve işletmenin ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık 

grubunu) satışına yönelik satış planının devam etmekte olduğuna dair yeterli kanıt bulunması durumunda; satış 
işlemini tamamlamak için gerekli olan sürenin uzaması, ilgili varlığın (veya elden çıkarılacak varlık grubunun) 

satış amaçlı elde tutulan varlık olarak sınıflandırılmasını engellemez. 

Satış amacıyla elde tutulan duran varlıklar kayıtlı değerin veya makul değerin düşük olanı ile değerlenir. Makul 

değerin kayıtlı değerin altına düştüğü durumlarda oluşan değer düşüklüğü ilgili dönemin konsolide gelir 
tablosuna gider kaydedilir. Bu varlıklar üzerinden amortisman ayrılmaz. 

2.5.6.4 Türev Araçlar  
Türev finansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile kayda alınmalarını izleyen 
dönemlerde ise gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir.  

2.5.6.5 Varlıklarda Değer Düşüklüğü  

Grup, şerefiye dışındaki tüm maddi ve maddi olmayan duran varlıkları için değer düşüklüğü olduğuna dair 
herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın taşınmakta 

olan değeri, kullanım veya satış yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yüksek olanı ifade eden net 

gerçekleşebilir değer  

ile karşılaştırılır. Eğer söz konusu varlığın veya o varlığın ait olduğu nakit üreten herhangi bir birimin kayıtlı 
değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutardan yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmiştir. Bu 

durumda oluşan değer düşüklüğü zararları konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.  

Değer düşüklüğünün iptali nedeniyle varlığın (veya nakit üreten birimin) kayıtlı değerinde meydana gelen artış, 
önceki yıllarda değer düşüklüğünün konsolide finansal tablolara alınmamış olması halinde oluşacak olan defter  

değerini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmamalıdır. Değer düşüklüğünün iptali konsolide 

kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 

2.5.6.6 Finansal Kiralama  
Grup'un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve getirilerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması, finansal 

kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başlangıcında finansal kiralama 

konusu sabit kıymetin rayiç değeri ile kira ödemelerinin bugünkü değerinden düşük olanını esas almak suretiyle 
maddi duran varlıklara dâhil edilmektedir. Kiralamadan doğan finansman maliyetleri kiralama süresi boyunca 

sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde kira dönemine yayılmaktadır. Ayrıca, finansal kiralama konusu sabit 

kıymetler faydalı ömürleri esas alınmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadır. Finansal kiralama konusu 
sabit kıymetlerin değerinde bir azalma tespit edilirse değer düşüklüğü karşılığı ayrılır. Finansal kiralama borçları 

ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Kira ödemeleri finansal kiralama 

borçlarından düşülür. 

2.5.6.7 Borçlanma Maliyetleri  
Banka kredileri, alındıkları tarihlerde, işlem maliyetleri düşürülmüş gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda 

alınırlar. Müteakip dönemlerde etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş bedelleriyle değerlenir ve 

işlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet değeri arasındaki fark, konsolide 
kapsamlı gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır. 

Finansman faaliyetlerinin içerisinde kur farkı gelirleri yer alması durumunda, söz konusu gelirler aktifleştirilmiş 

bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir.  

Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli ölçüde zaman isteyen özellikli varlıklar söz konusu olduğunda, 
satın alınması, yapımı veya üretimi ile ilişki kurulabilen borçlanma maliyetleri, ilgili varlık kullanıma veya 

satışa hazır hale getirilene kadar varlığın maliyetine dâhil edilmektedir. Diğer tüm borçlanma maliyetleri, 

oluştukları dönemlerde konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilmektedir.  
Banka kredilerine ilişkin kur farkları, faiz giderleri ile ilişkilendirildikleri sürece aktifleştirilirler. Faiz 

giderleriyle birlikte aktifleştirilecek kur farkı gelir ve giderleri grubun kendi fonksiyonel para biriminde 

borçlanması halinde katlanacağı borçlanma giderleri ile hâlihazırda yabancı para cinsinden borçlanma yoluyla 
katlandığı borçlanma giderleri arasındaki değer farkı göz önünde bulundurularak belirlenir. 

2.5.6.8 İlişkili Taraflar  

Bu konsolide finansal tabloların amacı doğrultusunda, ortaklar, üst düzey yönetim (genel müdürler, grup 

başkanları, genel müdür yardımcıları, başkan yardımcıları ve fabrika müdürleri) ve yönetim kurulu üyeleri, 
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aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen ve önemli etkinliğe sahip bulunulan şirketler ile konsolidasyona dahil 
edilmeyen bağlı ortaklıklar ve iştirakler “ilişkili taraflar” olarak kabul edilmişlerdir. 

2.5.6.9 Netleştirme/Mahsup  

İçerik ve tutar itibarıyla önemlilik arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı 
gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları ve fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibarıyla 

toplanarak gösterilir. Varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak olması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri 

net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin 

eş zamanlı olduğu durumlarda net olarak gösterilirler.  

2.5.6.10 Finansal Yatırımlar 

Finansal varlıklar, krediler ve alacaklar, satılmaya hazır finansal varlıklar ve vadesine kadar elde tutulacak 

finansal varlıklar olarak sınıflandırılır. Sınıflandırma, finansal varlıkların alınma amaçlarına göre yapılmıştır. 
Yönetim, finansal varlıklarının sınıflandırmasını satın alındıkları tarihte yapar.  

2.5.6.11 Alacaklar  

Alacaklar, sabit veya belirli ödemeleri olan, aktif bir piyasada işlem görmeyen ve türev araç olmayan finansal 
varlıklardır. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydan kısa ise dönen varlıklar, 12 aydan uzun ise duran 

varlıklar olarak sınıflandırılırlar. Alacaklar finansal durum tablosunda ‘ticari ve diğer alacaklar’ olarak 

sınıflandırılırlar. 

2.5.6.12 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  
Satılmaya hazır finansal varlıklar, bu kategoride sınıflandırılan ve diğer kategorilerin içinde sınıflandırılmayan 

türev araç olmayan varlıklardır. Yönetim, ilgili varlıkları rapor tarihinden itibaren 12 ay içinde elden çıkarmaya 

niyetli değilse söz konusu varlıklar duran varlıklar içerisinde sınıflandırılırlar. 

2.5.6.13 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama 

kabiliyeti dâhil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli koşulların sağlanmış olduğu, sabit 

veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve işletme kaynaklı krediler ve alacaklar dışında kalan 
finansal varlıklardır. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar etkin faiz oranı yöntemi kullanılarak iskonto 

edilmiş bedel üzerinden değerlenmektedir. 

2.5.6.14 Muhasebeleştirme ve Ölçümleme  
Düzenli olarak alınıp-satılan finansal varlıklar, alım-satımın yapıldığı tarihte kayıtlara alınır. Alım-satım yapılan 

tarih, yönetimin varlığı alım satım yapmayı vaat ettiği tarihtir. Finansal varlıklar deftere ilk olarak gerçeğe 

uygun değerine işlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varlıklardan doğan nakit akım alım  
hakları sona erdiğinde veya transfer edildiğinde ve Grup tüm risk ve getirilerini transfer ettiğinde, finansal 

varlıklar defterlerden çıkartılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar müteakip dönemlerde gerçeğe uygun 

değerleriyle muhasebeleştirilmektedirler.  

Krediler ve alacaklar etkin faiz oranı kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle muhasebeleştirilmektedir.  
Satılmaya hazır olarak sınıflandırılmış yabancı para cinsinden parasal finansal varlıkların gerçeğe uygun 

değerlerindeki değişikliklerde, finansal varlığın iskonto edilmiş değerindeki değişiklikler ile finansal varlığın 

kayıtlı değerindeki diğer değişikliklerden oluşan kur farkları analiz edilirler. Parasal finansal varlıklardan oluşan 
kur farkları gelir tablosuna, parasal olmayan finansal varlıklardan oluşan kur farkları öz kaynaklara yansıtılır.  

Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varlıkların gerçeğe 

uygun değerindeki değişimler öz kaynaklara yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklar olarak  sınıflandırılan 

finansal varlıklar, satıldığında veya değer düşüklüğü oluştuğunda öz kaynaklarda gösterilen birikmiş gerçeğe 
uygun değer düzeltmeleri gelir tablosuna finansal varlıklardan doğan kar ve zararlar olarak aktarılır.  

Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin temettü ödemeleri alınmaya hak kazandığında, satılmaya hazır 

finansal varlıklardan elde edilen temettü gelirleri, gelir tablosunda yatırım faaliyetlerinden gelirler içinde 
gösterilir.  

Borsada işlem gören satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri piyasa alış fiyatlarına göre 

belirlenmektedir. Finansal varlıklar için aktif bir piyasanın (borsada işlem görmeyen menkul kıymetler) 
bulunmaması durumlarında, finansal varlığın gerçeğe uygun değeri değerleme yöntemleri kullanarak 

hesaplamaktadır. Bu yöntemler piyasa verilerinden yararlanılarak muvazaasız benzer işlemlerin kullanılmasını, 

benzer enstrümanların gerçeğe uygun değerlerinin referans alınmasını indirgenmiş nakit akımları analizini ve 

opsiyon fiyatlandırma modelleri yöntemlerini içerir. Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve gerçeğe 
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uygun değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar, maliyet bedelleri 
üzerinden, varsa, değer kaybı ile ilgili karşılık düşüldükten sonra konsolide finansal tablolara yansıtılır. 

Rapor tarihinde, finansal varlıklarının değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıt olup olmadığı değerlendirilir. 

Satılmaya hazır olarak sınıflandırılan hisse senetlerinin gerçeğe uygun değerinin maliyetinin altına önemli 
ölçüde ve uzun süreli olarak düşmesi değer düşüklüğü göstergesi olarak değerlendirilir. Satılmaya hazır finansal 

varlıkların değer düşüklüğü ile ilgili nesnel kanıtların varlığı durumunda ilgili finansal varlığın elde etme 

maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan oluşan toplam zarardan daha önce gelir tablosuna yansıtılan 

değer düşüklüğü tutarı çıkarıldıktan sonra kalan zarar öz kaynaklardan çıkarılarak gelir tablosunda 
muhasebeleştirilir. Sermaye araçları ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen değer düşüklüğü giderleri, takip eden 

dönemlerde söz konusu değer düşüklüğünün ortadan kalkması durumunda dahi gelir tablosu ile 

ilişkilendirilmez. 

2.5.6.15 Ticari Alacaklar  

Alıcıya ürün veya hizmet sağlanması sonucunda oluşan ticari alacaklar tahakkuk etmemiş finansman 

gelirlerinden netleştirilmiş olarak gösterilirler. Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri sonrası ticari alacaklar, 
orijinal fatura değerinden kayda alınan alacakların izleyen dönemlerde elde edilecek tutarlarının etkin faiz 

yöntemi ile iskonto edilmesi ile hesaplanır. Belirlenmiş faiz oranı olmayan kısa vadeli alacaklar, orijinal etkin 

faiz oranının etkisinin çok büyük olmaması durumunda, maliyet değerleri üzerinden gösterilir. 

Tahsil imkânının kalmadığına dair objektif bir bulgu olduğu takdirde ilgili ticari alacaklar için değer düşüklüğü 
karşılığı ayrılmaktadır. Söz konusu karşılığın tutarı, alacağın kayıtlı değeri ile tahsili mümkün tutar arasındaki 

farktır. Tahsili mümkün tutar, teminatlardan ve güvencelerden tahsil edilebilecek meblağlar da dahil olmak 

üzere tüm nakit akışlarının, oluşan ticari alacağın orijinal etkin faiz oranı esas alınarak iskonto edilen değeridir.  
Değer düşüklüğü karşılığı ayrılmasını takiben, değer düşüklüğüne uğrayan alacak tutarının tamamının veya bir 

kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan değer düşüklüğü karşılığından düşülerek diğer 

faaliyet gelirlerine kaydedilir. 

2.5.6.16 Nakit ve Nakit Benzerleri  
Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya 3 aydan daha az olan, nakde 

kolayca çevrilebilen ve önemli tutarda değer değişikliği riskini taşımayan yüksek likiditeye sahip diğer kısa 

vadeli yatırımlardır. Vadesi 3 aydan daha uzun olan banka mevduatları kısa vadeli finansal yatırımlar altında 
sınıflandırılır. 

2.5.6.17 Finansal Yükümlülükler  

Finansal yükümlülükler, ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. İlgili finansal 
yükümlülüğün yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere 

ilave edilir.  

Finansal yükümlülükler öz kaynağa dayalı finansal araçlar ve diğer finansal yükümlülükler olarak sınıflandırılır.  

Öz kaynağa dayalı finansal araçlar  
Finansal araçlar satın alma opsiyonları ile ilgili finansal yükümlülükler söz konusu opsiyonun itfa planına uygun 

olarak indirgenmiş değeri üzerinden finansal tablolara yansıtılır. Finansal yükümlülüğün indirgenmiş tutarının 

opsiyona konu olan finansal varlığın gerçeğe uygun değerine yaklaştığı kabul edilir. 
Diğer finansal yükümlülükler  

Diğer finansal yükümlülükler sonraki dönemlerde etkin faiz oranı üzerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte 

etkin faiz yöntemi kullanılarak itfa edilmiş maliyet bedelinden muhasebeleştirilir . 

Etkin faiz yöntemi; finansal yükümlülüğün itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz giderinin 
ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya 

uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince gelecekte yapılacak tahmini nakit ödemelerini 

tam olarak ilgili finansal yükümlülüğün net bugünkü değerine indirgeyen orandır.  

2.5.6.18 Ticari Borçlar 

Ticari borçlar, olağan faaliyetler içerisinde tedarikçilerden sağlanan mal ve hizmetlere ilişkin yapılması gereken 

ödemeleri ifade etmektedir. Ticari borçlar, ilk olarak gerçeğe uygun değerinden ve müteakip dönemlerde etkin 
faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyetinden ölçülürler . 

2.5.6.19 Kur Değişiminin Etkileri 

Grup'un finansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli fonksiyonel para birimi olan 

Türk Lirası (TL) ile sunulmuştur. 
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Yabancı para cinsinden gerçekleşen işlemler, işlem tarihindeki kurlar esas alınmak suretiyle kaydedilmektedir. 
Finansal durum tablosunda yer alan dövize endeksli parasal varlık ve yükümlülükler rapor tarihinde geçerli olan 

kurlar kullanılarak TL’ye çevrilmektedir.  

Gerçeğe uygun değeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancı para cinsinden kaydedilmiş 
olanlar, gerçeğe uygun değerin belirlendiği tarihteki kurlar esas alınmak suretiyle TL’ye çevrilmektedir. Tarihi 

maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden çevrilmeye tabi 

tutulmazlar.  

Yabancı faaliyetlerindeki varlık ve yükümlülükler, konsolide finansal tablolarda rapor tarihinde geçerli olan 
kurlar kullanılarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, işlemlerin gerçekleştiği tarihteki kurların 

kullanılması gereken dönem içerisindeki döviz kurlarında önemli bir dalgalanma olmadığı takdirde (önemli 

dalgalanma olması halinde, işlem tarihindeki kurlar kullanılır), dönem içerisindeki ortalama kurlar kullanılarak 
çevrilir. Oluşan kur farkı öz kaynak olarak sınıflandırılır ve Grup'un yabancı para çevirim farkları fonuna 

transfer edilir. Söz konusu çevirim farklılıkları yabancı faaliyetin elden çıkarıldığı dönemde gelir tablosuna 

kaydedilir.  
Yurtdışında faaliyet satın alımından kaynaklanan şerefiye ve gerçeğe uygun değer düzeltmeleri, yurtdışındaki 

faaliyetin varlık ve yükümlüğü olarak ele alınır ve dönem sonu kuru kullanılarak çevrilir. 

