TUKAŞ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
FAALİYET RAPORU
2015

Doğaya hep özen gösterdik

BAŞKAN MESAJI
Değerli Ortaklarımız,
2014 yılında OYAK hisselerinin devralınmasıyla Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş. için yeni bir
dönem başlamıştır.
Tukaş’ın satın alınmasından hemen sonra, üretim ve satış süreçlerinin iyileştirilmesi,
maliyetlerin düşürülmesi, tesis kapasitesinin artırılması, gerekli yatırımların gerçekleştirilmesi
için yönetimimiz tarafından çalışmalara başlanmış ve 2015 yılı içerisinde 18,8 Milyon TL
yatırım gerçekleşmiştir. Uzun zamandır zarar açıklayan Tukaş özlenen karlılığa ulaşmıştır.
Yönetim olarak hedeﬁmiz 2014 yılında 47 bin ton olan satışları 2019 yılında 130 bin ton
seviyelerine ulaştırmaktır. 2015 yılında 52 bin ton satış gerçekleşmiştir. Tukaş’ın salça
satışları önümüzdeki dönemde de satışların önemli bir kısmını oluşturmakla birlikte oran
olarak en fazla artış reçel ve ketçap-mayonez ürün grubunda planlanmaktadır. Ketçap ve
mayonez ürün gruplarında da yeni ambalaj ve ürün çeşitliliği oluşturulmaktadır. Zeytin ürün
grubunda Okullu Gıda’nın kendi satışları dışında Tukaş markası ile zeytin satışları
yapılması hedeﬂenmektedir.
Bu değerlendirmelerin ışığında, 2016 yılının Tukaş için daha verimli ve daha karlı bir yıl
olacağı inancıyla değerli hissedarlarımız, çiftçilerimiz, iş ortaklarımız, tüm müşterilerimiz ve
çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
Cem OKULLU
Yönetim Kurulu Başkanı
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TARİHÇE
1962 yılında Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kurulan, 1967 yılında OYAK tarafından satın
alınan Tukaşın %93,19 oranında ve 254.092.986,17 TL nominal değerli hissesi 2014 yılında
OKULLU Gıda Maddeleri, Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU tarafından satın alınmıştır.
Gıda sektöründe faaliyet gösteren Şirket 1994 yılında ödenmiş sermayesinin %15’ini halka
arz etmiş ve hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.’de bu tarihten itibaren işlem görmeye başlamıştır.
Genel Müdürlüğü İzmir’de bulunan Şirket, üretim faaliyetlerini İzmir’in Torbalı ve Balıkesir’in
Manyas ilçelerindeki fabrikalarında gerçekleştirmektedir. Bugün sektöründe önemli bir paya
sahip olan Tukaş; salça ve domates ürünleri, konserve (sebze, şarküteri, bakliyat, hazır
yemek), turşu, reçel, sos (ketçap, mayonez, acı biber sosu ve kahvaltılık sos) ve
dondurulmuş gıda ürün gruplarından oluşan geniş ürün yelpazesine sahiptir.
Tukaş, ürünlerini TSE-EN-ISO 22000 kalite güvence sistemiyle üretmektedir. Tukaş, ayrıca
uluslararası gıda platformunda geçerli olan BRC (British Retail Consortium), IFS
(International Food Standard, Kosher ve Helal Gıda belgelerine sahiptir. “Güvenli gıda,
tarladan başlar” bilinciyle çıkılan lezzet yolculuğunda tarımsal hammaddeler, “kontrollü tarım
sistemi” ile tedarik edilmekte, hasat mevsiminde tarlalardan özenle toplanan taze sebze ve
meyveler anında işlenmektedir. Böylece mevsiminde tarlalardan özenle toplanan sebze ve
meyveler, “Tukaş” markasıyla tarladan sofraya güvenli gıda olarak tüketicilere sunulmaktadır.
Yarım asırlık lezzet yolculuğunda ürünleriyle sabah kahvaltısından akşam yemeğine günün
her öğününde sofralarda “lezzet sihirbazı” olarak yer alan Tukaş, kalitesine gösterdiği özen
ve tüketiciye sunduğu güven ile tarıma dayalı gıda sektörünün öncü kuruluşlarından biridir.
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YÖNETİM KURULU

Cem OKULLU-Yönetim Kurulu Başkanı /(26.12.2014-

)

Cengiz OKULLU-Yönetim Kurulu Başkan Vekili / (26.12.2014-

)

OKULLU Gıda Maddeleri İnş. San. Tic. Ltd. Şti (Temsilcisi Cem OKULLU) / (26.12.2014-

Günsel KOCABOZ - Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız / (26.12.2014Bülent BİRCAN-Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız / (26.12.2014-

YÖNETİCİLERİMİZ
Hüsamettin GÜLER – Genel Müdür Yardımcısı
Sedat ERKUL – Mali İşler Direktörü
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)

)

)

MİSYONUMUZ
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Müşterilerimiz, çalışanlarımız, ortaklarımız ve toplum için sürekli yeni değre yaratan,
Yasalara ve iş ahlakına uygun dürüst çalışan,
Kaynakları verimli kullanabilen,
Kaliteli ürünler sunan, güvenilir ve sürekli glişen,
İyi bir çalışma ortamında yeteneklerin geliştirilidiği, katılımın ve ekip çalışmasının
özendirildiği, çalışanlarına değer veren,
Toplumsal sorumluluğu ve çevre bilinci yüksek,
Tedarikçilerle işbirliğini hedeﬂeyerek gelişen ve geliştiren,
Çağdaş yönetim tekniklerini benimseyen,
Sürdürülebilir karlı büyümeleri yaratan, rekabetçi bir şirket olarak algılanmak istiyoruz.

VİZYONUMUZ
Gıda sektöründe lider kuruluş olarak; müşteri odaklı yönetim sistemini benimseyen, toplam
kalite üretim anlayışını özümsemiş, teknolojisini sürekli yenileyen, ürün çeşitliliği ile “mega
gıda markası” yaygın ihracat ağı ile “Dünya markası” olmaktır.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Hedeﬁmiz, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak karşılayacak şekilde güvenilir gıda
ürünleri sunarak, bir dünya markası olmaktır.
Yönetim ve tüm çalışanlar olarak belirlediğimiz bu hedefe, üreticilerimiz ve tedarikçilerimizle
birlikte büyüyerek, karlılığımızı ve verimliliğimizi artırarak, Toplam Kalite yönetim anlayışını
benimseyerek ulaşabileceğimize inanıyoruz.
Tukaş olarak, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevreye değer veren bir
yaklaşımla üretim yapan, tüketicinin korunmasını ve bilinçlenmesini destekleyen,
hissedarlarımız ve toplum için değer yaratan katılımcı yönetim şeklinin benimseyen, yenilikçi
ve sosyal sorumluluk bilimcini sürekli gözeten bir şirket olarak varlığmızı sürdürmek istiyoruz.
Bu hedef ve çalışma sistemlerindeki etkinliklerin sürekli iyileştirileceğini ve her zaman
“Tüketici Memnuniyeti” için çalışacağımızı taahhüt ediyoruz.
GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI VE AMAÇLARI
Hedeﬁmiz Torbalı ve Manyas fabrikamızda üretmekte olduğmuzu domates salçası, biber
salçası, domates rendesi, doğranmış domates, bakliyat, sebze, hazır yemek ve meyve
konserveleri; reçel, mayonez, ketçap, hardal, acı biber sosu, pizza sosu, tatlı ve tuzlu
turşular, közlenmiş kırmızı biber ve közlenmiş patlıcan konservesi, kurutulmuş domates ve
dondurulmuş sebze ve meyve ürünlerini üretirken hammadde ve kontrolü ile birlikte ürünün
tüketileceği ana kadar gıda güvenliğine yönelik oluşabilecek tehlikeleri tanımlamak,
değerlendirmek ve kontrolünü sağlamaktır.
Bu kapsamda ticari hedeﬂerimiz müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, ilgili mevzuat ve kendi gıda
güvenliği gereksinimlerimizce uyum içinde olmayı şart koşuyoruz. Amacımız teknolojik
gelişmeleri izlemek, çalışanlarımızın geliştirilmesi için gerekli olan ihtiyaçları belirterek
karşılamak, müşteri memnuniyetini sağlamak, üretimlerimizin verimliliğini artırmak ve
süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmektir.
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DEĞERLERİMİZ
Davranışlarımızı, kararlarımızı ve iş amaçlarımızı yönlendiren değerlerimiz:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Müşteri memnuniyeti,
Maliyet bilinci, verimli çalışma,
Önce insan,
Dürüstlük ve şeffaﬂık,
Bireysel gelişim,
Yaratıcılık, girişimcilik, inovasyon,
İşçi sağlığı, iş güvenliği,
Rekabet ve adalet,
Ürün kalitesinin istikrarlılığı,
Yüksek iletişim,
İş ahlakı,
Karşılıklı saygı ve sevgi,
Paylaşım,
Sürekli gelişme,
Çevre sağlığı,

TARIM FAALİYETLERİ
Şirket, ürünlerinin tarımsal hammadesini oluşturan sebze ve meyvelerin büyük çoğunluğunu
“kontrollü tarım sistemi” ile tedarik etmektedir. Planlı ve verimli tarımsal üretimi sağlayan,
çiftçiler ile yakın işbirliği kurulan ve onlara teknik destek verilen “kontrollü tarım sistemi”
sayesinde üretimin her aşaması takip edilebilmekte ve tarladan sofraya ürün izlenirliği
sağlanabilmektedir. Kontrollü tarım sistemiyle tedarik edilen tarımsal hammaddeler, gıda
güvenliği ön planda tutularak işlenmektedir.
ÜRETİM FAALİYETLERİ
Şirket, üretim faaliyetlerini İzmir’in Torbalı ve Balıkesir’in Manyas ilçelerindeki fabrikalarında
gerçekleştirmektedir. Salça, konserve (sebze, şarküteri, bakliyat, hazır yemek), turşu, reçel,
sos (ketçap, mayonez ve acı biber sosu) ve dondurulmuş gıda ürün gruplarında üretim yapan
Şirketimizin 2015 yılı üretim miktarlarının geçmiş yılla karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.
Üretim Miktarı (Ton)

31.12.2015

31.12.2014

Salçalar

41.582

20.895

Turşular

6.017

7.681

Konserveler

8.464

6.311

Diğer

11.677

11.257

Toplam

67.740

46.144
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SATIŞ FAALİYETLERİ
Tukaş; satış faaliyetlerini iç pazarda geleneksel kanal, ulusal zincir marketler ve ev dışı
tüketim kanalında gerçekleştirmektedir. Tukaş, dış pazarda, AB ülkeleri, ABD, Avustralya,
Japonya, Afrika ülkeleri ve Orta Doğu ülkelerine ürünlerini Tukaş markasıyla ve fason olarak
( PL ) ihraç etmektedir. Yıllara göre değişmekle birlikte, Tukaş’ın toplam satışlarının %30’unu
ihracat, %70’ini ise iç pazar satışları oluşturmaktadır.
2015 yılı satış miktarlarının geçmiş yılın aynı dönemiyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.
Satış Miktarı (Ton)

31.12.2015

31.12.2014

Salçalar

25.273

22.421

Turşular

7.441

7.797

Konserveler

7.030

6.524

11.847
51.591

9.822
46.564

Diğer
Toplam

Yıllar itibarı ile ana ürün bazında gerçekleşen net satışlar:
Net Satışlar (TL)
Ürünler
Salça
Konserve
Turşu
Diğer
TOPLAM

31.12.2015

%

31.12.2014

86.736.740 54 54.451.320
10.520.767 7
8.853.578
14.564.349 9
11.800.490
49.792.900 30 31.115.818
161.614.756 100 106.221.206

%
55
7
10
28
100

YATIRIM FAALİYETLERİ
Yıllar itibarı ile yatırım faaliyetleri aşağıdaki gibidir:
2014
Üretim Hattı Faaliyetleri Yatırımı 13.876.738
Binalar
3.629.049
939.858
Yeraltı ve yerüstü düzenleri
50.287
Arazi ve arsalar
Bilgi Sistemleri Yatırımları
386.068
Diğer
Toplam
18.882.000
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2014
2.439.093
275.707
115.000
2.829.800

2013
1.614.429
50.434
1.664.863

PERSONEL YAPISI
Yıllar itibarı ile ortalama personel sayısı aşağıda sunulmuştur.