2.5.6.20 Pay Başına Kazanç  

Konsolide gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net karın ilgili yıl içinde mevcut hisselerin ağırlıklı 
ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.  

Türkiye’deki şirketler mevcut hissedarlara birikmiş karlardan ve öz kaynak enflasyon düzeltmesi farkları 

hesabından hisseleri oranında hisse dağıtarak (“bedelsiz hisseler”) sermayelerini arttırabilir. Hisse başına kazanç 
hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla pay başına kazanç 

hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, çıkarılan bedelsiz hisselerin geriye dönük olarak 

dikkate alınması suretiyle elde edilir. 

2.5.6.21 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar  
Grup, raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, konsolide finansal 

tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya çıkan 

düzeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanıcılarının ekonomik kararlarını etkileyen hususlar olmaları 
halinde konsolide finansal tablo dipnotlarında açıklanır.  

2.5.6.22 Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar  

Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir yükümlülüğün bulunması, yükümlülüğün yerine getirilmesinin 
muhtemel olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir şekilde tahmin edilebilir olması durumunda 

finansal tablolarda karşılık ayrılır.  

Karşılık olarak ayrılan tutar, yükümlülüğe ilişkin risk ve belirsizlikler göz önünde bulundurularak, rapor tarihi 

itibarıyla yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak harcamanın tahmin edilmesi yoluyla hesaplanır.  
Paranın zaman değeri etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı, yükümlülüğün yerine getirilmesi için 

gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü değerlerine 

indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz oranı ile  
söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto oranı vergi öncesi olarak belirlenir ve 

gelecekteki nakit akımlarının tahmini ile ilgili riski içermez.  

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

karşılanmasının beklendiği durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarın tahsil edilmesinin hemen hemen kesin 
olması ve güvenilir bir şekilde ölçülmesi halinde varlık olarak muhasebeleştirilir . 

2.5.6.23 Dönem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi  

Vergi gideri, cari dönem vergi giderini ve ertelenmiş vergi giderini kapsar. Vergi, doğrudan özkaynaklar altında 
muhasebeleştirilen bir işlemle ilgili olmaması koşuluyla, gelir tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili 

işlemle birlikte öz kaynaklar altında muhasebeleştirilir.  

Ertelenmiş vergi, yükümlülük yöntemi kullanılarak, varlık ve yükümlülüklerin konsolide finansal tablolarda yer 
alan değerleri ile vergi değerleri arasındaki geçici farklar üzerinden hesaplanır. Bununla birlikte, işletme 

birleşmeleri dışında, hem ticari hem de mali karı veya zararı etkilemeyen varlık ve yükümlülüklerin ilk defa mali 

tablolara alınması durumunda ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü mali tablolara alınmaz. Ertelenmiş 

vergi varlık ve yükümlülükleri, yürürlükte olan veya rapor tarihi itibarıyla yürürlüğe giren vergi oranları ve 
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vergi mevzuatı dikkate alınarak, vergi varlığının gerçekleşeceği veya yükümlülüğünün ifa edileceği dönemde 
uygulanması beklenen vergi oranları üzerinden hesaplanır.  

Başlıca geçici farklar, maddi duran varlıkların kayıtlı değerleri ile vergi değerleri arasındaki farktan, hâlihazırda 

vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider karşılıklarından ve kullanılmayan vergi indirim ve istisnalarından 
doğmaktadır.  

Ertelenen vergi yükümlülüğü vergilendirilebilir geçici farkların tümü için hesaplanırken, indirilebilir geçici 

farklardan oluşan ertelenen vergi varlıkları, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan 

yararlanmanın kuvvetle muhtemel olması şartıyla hesaplanmaktadır.  
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden 

mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması durumunda ertelenen vergi 

varlıkları ve yükümlülükleri karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir. 

2.5.6.24 Çalışanlara Sağlanan Faydalar  

Kıdem tazminatı karşılığı, Grup'un Türk İş Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından doğacak 

gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini ifade eder. Türkiye’de geçerli 
olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanunu uyarınca, Grup, en az bir yıllık hizmetini 

tamamlayan kendi isteği ile işten ayrılması veya uygunsuz davranışlar sonucu iş akdinin feshedilmesi dışında 

kalan sebepler yüzünden işten çıkarılan, vefat eden veya emekliye ayrılan her personeline toplu olarak kıdem 

tazminatı ödemekle yükümlüdür. Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan 
karşılık öngörülen yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar konsolide 

kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir. 

2.5.6.25 Nakit Akış Tablosu 
Grup, net varlıklarındaki değişimleri, finansal yapısını ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasında değişen 

şartlara göre yönlendirme yeteneği hakkında finansal tablo kullanıcılarına bilgi vermek üzere, diğer finansal 

tabloların ayrılmaz bir parçası olarak nakit akım tablosu düzenlemektedir. Döneme ilişkin nakit akımları 

işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri olarak sınıflandırılmaktadır.  
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları Grup'un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını 

gösterir. Yatırım faaliyetleri ile ilgili nakit akımları, Grup'un yatırım faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal 

yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.  
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup'un finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu 

kaynakların geri ödemelerini gösterir.  

2.5.6.26 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi  
Herhangi bir grup şirketi, ana ortaklığın hisselerini bedelini ödeyerek satın aldığında, el değiştiren hisselerin 

nominal tutarına denk gelen ödeme tutarı, hisse senedinin iptaline veya yeniden ihraç edilmesine kadar öz  

sermayeden düşülmekte ve karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi kalemi altında gösterilmektedir. Bu hisse 

müteakip dönemlerde yeniden ihraç edilmesi veya satılması durumunda tahsil edilen tutar yine öz sermayede 
gösterilir.  

2.6 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları  
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, rapor tarihi itibarıyla raporlanan varlık ve yükümlülüklerin 
tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi boyunca raporlanan gelir ve 

giderlerin  

tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, 

tahmin ve varsayımları, geçmiş tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında 
makul beklentiler dikkate alınarak sürekli olarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut 

olaylar ve işlemlere ilişkin en iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlardan farklılık 

gösterebilir. Gelecek finansal raporlama döneminde, varlık ve yükümlülüklerin kayıtlı değerinde önemli 
düzeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayımlar aşağıda belirtilmiştir:  

Grup vergiye esas finansal tabloları ile TMS ve TFRS’ ye göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki 

farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü 
muhasebeleştirmektedir. Grup’un gelecekte oluşacak karlardan indirilebilecek kullanılmamış mali zararlar ve 

diğer indirilebilir geçici farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları bulunmaktadır. Ertelenmiş vergi 

varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir. 

Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış 
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zararların ve diğer vergi varlıklarının son kullanılabileceği tarihler ve gerektiğinde kullanılabilecek vergi 
planlama stratejileri göz önünde bulundurulmuştur. 

Dipnot  3 - İşletme Birleşmeleri 

Şirket’in, TFRS 3 kapsamında işletme birleşmesi bulunmamaktadır.  

Dipnot  4 – Diğer İşletmelerdeki Paylar 

Şirket’in diğer işletmelerde payları bulunmamaktadır. 

Dipnot  5 - Bölümlere Göre Raporlama 

Şirket bölümlere göre raporlama yapmamaktadır. 

Dipnot  6- İlişkili Taraf Açıklamaları 

31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 itibari ile Şirketin ilişkili tarafı olan Okullu Gıda A.Ş.’nden ve Okullu Lojistik 

A.Ş.’nden nakliye, hammadde tedarik hizmeti ve iç pazar satış hizmeti alınmaktadır. Tukaş Dış Tic.A.Ş., 
Şirketin yurt dışı satışlarını aracı-ihracatçı olarak yapmaktadır.  

Ayrıca dönem içinde Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplamı 

44.522 TL dir. (31.12.2016 : 246.572TL) 
Dipnot  7 - Ticari Alacaklar ve Ticari Borçlar 

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.03.2017 31.12.2016 

Alıcılar 38.578.457 27.570.668 

Alacak Senetleri 14.503.615 16.390.227 

Alacak Senetleri Reeskontu -193.452 -220.571 

Şüpheli Ticari Alacaklar 6.128.418 6.076.163 

Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) -6.128.418 -6.076.163 

Toplam 52.888.620 43.740.324 

Şirket’in satışlarında vadeli ve peşin fiyat uygulaması bulunmamaktadır. Bayi ve zincir marketler için protokol 

vadesi olarak 60-120 gün uygulanmakta olup ihtiyaç halinde bu süreler uzatılmaktadır. (2016 : 60-120 gün ) 

31.03.2017 tarihi itibariyle ticari alacakların 6.128.418 TL tutarındaki kısmı için şüpheli alacak karşılığı 
ayrılmıştır. (2016: 6.076.163 TL)        

Kısa Vadeli Ticari Borçlar 

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 31.03.2017 31.12.2016 

Satıcılar 10.944.975 3.986.692 

Borç Senetleri 7.170.315 22.336.554 

Borç Senetleri Reeskontu -109.647 -367.945 

Toplam 18.005.643 25.955.301 

Ticari borçların ödeme vadeleri 30-150 gün arasında değişmektedir. (2016 : 30-150 gün) 

Dipnot  8 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacak ve Borçlar 

Şirket’in, finans sektörü faaliyetlerinde alacak ve borçları bulunmamaktadır. (2016 Yoktur. ) 

Dipnot  9 - Diğer Alacaklar ve Diğer Borçlar 

Kısa Vadeli Diğer Alacaklar 31.03.2017 31.12.2016 

Resmi kurumlardan alacaklar 713.592 0 

İhracat İadesi 300.434 1.360.118 

Bloke alacak 150.000 0 

Diğer 179.834 273.667 

Toplam 1.343.860 1.633.785 

   
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 31.03.2017 31.12.2016 

Ödenecek Vergi ve Fonlar                                            142.038 107.285 

Diğer Çeşitli Borçlar 45.326 4.952 

Toplam  187.364 112.237 
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Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.03.2017 31.12.2016 

Personele Borçlar 310.682 186.485 

Dipnot  10 – Stoklar 

 
31.03.2017 31.12.2016 

İlk Madde ve Malzemeler 10.326.858 7.725.631 

Yarı Mamuller 9.739.573 17.572.514 

Mamuller 67.695.506 83.549.506 

Ticari Mallar 447.374 255.041 

Toplam 88.209.311 109.102.692 

 

31.03.2017 tarihi itibariyle stoklar üzerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadır. (31.12.2016: Yoktur.) 

Dipnot  11 – Canlı Varlıklar 
Şirket’in, canlı varlıkları bulunmamaktadır. (2016 Yoktur. ) 

Dipnot  12 – Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler 

Dönen Varlıklar İçerisindeki 
  

Peşin Ödenmiş Giderler 31.03.2017 31.12.2016 

Gelecek Aylara Ait Giderler 4.263.297 1.710.130 

   
Kısa Vadeli Yükümlülükler İçerisindeki  

  
Ertelenmiş Gelirler 31.03.2017 31.12.2016 

Ertelenmiş Gelirler 8.501.867 10.356.078 

Toplam 8.501.867 10.356.078 

 

Dipnot  13 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  

Yatırım amaçlı gayrimenkuller yoktur.(2016 Yoktur). 

Dipnot  14 – Maddi Duran Varlıklar 

Şirketin maddi duran varlıklarının net değerleri aşağıdaki gibidir: 

Maddi Duran Varlıklar 31.03.2017 31.12.2016 

Arazi ve Arsalar 17.268.287 17.268.287 

Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 4.392.119 4.392.119 

Binalar 28.628.436 28.628.436 

Tesis Makine ve Cihazlar 70.070.450 69.537.605 

Taşıtlar 1.294.196 774.101 

Demirbaşlar 3.324.723 3.283.906 

Diğer Maddi Duran Varlıklar 964.293 977.572 

Birikmiş Amortisman -42.674.078 -41.293.067 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 72.086 16.163 

Toplam 83.340.512 83.585.122 
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1) 01.01.2017-31.03.2017 Hesap Dönemindeki Maddi Duran Varlık Hareketleri 

 
    

31.12.2016 İlaveler Çıkışlar 31.03.2017 

Arazi ve Arsalar 17.268.287 0 0 17.268.287 

Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 4.392.119 0 0 4.392.119 

Binalar 28.628.436 0 0 28.628.436 

Tesis Makine ve Cihazlar 69.537.605 893.302 -360.457 70.070.450 

Taşıtlar 774.101 520.095 0 1.294.196 

Demirbaşlar 3.283.906 40.817 0 3.324.723 

Diğer Maddi Duran Varlıklar 977.572 0 -13.279 964.293 

Birikmiş Amortisman -41.293.067 -1.502.938 121.927 -42.674.078 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 16.163 55.923 0 72.086 

Toplam Net Değer 83.585.122 7.199 -251.809 83.340.512 

 

2) 01.01.2016-31.03.2016 Hesap Dönemindeki Maddi Duran Varlık Hareketleri 

  

31.12.2015 

 

İlaveler 

 

Çıkışlar 

 

31.03.2016 
Arazi ve Arsalar 17.146.587        87.000      0 17.233.587 

Yer altı ve Yerüstü Düzenleri 3.726.409   21.860      0 3.748.269 

Binalar 28.285.277    17.900      0 28.303.177 

Tesis Makine ve Cihazlar 63.739.959    40.828   -260.964 63.519.823 

Taşıtlar 488.213        0   -3.010 485.203 

Demirbaşlar 3.096.251    170.811        0 3.267.062 

Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.002.978         0  -24.573 978.405 

Birikmiş Amortisman -36.043.980 -1.298.836    68.113 -37.274.703 

Yapılmakta Olan Yatırımlar 0   408.266       0 408.266 

Toplam Net Değer 81.441.694      -552.171 -220.434 80.669.089 

     

1) 01.01.2017 –31.03.2017 Hesap Dönemindeki Birikmiş Amortismanlar Hareketleri 

 
31.12.2016 İlaveler Çıkışlar 31.03.2017 

Yer altı ve Yerüstü Düzenleri -868.217 -49.708 0 -917.925 

Binalar -4.434.679 -157.215 0 -4.591.894 

Tesis Makine ve Cihazlar -32.539.941 -1.187.872 117.878 -33.609.935 

Taşıtlar -451.742 -47.010 0 -498.752 

Demirbaşlar -2.333.585 -50.589 0 -2.384.174 

Diğer Maddi Duran Varlıklar -664.903 -10.544 4.049 -671.398 

Toplam Net Değer -41.293.067 -1.502.938 121.927 -42.674.078 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 31 Mart 2017 

Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin  

Açıklayıcı Dipnotlar 

(Tutarlar Türk Lirası Olarak İfade Edilmiştir.) 