Daimi Beyaz Yakalı
Daimi Mavi Yakalı
Mevsimlik
Toplam

2015
48
35
7
90

2014
104
36
15
155

2013
159
42
12
213

ORTAKLIK YAPISI
Ortaklar
Cem OKULLU
Cengiz OKULLU
Diğer
TOPLAM

Pay Oranı (%)

Hisse Tutarı (TL)

44
44
12

119.966.000
119.966.000
32.718.000

100

272.650.000
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TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31.12.2015 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiş r)
DİPNOT
31.12.2015
VARLIKLAR
271.746.403
Dönen Varlıklar
173.213.467
Nakit ve Nakit Benzerleri
53
1.673.471
Ticari Alacaklar
7
29.350.329
-İlişkili Olmayan Taraﬂardan Ticari Alacaklar
7
29.350.329
Diğer Alacaklar
9
1.336.793
-İlişkili Olmayan Taraﬂardan Diğer Alacaklar
9
1.336.793
Stoklar
10
99.538.163
Peşin Ödenmiş Giderler
12
1.138.654
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40
53.430
Diğer Dönen Varlıklar
29
19.419.382
ARA TOPLAM
152.510.222
-Sa ş Amaçlı Sınıﬂandırılan Duran Varlıklar
39
20.703.245
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
173.213.467
Duran Varlıklar
98.532.936
Maddi Duran Varlıklar
14
81.441.694
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17
642.051
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40
16.449.191
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.532.936
TOPLAM VARLIKLAR
271.746.403

31.12.2014
207.468.306
152.834.990
21.975.882
28.366.093
28.366.093
1.141.878
1.141.878
65.976.416
1.461.281
0
21.641.865
140.563.415
12.271.575
152.834.990
54.633.316
53.827.505
805.811
0
54.633.316
207.468.306

KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
-İlişkili Taraﬂara Ticari Borçlar
-İlişkili Olmayan Taraﬂara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
-İlişkili Olmayan Taraﬂara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Kısa Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

271.746.403
117.226.468
86.614.891
0
27.632.216
0
27.632.216
195.702
130.156
130.156
1.790.514
714.899
38.762
676.137
148.090
117.226.468
32.941.421
27.833.791
4.443.743
663.887
663.887
0
32.941.421

207.468.306
105.144.470
40.890.253
51.152.225
10.165.115
0
10.165.115
340.651
231.298
231.298
1.669.284
634.144
65.323
568.821
61.500
105.144.470
31.785.488
22.029.895
5.975.320
588.430
588.430
3.191.843
31.785.488

121.578.514
272.650.000
1.894.212
121.454

70.538.348
272.650.000
1.894.212
121.454

33.901.060
34.564.947
-663.887
28.075
-224.970.213
37.953.926
271.746.403
271.746.403

17.998.710
21.943.307
-3.944.597
28.075
-178.340.308
-43.813.795
207.468.306
207.468.306

47
47
7
6,7
7
9
9
9
12
27
27
25
29

47
12
27
27
40

ÖZKAYNAKLAR
-Ödenmiş Sermaye
-Sermaye Düzeltmesi Enﬂasyon Farkı
-Paylara İlişkin Primler
-Kâr veya Zararda Yeniden Sınıﬂandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kıdem Tazmina Karş.-Aktüeryal Fon
-Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
-Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları
-Dönem Net Kârı/Zararı
TOPLAM KAYNAKLAR
TOPLAM KAYNAKLAR

30
30
30
30
30
30
30
30
30
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TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tüm Tutarlar TL olarak gösterilmiş r.)
DİPNOT

01.01.2015
31.12.2015

01.01.2014
31.12.2014

162.563.810
-129.515.706
33.048.104
-210
-6.003.227
-9.017.054
14.886.732
-4.269.886
28.644.459

106.221.206
-110.248.591
-4.027.385
-292.638
-15.648.635
-20.615.705
4.683.823
-1.119.233
-37.019.773

139.401
0

0
-726.100

28.783.860

-37.745.873

KÂR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Sa şların Maliye (-)
Brüt Kâr/Zarar
Araş rma Geliş rme Giderleri
Genel Yöne m Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
Esas Faaliyet Kârı/Zararı

31
31

Ya rım Faaliyetlerinden Gelirler
Ya rım Faaliyetlerinden Giderler

35
35

33
33
33
34
34

FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)

37
37

9.579.622
-19.951.014

7.898.075
-13.965.997

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARAR
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri Geliri
Dönem Vergi Gideri/Geliri
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri

40
40
40

18.412.468
19.541.458
0
19.541.458

-43.813.795
0
0
0

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI

37.953.926

-43.813.795

DÖNEM KÂRI/ZARARI

37.953.926

-43.813.795

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

41

0,1392

-0,1607

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

38

12.368.950

0

Kar veya zararda yeniden sınıﬂandırılmayacaklar
-Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Ar şları /Azalışları
- Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Ar şları /Azalışları
-Kâr veya Zararda Yeniden Sınıﬂandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Dönem Vergi Gideri/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri

38
38
38
38
38

12.368.950
13.019.947
0
-650.997
0
-650.997

0
0
0
0
0
0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

38

50.322.876

-43.813.795

PAY BAŞINA KAZANÇ

38

0,1846

-0,1607
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10
28.075

28.075

121.454

121.454

48.045

-148.739.842

0

28.075

121.454

3.280.710

-3.944.597

-178.340.308

12.621.640
34.564.947

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Ar ş
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Ar ş (Azalış)

31 Aralık 2015 i barıyla bakiye

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Ar ş (Azalış

Teme üler

Sermaye Ar rımı

-663.887

-224.970.213

-2.816.110

21.943.307

-43.813.795

1.894.212

121.454

-178.340.308

Toplam Kapsamlı Gelir

272.650.000

28.075

-3.944.597

Transferler

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

Muhasebe Poli kalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

272.650.000

1 Ocak 2015 tarihi i bariyle bakiye

1.894.212

-8.298.301
21.943.307

31 Aralık 2014 i barıyla bakiye

0

272.650.000

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Ar ş
Diğer Değişiklikler Nedeniyle Ar ş (Azalış)

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Ar ş (Azalış)

Teme üler

Sermaye Ar rımı

10.372.876
-100.000.000

100.000.000

Değer Ar ş
Fonu
30.241.608

-39.973.342

1.894.212

1.894.212

Hisse Senedi İhraç
Primleri

Geçmiş Yıllar
Kar/Zararları

37.953.926

37.953.926

43.813.795

-43.813.795

-43.813.795

-43.813.795

39.973.342

-39.973.342

Net Dönem
Karı/Zararı

Birikmiş Karlar

Toplam Kapsamlı Gelir
172.650.000

100.000.000

Sermaye
Avansı

Tanımlanmış
Fayda Planları
yeniden ölçüm
kazanç/kayıp
fonu
-3.992.642

Kar veya Zararda Yeniden
Sınıﬂandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler

Transferler

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

Muhasebe Poli kalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

1 Ocak 2014 i barıyla bakiye

Ödenmiş
Sermaye

Sermaye
Düzeltme
Farkları

Kardan
Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler

31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiş r

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

121.578.514

15.902.350

35.137.816

0

70.538.348

70.538.348

-52.064.051

72.650.000

0

10.372.876

39.579.523

Özkaynaklar

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Birim - Aksi belir lmedikçe Türk Lirası (''TL'') olarak ifade edilmiş r.)

İşletme Faaliyetleri
Vergi Öncesi Kar / Zarar
Amor sman ve İ a Payları
Kıdem Tazmina ve Kıdemli İşçilik Tazmina Karşılığı
Maddi Duran Varlık Sa ş Karları /Zararları
Sa ş Amaçlı Duran Varlıkların Değerlemesinden Elde Edilen Değer Ar şı / Azalışı
Faiz Geliri
Faiz Gideri
Stok Karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi)
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri
İzin Karşılıkları
Diğer Gider Karşılıkları
Dava Karşılıkları/(karşılıkların ters çevrilmesi), Net
Forward Gider Tahakkukları/( gelir tahakkukları)
Finansal Borçlara İlişkin Kur Farkı, Net
Faaliyetlere Yönelik Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Zarar
Faaliyetlere Yönelik Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler-Net
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (İlişkili Taraﬂar dahil)
Stoklar
Diğer Alacaklar
Diğer Dönen Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari dönem vergisi ile ilgili varlık
Diğer Duran Varlıklar
Ticari Borçlar (İlişkili Kuruluşlar dahil)
Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler -kısa vadeli
Ertelenmiş Gelirler -uzun vadeli
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamındaki Borçlar
Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler
Ödenen Dava Gideri
Ödenen İzin Karşılıkları
Ödenen Kıdem Tazminatları
Esas Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit
Ya rım Faaliyetleri:
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarına İlişkin Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Sa şlarından Elde Edilen Hasılat
Sa ş Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Sa şlarından Elde Edilen Hasılat
Ya rım Faaliyetlerinde (kullanılan) Net Nakit
Finansman Faaliyetleri
Kısa Vadeli Alınan Krediler
Uzun Vadeli Alınan Krediler
Alınan Finansal Kiralama Borçları
Sermaye Ar şı
Faiz ve sair gider karşılığı borçlanma
Kredilerin Geri Ödemesi
Faiz Ödemeleri
Finansman Faaliyetlerinde (kullanılan) Net Nakit
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki (Azalış)/Ar ş
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi
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Bağımsız