20 

 

2) 01.01.2016 –31.03.2016 Hesap Dönemindeki Birikmiş Amortismanlar Hareketleri 

 31.12.2015 İlaveler Çıkışlar 31.03.2016 

Yer altı ve Yerüstü Düzenleri -681.591 -40.842 0 -722.433 

Binalar -3.811.888 -169.439 0 -3.981.327 

Tesis Makine ve Cihazlar -28.336.305 -1.021.836 51.815 -29.306.326 

Taşıtlar -408.475 -7.114 2.195 -413.394 

Demirbaşlar -2.168.285 -48.073 0 -2.216.358 

Diğer Maddi Duran Varlıklar -637.436 -11.532 14.103 -634.865 

Toplam Net Değer -36.043.980 -1.298.836 68.113 -37.274.703 

 

Dipnot  15 - Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan Paylar 

Üzerindeki Haklar 

Yoktur. (2016 Yoktur. ) 

Dipnot  16- Üyelerin Kooperatif  İşletmelerdeki  Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar 

Yoktur. (2016 Yoktur. ) 

Dipnot  17 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar        

 
31.03.2017 31.12.2016 

Haklar 3.255.725 3.255.725 

Birikmiş Amortisman -2.760.913 -2.751.672 

Toplam 494.812 504.053 

 

Dipnot  18 – Şerefiye 

Şerefiye yoktur .(2016 Yoktur) 

Dipnot  19 – Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi 

Şirket’in, maden kaynakları bulunmamaktadır. (2016 Yoktur. ) 

Dipnot  20– Kiralama İşlemleri 

31.03.2017 tarihi itibariyle Şirket lehine ve aleyhine ödenen ve alınan kira yoktur. (2016: Yoktur.) 

Dipnot  21– İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları 

Şirket’in, imtiyazlı hizmet anlaşmaları bulunmamaktadır. (2016 Yoktur. ) 

Dipnot  22 - Varlıklarda Değer Düşüklüğü 

Varlıklarda değer düşüklüğü yoktur. (2016 : Yoktur.) 

Dipnot  23 - Devlet Teşvik ve Yardımları 

Şirketimiz, “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına” ilişkin olarak, gerçekleştirmiş olduğu ihracat 

karşılığında 300.434 TL tutarında ihracat iadesi geliri elde etmiştir. (31 Aralık 2016 – 1.556.597 TL) Ayrıca 
ilgili dönemde 5510 ve 14857 sayılı kanunlar kapsamında 43.495 TL (31 Aralık 2016 : 681.426 TL) tutarında 

SGK prim indirimi, 10.659 TL  (31 Aralık 2016 : 24.166 TL) Asgari Ücret Devlet Desteği ve 767 TL 687 sayılı 

KHK kapsamında sağlanan prim ve gelir vergisi desteğinden yararlanılmıştır. 

Dipnot  24 - Borçlanma Maliyetleri  

31.03.2017 tarihi itibariyle Şirket’in borçlanma maliyetleri bulunmamaktadır. (2016 Yoktur.) 

Dipnot  25 - Karşılıklar / Koşullu Varlık ve Borçlar 

 

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 

 

31.03.2017 

 

31.12.2016 

Dava Karşılıkları 603.710 603.710 
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Dipnot  26 – Taahhütler 

Şirket’in teminat/rehin/ipotek/kefalet (TRİK) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir : 

Şirket Tarafından Verilen TRİK’ler                       31.03.2017 31.12.2016 

a)Kendi Tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİK'ler 102.864.970 106.816.970              

b)Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar 

lehine vermiş olduğu TRİK'ler 

          

c)Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 

diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu 

TRİK'ler 

  

d)Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/2. maddesi 

çerçevesinde vermiş olduğu TRİK'ler 

  

e)Diğer verilen TRİK'Ler   

i) Ana ortak lehine verilmiş olan TRİK'ler (*)   

ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup 
şirketleri lehine verilmiş olan TRİK'ler 

  

iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişilerin lehine 
verilmiş olan TRİK'ler 

  

TOPLAM 102.864.970 106.816.970 

 

Şirket’in vermiş olduğu TRİK’lerin Şirket’in öz kaynaklarına oranı 31.03.2017 tarihi itibari ile  % 73 dir. 
(Şirket’in vermiş olduğu TRİK’lerin Şirket’in öz kaynaklarına oranı 31.12.2016 tarihi itibari ile  % 78 dir.) 

Şirket’in 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle, yukarıda sunulan ipotek ve teminat mektupları 

haricinde vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadır. 
Şirket’in, 31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle, kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu yabancı para 

cinsinden herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır. 

31 Mart 2017 tarihi itibariyle Şirket’in kullanmış olduğu kredileri için vermiş olduğu 5.800.000 USD ihracat 
taahhüdü bulunmaktadır. 

(31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Şirket’in kullanmış olduğu kredileri için vermiş olduğu 7.837.753 USD ihracat 

taahhüdü bulunmaktadır.) 

Dipnot  27 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 

A)Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar  

 

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli 

Karşılıklar 

 

 

31.03.2017 

 

 

31.12.2016 
İzin Karşılıkları 76.239 43.400 

 

B)Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 

 31.03.2017 31.12.2016 

Kıdem tazminatı karşılığı 1.094.890 1.039.578 

31.03.2017 tarihi itibari ile 01.01.2017-31.03.2017 döneminde uygulanmakta olan aylık kıdem tazminatı tavanı 

olan 4.426,16 TL tutar esas alınmıştır. (2016: 4.297,21 TL) 
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Dipnot  28 – Niteliklerine Göre Giderler 

 31.03.2017 31.03.2016 

Satış Pazarlama Dağıtım Giderleri -3.955.570 -2.941.389 
Genel Yönetim Giderleri -1.053.289 -1.139.180 

Araştırma Geliştirme Giderleri -39.198 -46.530 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler -2.020.485 -586.670 

Toplam -7.068.542 -4.713.769 

Dipnot  29 - Diğer Varlık ve Yükümlülükler 

Diğer Dönen Varlıklar 31.03.2017 31.12.2016 

Devreden KDV 16.121.283 16.868.563 

Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 2.928.738 2.939.171 

Personel Avansları 500 2.000 

İş avansları 5.298 0 

Gelir Tahakkukları 34.456 28.863 

Toplam 19.090.275 19.838.597 

 

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31.03.2017 31.12.2016 

Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar 204.859 168.586 

 

Dipnot  30 – Sermaye, Yedekler ve Diğer Öz kaynak Kalemleri 

Şirketin öz kaynak kalemleri aşağıdaki gibidir: 

 
31.03.2017 31.12.2016 

Ödenmiş Sermaye  272.650.000 272.650.000 

Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı 1.894.212 1.894.212 

Hisse Senetleri İhraç Primleri 121.459 121.454 

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 34.564.947 34.564.947 

Kıdem Tazminatı Karşılığı -1.094.890 -1.039.578 

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 28.075 28.075 

Geçmiş Yıllar Kar/Zararları -171.788.968 -187.016.287 

Dönem Net Karı/Zararı 5.031.030 15.227.319 

Toplam 141.405.865 136.430.142 

 

Şirket'in ödenmiş sermayesinin paydaşlar arasındaki dağılımı 

 31.03.2017 31.12.2016 

Ortağın Adı Soyadı Pay Oranı 

(%) 

Pay Tutarı 

(TL) 

Pay Oranı 

(%) 

Pay Tutarı 

(TL) 

Okullu Gıda A.Ş. %11 0 %11 0 

Cem OKULLU %38,50 119.966.000 %38,50 119.966.000 

Cengiz OKULLU %38,50 119.966.000 %38,50 119.966.000 

Diğer %12  32.718.000 %12  32.718.000 

Toplam 100 272.650.000 100 272.650.000 

 
Şirket’in 31 Mart 2017 itibariyle sermayesi 272.650.000 adet hisseden oluşmaktadır. (31 Aralık 2016: 

272.650.000) Hisselerin itibari değeri hisse başına 1 TL dir. Şirket’in temettü imtiyazı bulunan hisse senedi 

bulunmamaktadır. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır ve grup ayrımı yoktur. ) 
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Dipnot  31 - Hasılat  

 
31.03.2017 31.03.2016 

Satış Gelirleri  55.955.573 46.228.488 

Satışların Maliyeti (-) -45.698.639 -37.548.630 

Brüt Kar/Zarar 10.256.934 8.679.858 

 

Şirket'in Satış Gelirlerine ait detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir: 

 
31.03.2017 31.03.2016 

Yurtiçi Satışlar 50.916.135 38.128.150 

Yurtdışı Satışlar 12.119.084 11.723.819 

Diğer Satışlar 309.978 511.372 

Satış İadeleri ve iskontoları -7.389.624 -4.134.853 

Satış Gelirleri 55.955.573 46.228.488 

 

 
31.03.2017 31.03.2016 

Satılan Mamul Maliyeti -42.282.389 -36.494.547 

Satılan Ticari Mallar Maliyeti -3.416.250 -1.054.083 

Toplam Satış Maliyeti -45.698.639 37.548.630 

 

Dipnot  32 - İnşaat Sözleşmeleri 

İnşaat sözleşmelerine ilişkin varlıklar yoktur.(2016 Yoktur). 