Bağımsız

dene mden
geçmiş
01.01.2015
31.12.2015

dene mden
geçmiş
01.01.2014
31.12.2014

18.412.468
4.192.099
0
-235.222
-8.141.676
-4.719.096
701.438
0
-1.502.256
0
113.677
0
0
5.481.280
14.302.712

-43.813.795
2.668.838
13.650
339.694
386.406
0
10.898.358
-28.235
184.496
242.102
0
355.948
-5.243.629
-1.375.677
-35.371.844

-984.236
-33.561.747
-194.915
2.222.483
322.627
-53.430
0
17.467.101
-101.142
121.230
-1.531.577
-144.949
125.352
0
0
0
-2.010.491

33.695.784
2.479.956
1.055.281
2.542.660
-804.388
0
304.895
5.401.092
333.611
56.964
0
-252.836
-49.160
-145.897
-1.159.671
-4.123.967
3.962.480

-18.882.299
214.070
0
-18.668.229

-2.829.800
61.957
394.205
-2.373.638

-5.427.587
5.803.896
0
0
8.907.770
0
-8.907.770
376.309
-20.302.411
21.975.882
1.673.471

65.027.677
0
25.202.800
72.650.000
0
-134.787.141
-7.850.322
20.243.014
21.831.856
107.861
21.939.717

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 31 Aralık 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin
Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar Türk Lirası Olarak İfade Edilmiştir.)
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 31.12.2015 tarihi itibari ile 90 kişi çalışmaktadır. (2014: 155 kişi)
(‘‘Şirket’’) in 31.12.2015 tarihi itibari ile tescil olunan ödenmiş sermayesine göre ortaklık yapısı ve pay dağılımı
aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı Soyadı
Okullu Gıda Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Cem OKULLU
Cengiz OKULLU
Diğer
Toplam

31.12.2015
Pay Oranı
Pay Tutarı
(%)
(TL)
0
0
%44
119.966.000
%44
119.966.000
%12
32.718.000
100
272.650.000

31.12.2014
Pay Oranı
Pay Tutarı
(%)
(TL)
%5,41
14.760.986
%44
119.966.000
%44
119.966.000
%6,59
17.957.014
100
272.650.000

(‘‘Şirket’’) ortaklarından Okullu Gıda Maddeleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. sahip olduğu %5,41 oranındaki
hisselerinin tamamını devretmiş olup, (‘‘Şirket’’) sermayesi üzerinde ortaklığı kalmamıştır.
(‘‘Bağlı kuruluş’’) Tukaş Okullu Dış Ticaret A.Ş.’nin faaliyet konusu, ithalat, ihracat, gıda maddeleri ticareti,
lojistik işleri, inşaat işleri , nakliye ve pazarlama işleridir.
(‘‘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 31.12.2015 tarihi itibariyle 4 kişi çalışmaktadır.
(‘‘Bağlı kuruluş’’) un 31.12.2015 tarihi itibari ile tescil olunan ödenmiş sermayesine göre ortaklık yapısı ve pay
dağılımı aşağıdaki gibidir:
31.12.2015
Pay Oranı
Pay Tutarı
(%)
(TL)
%100
200.000
100
200.000

Ortağın Adı Soyadı
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Toplam

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
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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 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 2015 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
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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 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 Aralık 2015 tarihinde sona eren döneme ait konsolide ﬁnansal
tabloların hazırlanması sırasında kullanılan muhasebe politikaları, 31 Aralık 2014 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 Aralık 2015 tarihinde sona eren döneme ait konsolide ﬁnansal tabloların hazırlanması
sırasında kullanılan önemli tahminler, 31 Aralık 2014 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 2015 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 2015 tarihinde başlayan yıllık
dönemler ve yine 1 Ocak 2015 tarihinde, 31 Aralık 2015 dönemine ait geçerli olan ve Grup’ un konsolide ﬁnansal
tabloları üzerinde önemli etkisi olan değişiklik ve yorum yoktur.
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2.4.1.1 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:
− TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış fayda planları”; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından
tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız
hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme
yapılacağına açıklık getirmektedir.
− Yıllık İyileştirmeler 2010–2012 Dönemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2010–2012 dönemi için aşağıda yer alan 7 standarda
değişiklik getirmiştir:
• TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
• TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
• TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
• TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
• TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
• TFRS 9, Finansal Araçlar; TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
• TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm
− Yıllık İyileştirmeler 2011–2013 Dönemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011–2012 ve 2013 dönemi için aşağıda yer alan 4
standarda değişiklik getirmiştir:
• TFRS 1, TFRS’nin İlk Uygulaması
• TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
• TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
• TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

2.4.1.2 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yayınlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan
standartlar, değişiklikler ve yorumlar:
− TFRS 11, “Müşterek Antlaşmalar”daki değişiklik; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Müşterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarttaki değişiklik ile
işletme tanımına giren bir müşterek faaliyette pay satın ediniminde bu payın nasıl muhasebeleşeceği konusunda
açıklık getirilmiştir.
− TMS 16 “Maddi duran varlıklar”, ve TMS 41 “Tarımsal faaliyetler”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir. Bu değişiklik üzüm asması, kauçuk ağacı,
palmiye ağacı gibi bitkilerin ﬁnansal raporlamasını değiştirmektedir. Taşıyıcı bitkilerin, maddi duran varlıkların
üretim sürecinde kullanılmasına benzemesi sebebiyle, maddi duran varlıklarla aynı şekilde
muhasebeleştirilmesine karar verilmiştir. Buna bağlı olarak yapılan değişiklik ile bu bitkileri TMS 41’in
kapsamından çıkararak TMS 16’nın kapsamına almıştır. Taşıyıcı bitkiler üzerinde büyüyen ürünler ise TMS 41
kapsamındadır.
− TMS 16 ve TMS 38’deki değişiklik: “Maddi duran varlıklar” ve “Maddi olmayan duran varlıklar”, 1 Ocak 2016
tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle bir varlığın
kullanımını içeren bir faaliyetten elde edilen hasılatın, genellikle varlığın ekonomik yararlarının tüketimi
dışındaki etkenleri yansıttığından, hasılat esaslı amortisman ve itfa yöntemi kullanımının uygun olmadığına
açıklık getirmiştir.
− TFRS 14, “Düzenleyici erteleme hesapları”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ilk defa TFRS uygulayacak şirketlerin, düzenleyici erteleme
hesap bakiyelerini önceki genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre ﬁnansal tablolarına yansıtmaya devam
etmesine izin vermektedir. Ancak daha önce TFRS uygulamış ve ilgili tutarı muhasebeleştirmeyecek diğer
şirketlerle karşılaştırılabilirliği sağlamak adına, tarife düzenlemesinin etkisinin diğer kalemlerden ayrı olarak
sunulması istenmektedir.
− TMS 27 “Bireysel ﬁnansal tablolar”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yı llık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, işletmelere, bağlı ortaklık, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarını
muhasebeleştirirken özkaynak yöntemini kullanmalarına izin vermektedir.
− TFRS 10 “Konsolide ﬁnansal tablolar” ve TMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; 1 Ocak
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2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS
10’un gereklilikleri ve TMS 28 arasındaki, yatırımcı ve iştiraki ya da iş ortaklığı arasında bir varlığın satışı ya da
iştiraki konusundaki uyumsuzluğa değinmektedir. Bu değişikliğin nihai sonucu, işletme tanımına giren bir işlem
gerçekleştiğinde (bağlı ortaklığa ilişkin ya da değil) işlem sonucu oluşan kayıp veya kazancın tamamı
muhasebeleştirilirken; bu işlem eğer bir varlık alış veya satışı ise söz konusu işlemden doğan kayıp veya kazancın
bir bağlı ortaklığa ilişkin olmasa bile bir kısmı muhasebeleştirilir.
− Yıllık İyileştirmeler 2014 Dönemi; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. İyileştirmeler 4 standarda değişiklik getirmiştir:
• TFRS 5, “Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler”, satış yöntemlerine ilişkin
değişiklik
• TFRS 7, “Finansal araçlar: Açıklamalar”, TFRS 1’e bağlı olarak yapılan, hizmet sözleşmelerine ilişkin
değişiklik
• TMS 19, “Çalışanlara sağlanan faydalar” iskonto oranlarına ilişkin değişiklik
• TMS 34, “Ara dönem ﬁnansal raporlama” bilgilerin açıklanmasına ilişkin değişiklik.
− TMS 1“Finansal Tabloların Sunuluşu”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler ile ﬁnansal raporların sunum ve açıklamalarını iyileştirmek
amaçlanmıştır.
− TFRS 10 “Konsolide ﬁnansal tablolar” ve TMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki yatırımlar”; 1 Ocak
2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler yatırım
işletmeleri ve onların bağlı ortaklıkları için konsolidasyon muaﬁyeti uygulamasına açıklık getirir.
− TFRS 15, “Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul Görmüş Muhasebe Standartları ile yapılan
uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni standart, hasılatın ﬁnansal raporlamasını ve ﬁnansal tabloların toplam
gelirlerinin dünya çapında karşılaştırılabilirliğini sağlamayı amaçlamıştır.
− TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal varlıklar ve yükümlülüklerin
sınıﬂandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı zamanda şuanda kullanılmakta olan, gerçekleşen
değer düşüklüğü zararı modelinin yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de içermektedir.
Grup yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip geçerlilik tarihinden itibaren
uygulayacaktır. Yukarıdaki standart ve yorumların, uygulanmasının gelecek dönemlerde Grup ’un konsolide
ﬁnansal tabloları üzerinde önemli bir etki yaratmayacağı beklenmektedir.

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 Hizmet Sunumu
Yıllara sari projelere ilişkin sözleşme geliri ve maliyetler, gelir tutarının güvenilir biçimde ölçülebildiği ve
sözleşme kapsamındaki proje ile ilgili bir değişiklik varsa değişiklikten kaynaklanan gelir artışının muhtemel
olduğu zaman muhasebeleştirilir. Sözleşme geliri, alınan veya alınacak hak edişlerin gerçeğe uygun değeri ile
ölçülmektedir. Projeler, sabit ﬁyatlı sözleşmeler olup sözleşme gelirleri, sözleşmenin tamamlanma oranı
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metoduna göre hesaplanmaktadır. Toplam sözleşme gelirinin, tamamlanma oranına isabet eden tutarı, ilgili
döneme sözleşme geliri olarak kaydedilir.

2.5.4 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.

2.5.5 Temettü Geliri
Hisse senedi yatırımlarından elde edilen temettü geliri, hissedarların temettü alma hakkı doğduğu zaman
ﬁnansal tablolara yansıtılır.

2.5.6 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.

2.5.7 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,
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.

2.5.8 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.5.8.1 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.
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2.5.8.2 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.

2.5.8.3 İşletme Birleşmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar
İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar, maddi olmayan duran varlık tanımını
karşılaması ve gerçeğe uygun değerleri güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi durumunda şereﬁye tutarından ayrı
olarak tanımlanır ve muhasebeleştirilir. Bu tür maddi olmayan duran varlıkların maliyeti, satın alma tarihindeki
gerçeğe uygun değeridir. İşletme birleşmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varlıklar başlangıç
muhasebeleştirmesi sonrasında ayrı olarak satın alınan maddi olmayan duran varlıklar gibi maliyet değerlerinden
birikmiş itfa ve tükenme payları ve birikmiş değer düşüklükleri düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.

2.5.8.4 Maden Varlıkları
Maden sahası geliştirme maliyetleri, yeni cevher damarlarının değerlendirilmesi ile geliştirilmesinin yanı sıra var
olan cevher damarlarının üretiminin devam ve geliştirilmesi amaçlı yer altı galerilerinin açılması, kazı yapılması,
yolların yapılması gibi maliyetleri de içermektedir. Maden geliştirme maliyetleri, söz konusu madenden
gelecekte bir ekonomik faydanın elde edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu, belirli maden alanları için
tanımlanabildiği ve maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda aktiﬂeştirilir. Üretim sırasında
katlanılan maliyetler, maden sahasının geliştirilmesiyle birebir ilişkili olduğu sürece aktiﬂeştirilir. Üretimle ilgili
maliyetler ise gider olarak konsolide kapsamlı gelir tablosuna yansıtılır. Geliştirme giderlerinin araştırma ve
değerlendirme giderlerinden ayrımının yapılamadığı durumlarda, söz konusu geliştirme giderleri oluştukları
dönemde konsolide kapsamlı gelir tablosu ile ilişkilendirilir.
Maden varlıkları, kapasitelerinin tam olarak kullanılmaya hazır olduğu ve ﬁziksel durumlarının Grup yönetimi
tarafından belirlenen üretim kapasitesini karşılayacağı durumlarda amortismana tabi tutulmaya başlanırlar.
Maden geliştirme maliyetleri gelecekte ekonomik faydanın elde edilmesinin kuvvetle muhtemel olduğu
durumlarda aktiﬂeştirilir ve ekonomik fayda dikkate alınarak amortismana tabi tutulur. Maden geliştirme
maliyetleri, ilk kayda alındıkları anda ilgili maden alanları bazında tanımlanabildiği ölçüde bölümlere dağıtılır ve
her bir maden sahasındaki bölümler ayrı ayrı ekonomik faydalar göz önünde bulundurularak üretim birimleri
yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. İlgili madenin ömrü süresince elde edilecek ekonomik faydaların
artmasını sağlayacak söz konusu madende yapılan büyük çapta ve önemli revizyon çalışmaları, aktiﬂeştirilir. Bu
kapsamda değerlendirilebilecek, büyük çapta ve önemli revizyonlar haricindeki bakım ve onarım giderleri
oluştukları dönemin konsolide kapsamlı gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Her bir maden sahasındaki maden
geliştirme maliyetleri; dönem içerisinde ilgili madenden çıkarılan toplam ton bazındaki maden miktarının, söz
konusu madendeki toplam ton bazındaki görünür ve işlenebilir geri kalan maden rezerv miktarına bölünmesi
suretiyle bulunan itfa oranı üzerinden amortismana tabi tutulur. Her bir maden sahasındaki görünür ve mümkün
rezerv miktarları, öngörülebilir gelecekte ekonomik olarak çıkarılıp işlenebileceği bilinen ve ölçülebilen kaynağı
göstermektedir.
Maden işletme hakları ise elde etme maliyetinden ﬁnansal tablolara yansıtılmakta olup dönem içerisinde yer altı
ve açık ocaktan çıkarılan ton bazındaki maden miktarının, görünür ve mümkün işlenebilir geri kalan ton bazındaki
maden rezerv miktarına bölünmesi suretiyle bulunan amortisman oranı kullanılarak itfa edilmektedir.

2.5.8.5 Geliştirme Giderleri
Yeni ürünlerin geliştirilmesi veya geliştirilen ürünlerin testi ve dizaynı ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve
teknolojik bakımdan başarılı bir şekilde uygulanabilir olması ve maliyetlerin güvenilir olarak tespit edilebilmesi
halinde maddi olmayan duran varlık olarak değerlendirilirler. Diğer geliştirme giderleri ve araştırma giderleri
gerçekleştiğinde gider olarak kaydedilmektedir. Önceki dönemde gider kaydedilen geliştirme gideri sonraki
dönemde aktiﬂeştirilemez. Aktiﬂeştirilen ge liştirme giderleri, ürünün ticari üretiminin başlaması ile 5 yıl
içerisinde doğrusal amortisman yöntemi uygulanarak itfa edilmektedir. Dönem itfa ve tükenme payları giderleri
gerçekleştiğinde satışların maliyeti ile faaliyet giderlerinde muhasebeleştirilmektedir.
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2.5.8.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak veya idari maksatlarla veya işlerin normal seyri esnasında satılmak
yerine, kira elde etmek veya değer kazanması amacıyla veya her ikisi için elde tutulan gayrimenkuller “yatırım
amaçlı gayrimenkuller” olarak sınıflandırılır.
Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe uygun değer yöntemi kullanılarak ﬁnansal tablolara yansıtılmaktadır.
Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün, gerçeğe uygun değer esasına göre gösterilecek yatırım amaçlı bir
gayrimenkule dönüşmesi durumunda kullanımdaki değişikliğin gerçekleştiği tarihe kadar UMS 16 “Maddi Duran
Varlıklar” standardı uygulanır. UMS 16’ya göre hesaplanmış olan gayrimenkulün defter değeri ile gerçeğe uygun
değeri arasında transfer tarihinde meydana gelen farklılık UMS 16’ya göre yapılmış bir yeniden değerleme gibi
işleme tabi tutulur ve değerleme farkları özkaynaklar ile ilişkilendirilir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe
uygun değerinin belirlenmesi, her yıl için konuyla ilgili SPK lisansına ve gerekli mesleki birikime sahip bağımsız
değerleme ﬁrmaları tarafından yapılmaktadır. Sonraki dönemlerde, yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun
değerindeki değişimden kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde kâr veya zarar ile
ilişkilendirilmektedir.
Varlık grupları, kullanılması suretiyle değil, satış işlemi sonucu geri kazanılması planlandığı durumlarda, satış
amaçlı elde tutulan varlık grupları olarak sınıﬂandırılır.

2.5.8.7 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 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 8.8 Türev Araçlar
Türev ﬁnansal araçlar ilk olarak kayda alınmalarında elde etme maliyeti ile kayda alınmalarını izleyen
dönemlerde ise gerçeğe uygun değerleri ile değerlenmektedir.

2.5.8.9 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.

2.5.8.10 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
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ile ilgili faiz ve kur farkı giderleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Kira ödemeleri ﬁnansal kiralama borçlarından
düşülür.

2.5.8.11 Faaliyet Kiralaması
Mülkiyete ait risk ve getirilerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, faaliyet kiralaması
olarak sınıﬂandırılır. Faaliyet kiraları olarak (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) yapılan ödemeler,
kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
Faaliyet kiralamasında, kiralanan varlıklar, gayrimenkuller, arsa ve yatırım amaçlı elde tutulan gayrimenkuller
hariç, ﬁnansal durum tablosunda maddi duran varlıklar altında sınıﬂandırılır ve elde edilen kira gelirleri kiralama
dönemi süresince, eşit tutarlarda konsolide gelir tablosuna yansıtılır. Kira geliri kira dönemi boyunca doğrusal
yöntem ile konsolide gelir tablosuna yansıtılmaktadır.

2.5.8.12 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.

2.5.8.13 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,
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.

2.5.8.14 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.

2.5.8.15 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.

2.5.8.16 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 alaca klar’ olarak sınıﬂandırılırlar.

2.5.8.17 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.

2.5.8.18 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
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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.

2.5.8.19 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
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.

2.5.8.20 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
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2.5.8.21 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.

2.5.8.22 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 yükümlül ükler 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.

2.5.8.23 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 .

2.5.8.24 İşletme Birleşmeleri ve Şereﬁye
İşletme birleşmeleri, ayrı tüzel kişiliklerin veya işletmelerin raporlama yapan tek bir işletme şeklinde birleşmesi
olarak değerlendirilmektedir. İşletme birleşmeleri, UFRS 3 kapsamında, satın alma yöntemine göre
muhasebeleştirilir.
İktisap maliyeti, alım tarihinde verilen varlıkların gerçeğe uygun değeri, çıkarılan sermaye araçları, değişimin
yapıldığı tarihte varsayılan veya katlanılan yükümlülükler ve buna ilave iktisapla ilişkilendirilebilecek maliyetleri
içerir. İşletme birleşmesi sözleşmesi gelecekte ortaya çıkacak olaylara bağlı olarak maliyetin düzeltilebileceğini
öngören hükümler içerirse; bu düzeltmenin muhtemel olması ve değerinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen
işletme birleşme tarihinde birleşme maliyetine bu düzeltmeleri dahil eder. Alıma ilişkin maliyetler oluştukları
dönemde giderleştirilir. Bağlı ortaklık alımı, iştirak edinimi ve iş ortaklıklarının kurulmasından ortaya çıkan
şereﬁyeye ödenen bedelin Grup'un edinilen işletmedeki net tanımlanabilir varlık, yükümlülük ve koşullu
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinin oranı ve edinilen işletmedeki kontrol gücü olmayan pay tutarını aşan
kısmıdır. Değer düşüklüğü testi için şereﬁye, nakit üreten birimlere dağıtılır. Dağıtım, şereﬁyenin oluştuğu
işletme birleşmesinden fayda sağlaması beklenen nakit üreten birimlere veya nakit üreten birim gruplarına yapılır.
Şereﬁye ’nin dağıtıldığı her bir birim veya birim grubu işletme ici yönetsel amaçlarla, şereﬁyenin izlendiği
işletmenin en küçük varlık grubudur. Şereﬁye faaliyet bölümleri bazında takip edilir.
Şereﬁyedeki değer düşüklüğü gözden geçirmeleri yılda bir kez veya olay veya şartlardaki değişikliklerin değer
düşüklüğü ihtimalini işaret ettiği durumlarda daha sık yapılmaktadır. Şereﬁyenin defter değeri kullanım değeri ve
satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değerinin büyük olanı olan geri kazanılabilir değer ile karşılaştırılır.
Herhangi bir değer düşüklüğü durumunda zarar derhal muhasebeleştirilir ve takip eden dönemde geri çevrilmez.

2.5.8.25 Kur Değişiminin Etkileri
Grup'un ﬁnansal tabloları faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli fonksiyonel para birimi olan Türk
Lirası (TL) ile sunulmuştur.
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.
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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.

2.5.8.26 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.

2.5.8.27 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.

2.5.8.28 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 .

2.5.8.29 Zarara Sebebiyet Verecek Sözleşmeler
Grup'un , sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirmek için katlanılacak kaçınılmaz maliyetlerin bahse
konu sözleşmeye ilişkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydaları aşan sözleşmesinin bulunması halinde,
zarara sebebiyet verecek sözleşmenin var olduğu kabul edilir.
Zarara sebebiyet verecek sözleşmelerden kaynaklanan mevcut yükümlülükler, karşılık olarak hesaplanır ve
muhasebeleştirilir.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi mümkün yükümlülükler
ve varlıklar konsolide ﬁnansal tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler ve varlıklar olarak
değerlendirilmektedir.