Dipnot  33 – Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

 
31.03.2017 31.03.2016 

Araştırma Geliştirme Giderleri  -39.198 -46.530 

Paz. Satış ve Dağ. Giderleri  -3.955.570 -2.941.389 

Genel Yönetim Giderleri  -1.053.289 -1.139.180 

Toplam -5.048.057 -4.127.099 

 

Dipnot  34 - Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Giderler  

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 31.03.2017 31.03.2016 

Konusu Kalmayan Karşılıklar 0 34.381 

Önceki Dönem Gelir ve Karlar 0 6.000 

Diğer Olağan Gelir ve Karlar 2.400.386 2.201.869 

Toplam 2.400.386 2.242.250 

 

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler 31.03.2017 31.03.2016 

Karşılık Giderleri -86.894 -6.341 

Diğer Olağan Gider ve Zararları -1.928.733 -579.518 

Önceki Dönem Gider ve Zararları 0 -180 

Diğer Olağandışı Gider ve Zarar -4.858 -631 

Toplam -2.020.485 -586.670 
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Dipnot  35 - Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler 

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 31.03.2017 31.03.2016 

Sabit Kıymet Satış Karları 160.764 0 

Toplam 160.764 0 

 

Dipnot  36 - Çeşit Esasına Göre Sınıflandırılmış Giderler 

Şirket gelir tablosunda giderlerini fonksiyon esasına göre göstermiştir. Şirket, cari dönem amortisman 

giderlerini üretilen mamul maliyetine ve dönem giderlerine dahil etmiştir. 

 

Dipnot  37 - Finansman Gelirleri ve Giderleri 

Finansman Gelirleri 31.03.2017 31.03.2016 

Kambiyo Karları 883.702 232.856 

Reeskont Faiz Gelirleri 12.218.279 3.254.019 

Toplam 13.101.981 3.486.875 

 

Finansman Giderleri 31.03.2017 31.03.2016 

Kambiyo Zararları -1.146.844 -506.570 

Reeskont Faiz Giderleri -8.210.113 -4.938.730 

Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri -3.723.584 -2.729.779 

Toplam -13.080.541 -8.175.079 

 

Dipnot  38 - Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Analizi 

Grup’un 31.03.2017 tarihi itibarıyla tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm fayda kayıpları 55.312 TL’dir 

(31.03.2016: 206.483). 

Dipnot  39 – Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 

Şirket, 23 Ekim 2009 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar ile Turgutlu/Manisa’da bulunan 

fabrikasındaki üretim faaliyetlerinin sona erdirilmesine ve mevcut salça tesisi ile birlikte Turgutlu fabrikası 

arsasının satışına karar vermiştir. Dolayısıyla satışına karar verilen maddi duran varlıklar defterlerde taşınan 

değerleri ile satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin düşük olanı ile “satış amaçlı elde tutulan duran 
varlıklar” hesabına transfer edilmiştir.  

Şirket’in satış amaçlı elde tuttuğu duran varlığını, SPK listesinde gayrimenkul değerleme şirketleri içerisinde 

yer alan, Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin, 402783 lisans no’lu 
değerleme uzmanı Mesut KILIÇ tarafından değerlemeye tabi tutulmuş olup, 30.06.2015 tarih ve Net Özel 

2015-91 sayılı gayrimenkul değerleme raporunu düzenlemiştir. Gayrimenkul değerleme raporuna göre hali 

hazırda boş vaziyette olan Manisa ili Turgutlu İlçesi Yedi eylül Mahallesi 1323 Ada 38 Parsel de yer alan 
‘Kargir konserve fabrikası ve müştemelatı’ vasfı ile kayıtlı gayrimenkulün mevcut duruma göre toplam KDV siz 

Pazar değerini 19.888.000 TL olarak tespit etmiştir. 30.06.2015 tarihi itibariyle bu gayrimenkulün Şirket 

kayıtlarındaki net değeri ise 11.446.324 TL dir. Bunun sonucu (19.888.000 TL -11.446.324 TL =) 8.441.676 TL 

değer artışı ve değer artış fonu ortaya çıkmıştır. 

Satış Amaçlı Gayrimenkuller 31.03.2017 31.12.2016 

Maddi Duran Varlıklar Önceki Dönemden Devir 20.703.245 12.271.575 

Defterden Çıkartılan 0 -10.006 

Yeniden Değerleme Değer Artışı 0 8.441.676 

Kalan Değer 20.703.245 20.703.245 
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Dipnot  40 - Gelir Vergileri  (Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil) 

Şirket, vergiye esas yasal finansal tabloları ile Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) göre hazırlanmış 

finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi 

varlıkları ve  
 

yükümlülükleri muhasebeleştirmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin 

vergiye esas tutarları ile Türkiye Muhasebe Standartları’na (TMS) göre hazırlanan finansal tablolarda farklı 
dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır. 

 
31.03.2017 31.12.2016 

Ertelenmiş Vergi Varlıkları 10.590.194 11.334.810 

Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri (-) 0 0 

Ertelenmiş Vergi Varlıkları/Yük. (net) 10.590.194 11.334.810 

Kurumlar Vergisi 

Şirket, Türkiye'de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk 

ettirilecek kurumlar vergisi, ticari kazancın tespitinde gider yazılan, ancak vergi mevzuatına göre gider kabul 
edilmeyen giderlerin matraha eklenmesi ve vergiden istisna edilen kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve 

diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları ve tercih edildiği takdirde kullanılan yatırım indirimleri) düşüldükten 

sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır. 
2017 yılında uygulanan vergi oranı %20'dir . 

Türkiye'de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2017 yılı kurum 

kazancının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazancı üzerinden %20 oranında 

geçici vergi hesaplanır. 
Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak 

oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez. 

Türkiye'de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler 
ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında (özel hesap dönemine sahip 

olanlarda dönem kapanışını izleyen dördüncü ayın 1-25 tarihleri arasında) vergi beyannamelerini 

hazırlamaktadırlar. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde 
incelenerek değiştirilebilir. 

Gelir Vergisi Stopajı; 

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına 

dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubelerine dağıtılanlar 
hariç olmak üzere, kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi 

stopajı 24 Nisan 2003 – 23 Temmuz  2006  tarihleri arasında tüm şirketlerde %10 olarak uygulanmıştır. Bu 

oran 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %15 olarak 
uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir. 

Yatırım indirimi uygulaması 1 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, 

şirketlerin vergilendirilebilir kazançlarının yetersiz olması sebebiyle, 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 
indirilemeyen yatırım indirimi tutarları ile 1 Ocak 2006 öncesi başlayan ve iktisadi ve teknik bütünlük arz eden 

yatırımlara ait yatırım indirimi tutarları takip eden yıllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazançlardan 

düşülmek üzere sonraki yıllara taşınabilecektir. 1 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6009 sayılı 

kanun ile yapılan düzenleme gereğince indirim hakkı kazanılan yatırım indirimi tutarları yıl sınırlaması 
olmaksızın indirilebilecektir. 6009 sayılı kanunla yapılan düzenleme 2010 yılı kazançlarına uygulanmak üzere, 

1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 24 Nisan 2003 tarihinden önce alınmış yatırım teşvik belgelerine 

istinaden yararlanılan yatırım  indirimi tutarı üzerinden %19,8 oranında vergi tevkifatı yapılması 
gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan teşvik belgesiz yatırım harcamalarından vergi tevkifatı 

yapılmamaktadır. 