2.5.8.30 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Bir faaliyet bölümünün, raporlanabilir bölüm olarak belirlenebilmesi için, işletme dışı müşterilere yapılan satışlar
ve bölümler arası satışlar veya transferler de dahil olmak üzere, hasılatının, işletme içi ve dışı tüm faaliyet
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bölümlerinin toplam hasılatının %10’unu veya daha fazlasını oluşturması, raporlanan kâr veya zararının %10’u
veya daha fazlası olması veya varlıklarının, tüm faaliyet bölümlerinin toplam varlıklarının %10’u veya daha
fazlası olması gerekmektedir.
Yönetimin bölüme ilişkin bilgilerin ﬁnansal tablo kullanıcıları için faydalı olacağına inanması durumunda,
yukarıdaki sayısal alt sınırlardan herhangi birini karşılamayan faaliyet bölümleri de raporlanabilir bölümler olarak
değerlendirilebilir ve bunlara ilişkin bilgiler ayrı olarak açıklanabilir.

2.5.8.31 Durdurulan Faaliyetler
Durdurulan faaliyet, bir işletmenin koordine edilmiş bir plan çerçevesinde elden çıkarılması planlanan veya satış
amaçlı elde tutulan ana iş kolu/faaliyetlerinin coğraﬁ bölümünü ifade etmektedir.
Durdurulan faaliyetlerle ilgili net varlıklar net gerçekleşebilir değer ile taşınan değerin düşük olanı ile ölçülür.
Durdurulan faaliyetleri oluşturan varlık veya varlık gruplarının elden çıkarılması sırasında ﬁnansal tablolara
yansıtılan vergi öncesi kar veya zarar ve durdurulan faaliyetlerin vergi sonrası karı veya zararının detayları
dipnotlarda açıklanır. Ayrıca, durdurulan faaliyetlerin işletme, yatırım ve ﬁnansman faaliyetleriyle ilişkilendirilen
net nakit akımları ilgili dipnotta belirtilir.

2.5.8.32 Devlet Teşvik ve Yardımları
Devlet bağışları, bağışların alınacağına ve Grup'un uymakla yükümlü olduğu şartları karşıladığına dair makul bir
güvence olduğunda gerçeğe uygun değerleri üzerinden kayda alınırlar .
Maliyetlere ilişkin devlet bağışları, karşılayacakları maliyetlerle eşleştikleri ilgili dönemler boyunca tutarlı bir
şekilde gelir olarak muhasebeleştirilir.
Maddi duran varlıklara ilişkin devlet bağışları, ertelenmiş devlet bağışları olarak cari olmayan borçlar altında
sınıﬂandırılır ve faydalı ömürleri üzerinden doğrusal amortisman uygulanarak gelir tablosuna alacak kaydedilir.

2.5.8.33 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 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.

2.5.8.34 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.

24

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 31 Aralık 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin
Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar Türk Lirası Olarak İfade Edilmiştir.)
2.5.8.35 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.

2.5.8.36 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.

2.5.8.37 Temettüler
Grup, temettü gelirlerini ilgili temettü alma hakkı oluştuğu tarihte, konsolide ﬁnansal tablolara yansıtmaktadır.
Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde yükümlülük olarak konsolide ﬁnansal
tablolara yansıtılır.

2.5.8.38 İnşaat Sözleşmeleri
İnşaat maliyetleri, oluştukça muhasebeleştirilir. İnşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir olarak tahmin
edilemediği durumlarda, sözleşme hasılatı sözleşme maliyetinin geri kazanılabilen kısmı kadar
muhasebeleştirilmektedir. İnşaat sözleşmesinin sonucunun güvenilir olarak tahmin edilebildiği durumlarda ve
sözleşmenin karlı olması muhtemel ise, sözleşme hasılatı sözleşme süresi boyunca muhasebeleştirilir. Sözleşme
maliyetinin toplam sözleşme hasılatını geçmesi muhtemel ise, beklenen zarar oluştuğu tarihte gider olarak
muhasebeleştirilir. Sözleşmeyle belirlenen iş, talepler ve hak ediş ödemeleri, müşteri ile anlaşmaya varıldığı ve
güvenilir bir biçimde ölçülebildiği durumlarda kontrat gelirlerine eklenir.
Belirli bir dönemde muhasebeleştirilmesi gereken miktarın belirlenmesinde "tamamlanma yüzdesi yöntemi"’ni
kullanmaktadır. Tamamlanma yüzdesi; rapor tarihi itibarıyla oluşan sözleşme maliyetinin her bir sözleşme için
tahmin edilen toplam maliyete oranlanması ile hesaplanır. Sözleşme üzerinde gelecekteki faaliyetlerle ilişkili cari
yılda yapılan maliyetler, tamamlanma safhasının belirlenmesinde kullanılan sözleşme maliyetlerine dâhil
edilmez. Bunlar içeriklerine göre; stoklar, peşin ödenmiş giderler veya diğer varlıklar olarak gösterilir.
Devam eden inşaat sözleşmeleri ile ilgili; henüz hak edişi gerçekleşmemiş maliyetlerini ve kaydedilen
gelir/giderlerini “devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklar” olarak varlıklar içerisinde gösterir. Müşteriler
tarafından henüz ödenmemiş hak ediş bedelleri “ticari ve diğer alacaklar” içerisine dahil edilir. Devam eden inşaat
sözleşmeleri ile ilgili hak edişlerin maliyetleri ve kaydedilen gelir/giderleri aşan kısımlarını “Devam eden inşaat
sözleşmelerine ait yükümlülükler” olarak yükümlülükler içerisinde gösterir.

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
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varlıklarının kısmen ya da tamamen geri kazanılabilir tutarı mevcut koşullar altında tahmin edilmiştir.
Değerlendirme sırasında, gelecekteki kar projeksiyonları, cari dönemlerde oluşan zararlar, kullanılmamış
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 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 itibari ile Şirketin ilişkili tarafı olan Okullu Gıda Maddeleri İnş. San. ve Tic.
Ltd. Şti.nden ve Okullu Lojistik A.Ş.’nden nakliye, hammadde tedarik hizmeti ve iç pazar satış hizmeti
alınmaktadır. Tukaş Okullu Dış Tic.A.Ş., Şirketin yurt dışı satışlarını aracı-ihracatçı olarak yapmaktadır.

Dipnot 7 - Ticari Alacaklar ve Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraﬂardan Ticari Alacaklar
Alıcılar
Alacak Senetleri
Alacak Senetleri Reeskontu
Şüpheli Ticari Alacaklar
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)
Toplam

31.12.2015
21.416.322
8.089.684
-155.677
6.102.628
-6.102.628
29.350.329

31.12.2014
24.561.634
8.428.737
0
0
-4.624.278
28.366.093

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. (2014 : 60-120 gün )
31.12.2015 tarihi itibariyle ticari alacakların 6.102.628 TL tutarındaki kısmı için şüpheli alacak karşılığı
ayrılmıştır. (2014: 4.624.278 TL)
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraﬂara Ticari Borçlar
31.12.2015
Satıcılar
4.863.910
Borç Senetleri
23.125.730
Borç Senetleri Reeskontu
-357.424
Toplam
27.632.216
Ticari borçların ödeme vadeleri 30-150 gün arasında değişmektedir. (2014 : 30-150 gün)

31.12.2014
3.841.135
6.323.980
0
10.165.115

Dipnot 8 - Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacak ve Borçlar
Şirket’in, ﬁnans sektörü faaliyetlerinde alacak ve borçları bulunmamaktadır. (2014 Yoktur. )
Dipnot 9 - Diğer Alacaklar ve Diğer Borçlar
Kısa Vadeli Diğer Alacaklar
İhracat İadesi
Diğer
Toplam
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31.12.2015
1.283.458

31.12.2014
1.133.237

53.335

8.641

1.336.793

1.141.878
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İlişkili Olmayan Taraﬂara Diğer Borçlar
Ödenecek Vergi ve Fonlar
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
Diğer Çeşitli Borçlar
Toplam

31.12.2015
122.416
6.340
1.400
130.156

31.12.2014
141.813
87.432
2.053
231.298

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Personele Borçlar

31.12.2015
195.702

31.12.2014
340.651

Dipnot 10 – Stoklar
31.12.2015
31.12.2014
İlk Madde ve Malzemeler
6.544.770
5.680.376
Yarı Mamuller
6.505.866
3.680.643
Mamuller
86.484.202
56.615.397
Ticari Mallar
3.325
0
Toplam
99.538.163
65.976.416
31.12.2015 tarihi itibariyle 383.754 TL tutarındaki bozulmuş mamul mallar imha edilmiş bunların maliyet
bedelleri satılan mamul maliyetine kaydedilmiştir. (31.12.2014 : 3.091.707 TL )
(Şirket 31.12.2015 tarihi itibariyle 114.996 TL mamul stokları için değer düşüklüğü karşılığı ayırmıştır.)
31.12.2015 tarihi itibariyle stoklar üzerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadır. (31.12.2014: Yoktur.)

Dipnot 11 – Canlı Varlıklar
Şirket’in, canlı varlıkları bulunmamaktadır. (2014 Yoktur. )

Dipnot 12 – Peşin Ödenmiş Giderler ve Ertelenmiş Gelirler
Dönen Varlıklar İçerisindeki
Peşin Ödenmiş Giderler
Verilen Sipariş Avansları
Gelecek Aylara Ait Giderler
Toplam
Kısa Vadeli Yükümlülükler İçerisindeki
Ertelenmiş Gelirler
Ertelenmiş Gelirler
Alınan Avanslar
Gelecek Aylara Ait Gelirler (*)
Toplam
Uzun Vadeli Yükümlülükler İçerisindeki
Ertelenmiş Gelirler
Ertelenmiş Gelir (*)

31.12.2015
0
1.138.654
1.138.654

31.12.2014
1.461.281
0
1.461.281

31.12.2015
309.266
0
1.481.248
1.790.514

31.12.2014
1.430.919
238.365
0
1.669.284

31.12.2015

31.12.2014

4.443.743

5.975.320

(*)Şirket, Sat-GeriAl sözleşmesine istinaden yapılan sabit kıymet satışından ortaya çıkan satış karını dönemlerine
“Kısa vadeli ertelenmiş gelirler” ve “Uzun vadeli ertelenmiş gelir” hesaplarında muhasebeleştirmiştir. Bu satış
karı söz konusu ﬁnansal kiralama borçu vadesine göre (5 yıl) dönemler itibariyle kar veya zarar tablosunda itfa
etmek suretiyle gelir olarak muhasebeleştirilecektir. Uzun vadeli ertelenmiş gelirlerin vadesi 2016 ve 2020
tarihleri aralığındadır.

Dipnot 13 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller yoktur.(2014 Yoktur).
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Dipnot 14 – Maddi Duran Varlıklar
Şirket’in aktiﬁnde yer alan gayrimenkulleri, 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 2015-88 -89-90
sayılı gayrimenkul değerleme raporlarını düzenlemiştir. Gayrimenkul değerleme raporlarına göre , toplam KDV
siz Pazar değerini 38.552.000 TL olarak tespit etmiştir. 30.06.2015 tarihi itibariyle bu gayrimenkullerin Şirket
kayıtlarındaki net değerleri toplamı ise 25.532.053 TL dir. Bunun sonucu (38.552.000 TL -25.532.053 TL =)
13.019.947 TL değer artışı ve değer artış fonu ortaya çıkmıştır.
Şirketin maddi duran varlıklarının net değerleri aşağıdaki gibidir:
Maddi Duran Varlıklar
31.12.2015
Arazi ve Arsalar
17.146.587
Yer altı ve Yerüstü Düzenleri
3.726.409
Binalar
28.285.277
T esis Makine ve Cihazlar
63.739.959
Taşıtlar
488.213
Demirbaşlar
3.096.251
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.002.978
Birikmiş Amortisman
-36.043.980
Toplam
81.441.694
1) 01.01.2015-31.12.2015 Hesap Dönemindeki Maddi Duran Varlık Hareketleri

31.12.2014
8.930.000
2.786.551
19.802.282
49.944.337
488.213
2.980.131
865.980
-31.969.989
53.827.505

Arazi ve Arsalar
Yer altı ve Yerüstü Düzenleri

31.12.2014
8.930.000
2.786.551

İlaveler
50.587
939.858

Değerleme
8.166.000
0

Çıkışlar
0
0

31.12.2015
17.146.587
3.726.409

Binalar
T esis Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar

19.802.282
49.944.337
488.213
2.980.131
865.980

3.629.048
13.876.744
0
195.568
190.498

4.853.947
0
0
0
0

0
-81.122
0
-79.448
-53.500

28.285.277
63.739.959
488.213
3.096.251
1.002.978

-31.969.989
53.827.505

-4.192.100
14.690.203

0
13.019.947

118.109
-95.961

-36.043.980
81.441.694

Birikmiş Amortisman
Toplam Net Değer

2) 01.01.2014-31.12.2014 Hesap Dönemindeki Maddi Duran Varlık Hareketleri
Satış
Amacıyla
Elde
TransferTutulan
31.12.2013
İlaveler
Çıkışlar
ler
Varlıklardan
Transferler
Arazi ve Arsalar
8.930.000
Yer altı ve
2.638.679
150.872
-3.000
Yerüstü Düzenleri
Binalar
19.649.329
99.900
53.053
T esis Makine ve
44.683.889
24.952.528
1.056.775
388.901
-21.137.756
Cihazlar
Taşıtlar
382.234
55.000
60.000
-9.021
Demirbaşlar
2.349.766
1.131.016
245.965
-746.616
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Diğer Maddi
Duran Varlıklar
Yapılmakta Olan
Yatırımlar
Birikmiş
Amortisman
Toplam Net
Değer

152.000

44.560

901

-91.206

865.980

759.725
-

1.611.225

-1.611.225

-

-

-

-33.118.916

-2.902.169

-

-

4.051.096

-31.969.989

46.274.706

25.099.500

-

389.802

-17.936.503

53.827.505

1) 01.01.2015 –31.12.2015 Hesap Dönemindeki Birikmiş Amortismanlar Hareketleri
31.12.2014
İlaveler
Çıkışlar
Yer altı ve Yerüstü
-555.018
-126.573
0
Düzenleri
Binalar
-3.261.132
-550.756
0
T esis Makine ve Cihazlar
-25.102.452
-3.287.657
53.804
Taşıtlar
-382.317
-26.158
0
Demirbaşlar
-2.040.782
-163.841
36.338
Diğer Maddi Duran
-628.288
-37.115
27.967
Varlıklar
Toplam Net Değer
-31.969.989
-4.192.100
118.109
2) 01.01.2014 –31.12.2014 Hesap Dönemindeki Birikmiş Amortismanlar Hareketleri

Yer altı ve Yerüstü
Düzenleri
Binalar
T esis Makine ve Cihazlar
Taşıtlar
Demirbaşlar
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Toplam Net Değer

31.12.2015
-681.591
-3.811.888
-28.336.305
-408.475
-2.168.285
-637.436
-36.043.980

31.12.2013
-443.610

İlaveler
-111.703

Çıkışlar
295

31.12.2014
-555.018

-2.698.485
-27.026.210

-562.647
-2.062.584

3.986.342

-3.261.132
-25.102.452

-366.620
-1.967.270
-616.721

-19.256
-120.085
-25.894

3.559
46.573
14.327

-382.317
-2.040.782
-628.288

-33.118.916

-2.902.169

4.051.096

-31.969.989

Dipnot 15 - Hizmetten Çekme, Restorasyon ve Çevre Rehabilitasyon Fonlarından Kaynaklanan
Paylar Üzerindeki Haklar
Yoktur. (2014 Yoktur. )

Dipnot 16- Üyelerin Kooperatif İşletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araçlar
Yoktur. (2014 Yoktur. )

Dipnot 17 - Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.12.2015
3.386.398
-2.744.347
642.051

Haklar
Birikmiş Amortisman
Toplam

Dipnot 18 – Şereﬁye
Şereﬁye yoktur . (2014 Yoktur)
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Dipnot 19 – Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi
Şirket’in, maden kaynakları bulunmamaktadır. (2014 Yoktur. )

Dipnot 20– Kiralama İşlemleri
31.12.2015 tarihi itibariyle Şirket lehine ve aleyhine ödenen ve alınan kira yoktur. (2014: Yoktur.)

Dipnot 21– İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları
Şirket’in, imtiyazlı hizmet anlaşmaları bulunmamaktadır. (2014 Yoktur. )

Dipnot 22 - Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Varlıklarda değer düşüklüğü yoktur. (2014 : Yoktur.)

Dipnot 23 - Devlet Teşvik ve Yardımları
Şirket, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 2015/1
sayılı kararı Resmi Gazete’de 18 Şubat 2015 tarihinde yayımlanmasını müteakiben söz konusu kararın kapsadığı
döneme ilişkin olarak gerçekleştirmiş olduğu ihracat bedelleri üzerinden 1.573.951 TL (31 Aralık 2014 –
1.344.861 TL) tutarında ihracat iadesi geliri elde etmiş ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirmiştir. Ayrıca ilgili dönemde 5510 ve 4857 sayılı kanunlar kapsamında 618.481 TL (31 Aralık
2014 – 631.849,91 TL) tutarında SGK prim indiriminden yararlanılmıştır.

Dipnot 24 - Borçlanma Maliyetleri
Şirketin 31.12.2015 tarihi itibariyle 80.509.023 TL karşılığı kısa vadeli banka kredisi , 9.522.089 TL karşılığı
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçları, -3.416.221 TL ertelenmiş ﬁnansal kiralama borçlanma maliyeti olmak
üzere toplam 86.614.891 TL kısa vadeli ﬁnansal borçlanması bulunmaktadır.
(Şirketin 31.12.2014 tarihi itibariyle 37.662.573 TL karşılığı kısa vadeli banka kredisi , 3.227.680 TL karşılığı
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçları olmak üzere toplam 40.890.253 TL kısa vadeli ﬁnansal borçlanması
bulunmaktadır. Şirketin 31.12.2014 tarihi itibariyle uzun vadeli borçlanmalarının kısa vadeli kısımları olan
51.152.225 TL uzun vadeli kredilerin ana para taksit ve faizidir.)
Yine Şirket'in 31.12.2015 tarihi itibariyle 33.431.013 TL uzun vadeli ﬁnansal kiralamadan kaynaklanan
yükümlülüğü ve -5.597.222 TL ertelenmiş ﬁnansal kiralama borçlanma maliyeti olmak üzere toplam 27.833.791
TL uzun vadeli ﬁnansal borçlanması bulunmaktadır.
(Şirket'in 31.12.2014 tarihi itibariyle 22.029.895 TL uzun vadeli ﬁnansal kiralamadan kaynaklanan
yükümlülüğü bulunmaktadır. )
(Kısa ve uzun vadeli ﬁnansal kiralama borçları Şirket’in 17.12.2014 tarihinde yapmış olduğu Sat-Geri Al
sözleşmesine istinaden bir ﬁnansal kiralama şirketine sattığı ve geri kiraladığı bir kısım tesis , makine ve cihazlar
ile döşeme ve demirbaşlara ilişkin ﬁnansal kiralama borçlarından oluşmaktadır. Bu ﬁnansal kiralama borçlarına
istinaden 31.12.2014 tarihi itibariyle Şirket’in maddi duran varlıkları ve satış amacıyla elde tutulan duran
varlıkları üzerinde sırasıyla 70.000.000 TL ve 24.000.000 TL ipotek tesis edilmiştir.)

Dipnot 25 - Karşılıklar / Koşullu Varlık ve Borçlar
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Dava Karşılıkları
Diğer Gider Karşılıkları
Toplam

31.12.2015
676.137
0
676.137

31.12.2014
564.702
4.119
568.821

Dipnot 26 – Taahhütler
Şirket’in teminat/rehin/ipotek/kefalet (TRİK) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir :
Şirket Tarafından Verilen TRİK’ler

31.12.2015

a)Kendi Tüzel kişiliği adına vermiş olduğu
TRİK'ler
b)Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen
ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİK'ler

99.190.855
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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

99.190.855

99.463.269

Şirket’in vermiş olduğu TRİK’lerin Şirket’in öz kaynaklarına oranı 31.12.2015 tarihi itibari ile % 81 dır.
(Şirket’in vermiş olduğu TRİK’lerin Şirket’in öz kaynaklarına oranı 31.12.2014 tarihi itibari ile % 141 dir.)
Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, yukarıda sunulan ipotek ve teminat mektupları
haricinde vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadır.
Şirket’in, 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle, kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu yabancı para
cinsinden herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Şirket’in kullanmış olduğu kredileri için vermiş olduğu 3.250.000 TL ile
2.000.000 EUR ihracat taahhüdü bulunmaktadır. (31.12.2014 : Yoktur)

Dipnot 27 – Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
A)Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli
Karşılıklar
İzin Karşılıkları
Toplam

31.12.2015
38.762
38.762

31.12.2014
65.323
65.323

31.12.2015
663.887

31.12.2014
588.430

B)Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Kıdem tazminatı karşılığı

31.12.2015 tarihi itibari ile 01.09.2015-31.12.2015 döneminde uygulanmakta olan aylık kıdem tazminatı tavanı
olan 3.828,37 TL tutar esas alınmıştır. (2014: 3.438,22 TL)

Dipnot 28 – Niteliklerine Göre Giderler
Satış Pazarlama Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Araştırma Geliştirme Giderleri
Finansman Giderleri