Şirket, ertelenen vergi varlığını / yükümlülüğünü,  bilanço kalemlerinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına 

ve Vergi Mevzuatına göre yapılan farklı değerlendirmeler sonucunda ortaya çıkan geçici farklar üzerinden 
hesaplamaktadır. (31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı % 20'dir. Bu nedenle, %20 oranı baz 

alınarak, geçici farklar üzerinden ertelenen vergi varlığı / yükümlülüğü hesaplanmıştır.)  
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Ertelenen Vergi Varlıkları/Yükümlülükleri 31.03.2017 31.12.2016 

*Değerleme sonucu maddi duran varlık değerleme farkı -1.073.081 -1.073.081 

Alacak ve borç reeskontu -2.093.256 -1.295.708 

**Geçmiş yıl zararları 16.222.478 16.222.478 

Stokların değerlenmesi -225.319 -247.584 

Kullanılmamış izin karşılığı -6.573 -7.048 

Devam eden dava karşılıkları 0 10.990 

***Yatırım indiriminden hesaplanan 647.981 609.113 

Kıdem karşılığı düzeltme farkı 215.008 207.916 

Diğer -4.778 0 

Toplam Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.682.460 14.427.076 

Muhasebeleştirilmeyen ertelenmiş vergi varlıkları 0 0 

Kayda Alınan Ertelenmiş Vergi Varlığı 13.682.460 14.427.076 

   

Önceki dönemden devreden ertelenmiş vergi varl./yük. -3.191.843 -3.191.843 

Önc. dönemd. devr. ert. vergi varl./Yük. Düzelt. farkı 99.577 99.577 

Dönem Sonu İtibariyle Ertelenmiş Vergi Varlığı/Yükümlülüğü 10.590.194 11.334.810 

 

(*) Şirket’in maddi duran varlıklarının yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda bilanço tarihinde 

21.461.623 TL yeniden değer artış fonu bulunmaktadır. Maddi duran varlıklar 2 yıldan fazla Şirket aktifinde yer 
aldığından vergi mevzuatına göre satış sonrası ortaya çıkacak satış kazançlarının %75 i kurumlar vergisine tabi 

olmayıp, sadece %25 i üzerinden kurumlar vergisi hesaplanacağından 21.461.623 TL değer artış fonunun %25 

oranlık kısmı üzerinden ertelenen vergi yükümlülüğü olarak 1.073.081 TL hesaplanmıştır. 
(**) Şirket’in 2012 , 2013 ve 2014 yılları zararla sonuçlanmış olup, bu yıllara ait takip eden yıllarda faaliyetin 

karla sonuçlanması sonucunda düşebileceği toplam 81.112.389 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır. Bunun 

sonucu, takip eden yıllarda bu zarar toplamına isabet edecek kurum kazancı üzerinden kurumlar vergisi 
ödenmeyeceğinden, 16.222.478 TL ertelenen vergi varlığı hesaplanmıştır. 

(***) Gelir Vergisi Kanunu 19 uncu maddesi kapsamında , sonraki dönemlerde kullanabileceği 3.239.906 TL lik 

yatırım indirimine ait ertelenen vergi varlığıdır.  

Dipnot  41 - Pay Başına Kazanç 

Gelir tablosunda beyan edilen hisse başına (kayıp)/kazanç, net karın/(net zararın) ilgili dönem içinde mevcut 

hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesiyle tespit edilir. 
Şirketler mevcut hissedarlara birikmiş kazançlardan payları oranında hisse dağıtarak (bedelsiz hisseler) 

sermayelerini arttırabilirler. Hisse başına (kayıp)/kazanç hesaplanırken, bu bedelsiz hisse ihracı çıkarılmış 

hisseler olarak sayılır. Dolayısıyla, hisse başına (kayıp)/kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi 

ortalaması, hisselerin bedelsiz olarak çıkarılmasını geriye dönük olarak uygulamak suretiyle elde edilir.  
Hisse başına esas (kayıp)/kazanç hissedarlara ait net (zarar)/karın çıkarılmış adi hisselerin söz konusu 

dönemdeki ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile hesaplanır. 
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31.03.2017 31.12.2016 

Ortalama Hisse Sayısı 272.650.000 272.650.000 

Net Dönem Karı/Zararı 5.031.030 15.227.319 

Pay Başına Kazanç 1,85% 5,58% 
 
Dipnot  42 - Pay Bazlı Ödemeler 

Pay bazlı ödemeler bulunmamaktadır. (2016 Yoktur.) 

Dipnot  43 - Sigorta Sözleşmeleri 

Şirket 2016 yılında süresi bitmiş olan poliçelerini yenileyerek, 2017 yılı için 183.189.930 TL teminat bedeli ile 

Torbalıdaki faaliyette bulunduğu fabrika binasına, Turgutlu ve Manyas’taki işyerlerine, makine teçhizatlarına, 
demirbaşlarına , emtiasına, makine kırılması, işyeri abonman, işyeri sigorta ve elektronik cihaz sigortalarını 

yaptırmıştır.  

Dipnot  44 - Kur Değişimin Etkileri 

Şirket'in 31.03.2017 tarihi itibariyle döviz kuru riski Dipnot 48’de açıklanmış olup, 31.03.2017 tarihinde sona 
eren hesap dönemi itibariyle oluşan kur farkı geliri ile kur farkı gideri kambiyo karları ve kambiyo zararları 

hesabında gösterilmiştir.  

Dipnot  45 - Yüksek Enflasyonlu Ekonomide Raporlama 
SPK’ nun 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe 

Standartları’na (UFRS uygulamasını benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazırlayan şirketler için, 

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir. Buna 
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafından yayımlanmış 29 No.lu “Yüksek Enflasyonlu 

Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“UMS / TMS 29”) uygulanmamıştır. 

Dipnot  46 - Türev Araçlar 

Türev araçlar yoktur.(2016 Yoktur) 

Dipnot  47 - Finansal Araçlar  

Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar 31.03.2017 31.12.2016 

Banka Kredileri 85.656.461 86.647.033 

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.553.365 5.243.622 

Ert. Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti -879.165 -1.033.935 

Toplam  89.330.661 90.856.720 
 

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 31.03.2017 31.12.2016 

Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksit ve Faizleri 32.914.612 151.849 
 

Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar 31.03.2017 31.12.2016 

Banka Kredileri 23.031.819 22.077.747 

Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.991.673 7.011.725 

Ert. Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti -776.127 -953.131 

Toplam 28.247.365 28.136.341 
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Dipnot  48 - Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi  
a-Sermaye Riski Yöntemi: 

Sermaye riski yöntemi, net borç/toplam öz kaynak oranı olarak izlenir. Bu oran net borcun toplam öz kaynağa 

bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından finansal borçlar ve 
yükümlülükler, finansal kiralama ve ticari borçları içerir. 