Toplam

31.12.2015
-9.017.054
-6.003.227
-210
-19.951.014
-34.971.505

31.12.2014
-20.615.705
-15.648.635
-292.638
-13.965.997
-50.522.975

31.12.2015
13.819.327

31.12.2014
9.264.022

Dipnot 29 - Diğer Varlık ve Yükümlülükler
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
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Diğer KDV
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Personel Avansları
Gelir Tahakkukları
Toplam

5.532.150
0
4.000
63.905
19.419.382

12.371.848
5.995
0
0
21.641.865

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

31.12.2015
148.090

31.12.2014
61.500

31.12.2015

31.12.2014

272.650.000
1.894.212
121.454
34.564.947
-663.887
28.075
-224.970.213
37.953.926
121.578.514

272.650.000
1.894.212
121.454
21.943.307
-3.944.597
28.075
-178.340.308
-43.813.795
70.538.348

Dipnot 30 – Sermaye, Yedekler ve Diğer Öz kaynak Kalemleri
Şirketin öz kaynak kalemleri aşağıdaki gibidir:
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkı
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
Dönem Net Karı/Zararı
Toplam

Şirket'in ödenmiş sermayesinin paydaşlar arasındaki dağılımı
31.12.2015
Ortağın Adı Soyadı
Pay Oranı
Pay Tutarı
(%)
(TL)
Okullu Gıda Mad. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
0
0
Cem OKULLU
%44
119.966.000
Cengiz OKULLU
%44
119.966.000
Diğer
%12
32.718.000
Toplam
100
272.650.000

31.12.2014
Pay Oranı
Pay Tutarı
(%)
(TL)
%5,41
14.760.986
%44
119.966.000
%44
119.966.000
%6,59
17.957.014
100
272.650.000

Şirket’in 31 Aralık 2015 itibariyle sermayesi 272.650.000 adet hisseden oluşmaktadır. (31 Aralık 2014:
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. )

Dipnot 31 - Hasılat
Satış Gelirleri
Satışların Maliyeti (-)
Brüt Kar/Zarar

31.12.2015
162.563.810

31.12.2014
106.221.206

-129.515.706

-110.248.591

33.048.104

-4.027.385

Şirket'in Satış Gelirlerine ait detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir:
31.12.2015

31.12.2014

Yurtiçi Satışlar

133.569.685

110.654.049

Yurtdışı Satışlar

40.208.679

28.494.036
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Diğer Satışlar

1.900.897

1.344.861

Satış İadeleri ve iskontoları

-13.115.451

-34.271.740

Satış Gelirleri

162.563.810

106.221.206

31.12.2015

31.12.2014

-125.982.190

-104.064.222

-3.533.516

-6.184.369

-129.515.706

-110.248.591

Satılan Mamul Maliyeti
Satılan Ticari Mallar Maliyeti
Toplam Satış Maliyeti

Dipnot 32 - İnşaat Sözleşmeleri
İnşaat sözleşmelerine ilişkin varlıklar yoktur.(2014 Yoktur).

Dipnot 33 – Genel Yönetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, Araştırma ve Geliştirme Giderleri
31.12.2015

31.12.2014

-210
-9.017.054
-6.003.227

-292.638
-20.615.705
-15.648.635

-15.020.491

-36.556.978

31.12.2015

31.12.2014

51.350

2.491.280

88.287
6.305.419
8.441.676

246.720
1.945.823
0

14.886.732

4.683.823

31.12.2015

31.12.2014

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Karşılık Giderleri

-1.502.256

184.494

Diğer Olağan Gider ve Zararları

-2.751.123

875.631

Önceki Dönem Gider ve Zararları

-11.230

59.108

Diğer Olağandışı Gider ve Zarar

-5.277

0

-4.269.886

-1.119.233

31.12.2015

31.12.2014

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

139.401

0

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

0

-726.100

139.401

-726.100

Araştırma Geliştirme Giderleri
Paz. Satış ve Dağ. Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Toplam

Dipnot 34 - Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Giderler
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Konusu Kalmayan Karşılıklar
Önceki Dönem Gelir ve Karlar
Diğer Olağan Gelir ve Karlar
Diğer Olağandışı Gelir ve Kar
Toplam

Toplam

Dipnot 35 - Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler

Toplam
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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
31.12.2015

31.12.2014

Finansman Gelirleri
Kambiyo Karları

4.860.526

6.690.888

Reeskont Faiz Gelirleri

4.719.096

1.207.187

Toplam

9.579.622

7.898.075

31.12.2015

31.12.2014

-10.341.806

2.601.736

-701.438

465.903

-8.907.770

10.898.358

-19.951.014

-13.965.997

Finansman Giderleri
Kambiyo Zararları
Reeskont Faiz Giderleri
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri
Toplam

Dipnot 38 - Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Analizi
Maddi duran varlık yeniden değerleme fonu; bina, arazi, yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri ile tesis, makine ve
cihazların yeniden değerlemesi sonucu ortaya çıkar. Yeniden değerlenen bir maddi duran varlığın elden
çıkarılması durumunda, yeniden değerleme fonunun satılan varlıkla ilişkili kısmı doğrudan geçmiş yıl karına
devredilir.
30.06.2015 tarihi itibariyle Şirket, aktiﬁnde yer alan binalarını, arsa ve arazilerini yeniden değerlemeye tabi
tutmuş olup yeniden değerleme sonucu maddi duran varlıklarda 13.019.947 TL değer artış fonu ortaya çıkmıştır.
Hesaplanan değer artış fonu üzerinden 650.997 TL ertelenen vergi yükümlülüğü hesaplanmıştır.

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. 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle söz konusu varlıkların satışına ilişkin
görüşmeler devam etmektedir.
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 Yedieylül 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
Maddi Duran Varlıklar Önceki Dönemden Devir
Maddi Duran Varlıklara Transfer Edilen
Defterden Çıkartılan
Finansal Kiralama kapsamındaki satışlar

31.12.2015
12.271.575
0
-10.006
0
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Satılanların Maliyeti
Yeniden Değerleme Değer Artışı
Kalan Değer

0
8.441.676

-378.803
0

20.703.245

12.271.575

(31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 378.803 TL tutarında alım değeri olan Satış amaçlı duran varlıklar 394.205 TL
satılmıştır.)
(31 Aralık 2014 tarihi itibariyle Satış amacıyla elde tutulan duran varlıkların içerisinde yer alan arsa ve binaların
üzerinde 24.000.000 TL tutarında ipotek tesis edilmiştir.)

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.
31.12.2015
31.12.2014
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
Ertelenmiş Vergi Yükümlülükleri (-)
Ertelenmiş Vergi Varlıkları/Yük. (net)

16.449.191
0
16.449.191

2.293.984
-5.485.827
-3.191.843

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.
2015 yılında uygulanan vergi oranı %20'dir
Türkiye'de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2015 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
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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 2014 tarihi itibarıyla kurumlar vergisi oranı % 20'dir. Bu nedenle, %20 oranı baz alınarak,
geçici farklar üzerinden ertelenen vergi varlığı / yükümlülüğü hesaplanmıştır.)
Ertelenen Vergi Varlıkları/Yükümlülükleri

31.12.2015

31.12.2014

*Değerleme sonucu maddi duran varlık değerleme farkı
Maddi olmayan duran varlık farkı
Kıdem tazminatı karşılığı
Alacak ve borç reeskontu
**Geçmiş yıl zararları
Stokların değerlenmesi
Kullanılmamış izin karşılığı
Devam eden dava karşılıkları
***Yatırım indiriminden hesaplanan
Kıdem karşılığı düzeltme farkı
Toplam Ertelenmiş Vergi Varlığı
Muhasebeleştirilmeyen ertelenmiş vergi varlıkları
Kayda Alınan Ertelenmiş Vergi Varlığı

-1.073.081
0
0
-750.973
20.666.437
-4.721
-5.312
22.287
554.044
132.777
19.541.457
0
19.541.457

-9.261.897
-43.666
117.686
53.102
25.634.809
-40.130
13.065
112.940
0
0
16.585.909
-14.291.925
2.293.984

0

-5.485.827

Önceki dönemden devreden ertelenmiş vergi varl./yük.
Önc. dönemd. devr. ert. vergi varl./Yük. Düzelt. farkı

-3.191.843
99.577

0
0

Dönem Sonu İtibariyle Ertelenmiş Vergi
Varlığı/Yükümlülüğü

16.449.191

-3.191.843

Maddi Duran varlıkların değerlemesinden
kaynaklanan ertelenen vergi yükümlülüğü

(*) Şirket’in maddi duran varlıklarının yeniden değerlemeye tabi tutulması sonucunda bilanço tarihinde 21.461.623
TL yeniden değer artış fonu hesaplanmıştır. 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 2011 , 2012 , 2013 ve 2014 yılları zararla sonuçlanmış olup, bu yıllara ait takip eden yıllarda
faaliyetin karla sonuçlanması sonucunda düşebileceği toplam 103.332.185 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır.
Bunun sonucu, takip eden yıllarda bu zarar toplamına isabet edecek kurum kazancı üzerinden kurumlar vergisi
ödenmeyeceğinden, 20.666.437 TL ertelenen vergi varlığı hesaplanmıştır.
(***) Gelir Vergisi Kanunu 19 uncu maddesi kapsamında , sonraki dönemlerde kullanabileceği 2.770.220 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
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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.
31.12.2015

31.12.2014

Ortalama Hisse Sayısı

272.650.000

272.650.000

Net Dönem Karı/Zararı

37.953.926

-43.813.795

%13,92

-%16,07

Pay Başına Kazanç

Dipnot 42 - Pay Bazlı Ödemeler
Pay bazlı ödemeler bulunmamaktadır. (2014 Yoktur)

Dipnot 43 - Sigorta Sözleşmeleri
Şirket 2015 yılında süresi bitmiş olan poliçelerini yenileyerek, 128.296.356 TL teminat bedeli ile faaliyette
bulunduğu fabrika binasını, makine teçhizatlarını, demirbaşlarını , emtiasına, makine kırılması, cam kırılması,
elektronik cihaz, işyeri abonman, hareketli makine kırılması, işletme ve ürün sorumluluğu sigortası, işveren
sorumluluk, yangın sigortası , nakliyat emtia blok, para paket sigortaları yaptırmıştır.

Dipnot 44 - Kur Değişimin Etkileri
Şirket'in 31.12.2015 tarihi itibariyle döviz kuru riski Dipnot 48’de açıklanmış olup, 31.12.2015 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.(2014 Yoktur)

Dipnot 47 - Finansal Araçlar
Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar
Banka Kredileri
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ert. Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti
Toplam

31.12.2015
80.509.023
9.522.089
-3.416.221
86.614.891

31.12.2014
37.662.573
3.227.680
0
40.890.253

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para T aksit ve Faizleri

31.12.2015
0

31.12.2014
51.152.225

Uzun Vadeli Finansal Borçlanmalar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ert. Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti
Toplam

31.12.2015
33.431.013
-5.597.222
27.833.791

31.12.2014
22.029.895
0
22.029.895
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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.