 
31.03.2017 31.12.2016 

Finansal ve Ticari Borçlar 169.414.452 147.255.973 

Nakit ve Nakit Benzerleri 40.875.802 1.889.436 

Net Borç 128.538.650 145.366.537 

Toplam Öz kaynak 141.405.865 136.430.142 

Net Borç/Öz kaynak Oranı 0,909 1,066 

 

b-Finansal Risk Faktörleri: 

Şirket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski,  nakit akımı faiz oranı 
riski ve fiyat riski ) kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır.  Şirket’in risk yönetimi programı genel  

olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Şirket finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin 

minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.  
Risk yönetimi, Şirket’in mali işler birimi tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise 

Şirket’in mali işler birimi tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Şirket’in operasyon üniteleri ile 

birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. 

b.1  Kredi Riski:  

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de 

taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve 

gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.  
Şirket’in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Şirket, bayilerinden doğabilecek bu riski, 

bayiler için belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlara  

göre belirleyerek yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve 
müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi 

sürekli değerlendirilmektedir.  

b.2  Likidite Riski: 

Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını 

düzenli olarak takip ederek ve finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli  

fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. Şirket’in likidite riski aşağıdaki 
gibidir: 

 
31.03.2017 31.12.2016 

Dönen Varlıklar  206.671.165 198.618.209 

Kısa Vadeli Borçlar  151.051.808 128.436.133 

Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar 1,37 1,55 

 

b.3 Piyasa Riski Yöntemi: 

Şirket faaliyetleri nedeniyle, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişikliklerle ilgili finansal risklere maruz 
kalmaktadır. 

b.3.1 Kur Riski: 

Yabancı para pozisyonu 

Toplam TL Bazında Döviz Varlık ve Yükümlülükleri; 

 
31.03.2017 31.12.2016 

Döviz varlıklar 14.040.025 9.282.288 

Döviz yükümlülükleri -6.979.003 -6.153.604 

Net döviz pozisyonu 7.061.022 3.128.684 
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Şirket’in döviz cinslerine göre varlıkları: 

31.03.2017 Döviz Cinsi Döviz  Tutarı TL  Tutarı 

Ticari Alacaklar Usd 1.626.712 5.918.955 

Ticari Alacaklar Euro 852.246 3.330.835 

Parasal Finansal Varlıklar Usd 359.545 1.308.242 

Parasal Finansal Varlıklar Euro 890.923 3.481.993 

Toplam 
  

14.040.025 

 

 

31.12.2016 Döviz Cinsi Döviz  Tutarı TL  Tutarı 

Ticari Alacaklar Usd 864.513 3.042.396 

Ticari Alacaklar Euro 1.014.036 3.761.973 

Diğer Ticari Alacaklar Euro 7.780 28.863 
Parasal Finansal Varlıklar Usd 257.480 906.122 

Parasal Finansal Varlıklar Euro 415.896 1.542.934 

Toplam   9.282.288 

 

Şirket’in döviz cinslerine göre yükümlülükleri: 

31.03.2017 Döviz Cinsi Döviz Tutarı TL Tutarı 

Ticari Borçlar Usd 28.143 102.401 

Ticari Borçlar Euro 108.236 423.020 

Finansal Yükümlülükler Euro 1.500.000 5.862.450 

Parasal olan diğer Yükümlülükler Usd 162.269 590.432 

Parasal olan diğer Yükümlülükler Euro 179 700 

Toplam 
  

6.979.003 

 

31.12.2016 Döviz Cinsi Döviz Tutarı TL Tutarı 

Ticari Borçlar Usd 9.920 34.910 

Finansal Yükümlülükler Euro 1.500.000 5.564.850 

Parasal olan diğer Yükümlülükler Usd 143.719 505.775 

Parasal olan diğer Yükümlülükler Euro 12.957 48.069 

Toplam 
  

6.153.604 

b.3.2 Faiz Oranı Riski: 

Şirketin Finansal yükümlülükleri faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Şirketin finansal yükümlülükleri 

ağırlıklı olarak sabit faizli borçlanmalardan oluşmaktadır. 

Dipnot 49- Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer Açıklamaları ve Finansal Riskten Korunma 

Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar) 
Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri : 

 Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde aşağıdaki yöntemler 

uygulanır:  
-Birinci yöntem: Finansal varlık ve yükümlülükler, aynı türden varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem 

gören borsa fiyatlarından değerlenir.  

-İkinci yöntem: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık veya yükümlülüğün birinci yöntemde belirtilen 
borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının belirlenmesinde kullanılan 

girdilerden hareketle değerlenir.  

-Üçüncü yöntem: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin 

bulunmasında kullanılan ve piyasada gözlenebilen bir veriye dayanmayan girdiler ile değerlenir.  
Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile gösterilen türev finansal araçlar haricinde finansal varlık ve 

yükümlülük yoktur. 
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Bilançoda maliyet veya itfa edilmiş maliyetle yansıtılan finansal araçların defter değeri ile rayiç değerlerine 
ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir: 

Banka mevduatları, kasa, alınan senetler ve diğer hazır değerlerin kayıtlı değerlerinin, bu varlıkların kısa 

vadelerde elden çıkarılmaları ihtimali ve değer düşüklüğü riski olmaması nedeniyle, gerçeğe uygun değerleriyle 
aynı olduğu varsayılmaktadır. 

Ticari alacakların iskonto edilmiş ve şüpheli alacak karşılığı ayrılmış değerlerinin, varlıkların gerçeğe uygun 

değerine eşdeğer olduğu varsayılmaktadır. 

Kısa ve uzun vadeli banka kredilerin gerçeğe uygun değerinin; bahse konu finansal borçların itfa edilmiş maliyet 
yöntemiyle hesaplanan kayıtlı değerlerine eşdeğer olduğu varsayılmaktadır. 

Ticari borçların iskonto edilmiş değerlerinin, borçların gerçeğe uygun değerine eşdeğer olduğu 

varsayılmaktadır. 

Dipnot  50 - Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar 

Raporlama döneminden sonra olay yoktur. 

Dipnot  51- Finansal Tabloların Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, 

Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar 

Şirket’in 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu’nun  II-14.1 sayılı tebliğ 

hükümlerine göre hazırlanan bağımsız incelemeden geçmiş finansal tabloları, incelenmiş olup; söz konusu 

finansal tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığına ve Şirket’in izlediği muhasebe ilkeleri ile 
Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) düzenlemelerine 

uygun ve doğru olduğuna, karar verilmiştir. 

Dipnot  52 - TMS'ye İlk Geçiş 

Şirket, muhasebe kayıtlarını ve kanuni defterlerini yürürlükteki ticari ve mali mevzuatı esas alarak Türk Lirası 

(TL) olarak tutmaktadır. İlişikteki finansal tablolar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 13.06.2013 tarih ve 

28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya 
İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan 

Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları 

(TMS/TFRS) esas alınmıştır.  
İlişikteki finansal tablolar, SPK’nın 07.06.2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayımladığı 

duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan, finansal tablo ve dipnot gösterim esaslarına uygun olarak sunulmuştur. 

Finansal tablolar, yasal kayıtlara dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup SPK’nın tebliğlerine uygun 
olarak,  

Şirket'in durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, birtakım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi 

tutularak hazırlanmıştır.  
Şirket Borsa İstanbul’da (BİST) öteden beri işlem gördüğü için finansal tablolarını TMS’ye göre sunmaktadır. 

Dipnot  53 - Nakit Akış Tablosuna İlişkin Açıklamalar 
Şirket'in nakit akış tablosu SPK’nın 07.06.2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni’nde yayımladığı 

duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan, finansal tablo ve dipnot gösterim esaslarına uygun olarak sunulmuştur.  

 

Nakit ve Nakit Benzerleri 

 31.03.2017 31.12.2016 

Kasa  1 1 

Bankalar 36.421.930 20.885 
Diğer Hazır Değerler 4.453.871 1.868.550 

Toplam 40.875.802 1.889.436 

 

Dipnot  54 - Öz kaynaklar Değişim Tablosuna İlişkin Açıklamalar 

Şirket'in  öz kaynak değişim tablosu SPK’nın 07.06.2013 tarihli ve 2013/19 sayılı Haftalık Bülteni’nde 

yayımladığı duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan, finansal tablo ve dipnot gösterim esaslarına uygun olarak 

sunulmuştur.  

   