Finansal ve Ticari Borçlar

31.12.2015
145.414.880

31.12.2014
129.523.719

Nakit ve Nakit Benzerleri
Net Borç
Toplam Öz kaynak

1.673.471
143.741.409
121.578.514

21.975.882
107.547.837
70.538.348

1,18

1,52

Net Borç/Öz kaynak Oranı

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:

Dönen Varlıklar
Kısa Vadeli Borçlar
Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar

31.12.2015
173.213.467
117.226.468

31.12.2014
152.834.990
105.144.470

1,47

1,45

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;
31.12.2015
31.12.2014
Döviz varlıklar
4.675.693
2.835.907
Döviz yükümlülükleri
-30.266.059
-53.033.454
Net döviz pozisyonu
-25.590.366
-50.197.547

38

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 31 Aralık 2015
Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolara İlişkin
Açıklayıcı Dipnotlar
(Tutarlar Türk Lirası Olarak İfade Edilmiştir.)
Şirket’in döviz cinslerine göre varlıkları:
31.12.2015
Döviz Cinsi
Ticari Alacaklar
Usd
Ticari Alacaklar
Euro
Diğer Ticari Alacaklar
Chf
Parasal Finansal Varlıklar
Euro
Parasal Finansal Varlıklar
Aud
Toplam
31.12.2014
Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
Toplam

Döviz Cinsi
Usd
Euro

Şirket’in döviz cinslerine göre yükümlülükleri:
31.12.2015
Döviz Cinsi
Ticari Borçlar
Usd
Ticari Borçlar
Euro
Finansal Yükümlülükler
Euro
Parasal olan diğer Yükümlülükler
Usd
Parasal olan diğer Yükümlülükler
Aud
Toplam
31.12.2014
Ticari Borçlar
Finansal Yükümlülükler
Finansal Yükümlülükler
Parasal olan diğer Yükümlülükler
Parasal olan diğer Yükümlülükler
Toplam

Döviz Cinsi
Euro
Euro
Usd
Euro
Usd

Döviz Tutarı
618.768
893.273
3.183
2.400
10.000

TL Tutarı
1.799.130
2.838.464
9.319
7.626
21.154
4.675.693

Döviz Tutarı
311.445
749.352

TL Tutarı
722.209
2.113.698
2.835.907

Döviz Tutarı
3.987
4.088
9.500.000
4.116
20.000

TL Tutarı
11.593
12.990
30.187.200
11.968
42.308
30.266.059

Döviz Tutarı
20.979
13.802.883
5.959.505
65.226
15.959

TL Tutarı
59.175
38.933.792
13.819.496
183.982
37.009
53.033.454

31.12.2015 tarihi itibariyle 4.675.693 TL karşılığı döviz varlığı, 30.266.059 TL karşılığı döviz yükümlülüğü
bulunmaktadır. (31.12.2014 tarihi itibariyle 2.835.907 TL karşılığı döviz varlığı, 53.033.454 TL karşılığı döviz
yükümlülüğü bulunmaktadır.)
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.
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Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile gösterilen türev ﬁnansal araçlar haricinde ﬁnansal varlık ve
yükümlülük yoktur.
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 2015 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
31.12.2015
1
81.413
1.592.057
1.673.471

Kasa
Bankalar
Diğer Hazır Değerler
Toplam
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31.12.2014
12
21.975.870
0
21.975.882
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Şirketin 31.12.2015 tarihi itibariyle bankada bulunan 81.413 TL nin tamamı vadesiz mevduattan oluşmaktadır.
(Şirketin 31.12.2014 tarihi itibariyle vadesiz mevduatı 1.939.705 TL, vadeli mevduatı 20.036.165 TL olmak üzere
toplam 21.975.870 TL bankada mevduatı bulunmaktadır. 31.12.2014 tarihi itibariyle TL vadeli mevduatın
vadesi 1 ay olup, ağırlıklı etkin faiz oranı %11 dir. )

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.
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TUKAŞ - KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU -(VUK)
(TL)
Cari Dönem
01.01.2015 -31.12.2015

Önceki Dönem
01.01.2014 -31.12.2014

A-BRÜT SATIŞLAR
-Yurt İçi Satışlar

133.569.685

110.654.049

-Yurt Dışı Satışlar

39.586.571

28.494.036

174.730.207

-Diğer Gelirler

1.573.951

B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
-Satıştan İadeler (-)

140.492.946

1.344.861
-13.115.451

-Satış İskontoları (-)

-34.271.740

-2.340.348

-2.846.500

-10.775.103

-31.425.240

-Diğer İndirimler (-)
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
-Satılan Mamüller Maliyeti (-)
-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)

161.614.756

106.221.206

-128.675.217

-107.046.461

-125.198.680

-101.550.259

-3.476.537

-5.496.202

-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
-Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)
-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
-Pazarlama, Satış ve Dağ. Giderleri (-)
-Genel Yönetim Giderleri (-)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
-İştiraklerden Temettü Gelirleri
-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
-Faiz Gelirleri
-Komisyon Gelirleri
-Konusu Kalmayan Karşılıklar
-Menkul Kıymet Satış Karları
-Kambiyo Karları
-Reeskont Faiz Gelirleri
-Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
-Komisyon Giderleri (-)
-Karşılık Giderleri (-)
-Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
-Kambiyo Zararları (-)
-Reeskont Faiz Giderleri (-)
-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
-Önceki Dönem Gelir ve Karları
-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI (-)
-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)
-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
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32.939.539

-825.255

-13.550.590

-38.676.121

-210
-8.070.809
-5.479.571

-292.638
-19.995.943
-18.387.540
19.388.949
9.243.418

-39.501.376
11.458.918

321.815

39.001

642.647

2.491.280

6.587.837

6.848.113

1.691.119

2.080.524
-12.803.401

-4.116.467

-1.312.765

-184.494

-11.201.432

-3.251.322

-289.204

-680.651
-8.834.522

-8.834.522

-10.837.784
-9.950.039
-887.745

6.994.444
767.548
88.287
679.261

-42.996.709
18.686.669
246.720
18.439.948

-954.963
-11.230
-943.733

-4.149.184
-59.108
-4.090.076

6.807.030

-28.459.223

6.807.030

-28.459.223
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20.275.204

20.559.554

140.760.049

Faizleri

5-Tahvil,Anapara,Borç Taksit ve

Taksitleri ve Faizleri

4-Uzun Vadeli Kredilerin Anapara

2-Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyetleri(-)

1-Banka Kredileri

A-Mali Borçlar

5.541.828

12.380.870

6.544.770

6.505.866

99.513.807

67.003.041

1.527.437

1.403.407

9.269.632

I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

2-Gider Tahakkukları

1-Gelecek Aylara Ait Gelirler

Tahakkukları

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

8-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
9-Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
Karşılığı (-)

7-Sayım ve Tesellüm Noksanları

6-Personel Avansları

5- İş Avansları

4.000

5.567

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
TOPLAMI

5-Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar

4-Sayım ve Tesellüm Fazlaları

3-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı

2-Diğer KDV
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9.264.022

5-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları

4-Maliyet Giderleri Karşılığı
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider

1-Hesaplanan KDV

13.876.757

1.169.401

234.006

4-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar

53.430

13.819.327

1.283.459

243.978

3-Diğer KDV

2-İndirilecek KDV

1- Devreden KDV

H-Diğer Dönen Varlıklar

2-Gelir Tahakkukları

1-Gelecek Aylara Ait Giderler

Tahakkukları

G-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir

ve Diğer Yükümlülükleri(-)

2-Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi

Yükümlülük Karşılıkları

1-Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal

3-Kıdem Tazminatı Karşılığı

1.227.275

G-Borç ve Gider Karşılıkları

4-Ödenecek Diğer Yükümlülükler

Yükümlülükler

Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer

3-Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya

2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

3- Taşeronlara Verilen Avanslar

865.876

2.575

3.680.643

5.680.376
56.414.747

1-Ödenecek Vergi ve Fonlar

F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler

7-Verilen Sipariş Avansları
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım
Maliyetleri
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım
Maliyetleri
2-Yıllara Yaygın İnşaat Enﬂasyon
Düzeltme Hesabı

6-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

5-Diğer Stoklar

4-Ticari Mallar

85.594.720

2-Yarı Mamüller-Üretim

3-Mamüller

1-İlk Madde ve Malzeme

E-Stoklar

8-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

7-Şüpheli Diğer Alacaklar

6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
1-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım
Hakediş Bedelleri
2-Yıllara Yaygın İnşaat Enﬂasyon
Düzeltme Hesabı

2- Alınan Diğer Avanslar

5-Diğer Çeşitli Alacaklar

1- Alınan Sipariş Avansları

D-Alınan Avanslar

6-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)

5-Diğer Çeşitli Borçlar

4-Personele Borçlar

3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar

4-Personelden Alacaklar
12.380.870

-4.624.278

3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar

2-İştiraklerden Alacaklar

1-Ortaklardan Alacaklar

5.541.828

-5.861.897

D-Diğer Alacaklar

8-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

2-İştiraklere Borçlar

5.861.897

7-Şüpheli Ticari Alacaklar

C-Diğer Borçlar

5-Diğer Ticari Borçlar

4-Alınan Depozito ve Teminatlar

3-Borç Senetleri Reeskontu(-)

6-Diğer Ticari Alacaklar
4.624.278

284.350

1-Ortaklara Borçlar

42.534

5.554.441

2-Borç Senetleri

1-Satıcılar

4-Verilen Depozito ve Teminatlar
5-Kazanılmamış Finansal Kiralama
Faiz Gelirleri(-)

3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)

2-Alacak Senetleri

1-Alıcılar

C-Ticari Alacaklar

B-Ticari Borçlar

9-Diğer Mali Borçlar

Karşılığı(-)

5-Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü

8-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)

Bonoları

4-Diğer Menkul Kıymetler

7-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler

152.239.076

8.203.828
21.939.705

30.143.545

01.01.2014 / 31.12.2014
12

III-KISA VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR

PASİF ( KAYNAKLAR)

6-Çıkarılmış Bonolar ve Senetler

27.581.217

4.198.030

Önceki Dönem

3-Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve

21.984.242

1.592.057

70.729

2.535.243

1

01.01.2015 / 31.12.2015

Cari Dönem

TUKAŞ- KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO - (VUK)
(TL.)

2-Özel Kesim Tahvil,Senet ve Bonoları

1-Hisse Senetleri

B-Menkul Kıymetler

5-Diğer Hazır Değerler

4-Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)

3-Bankalar

2-Alınan Çekler

1-Kasa

A-Hazır Değerler

I -DÖNEN VARLIKLAR

AKTİF(VARLIKLAR)

3.501.128

87.636

164.679

276.144

1.397

195.702

3

23.125.730

4.962.628

-3.416.221

9.448.841

81.572.200

3.501.128

252.315

276.144

197.102

28.088.358

87.604.820

01.01.2015 / 31.12.2015

Cari Dönem

119.919.867

6.544.367

87.432

203.312

238.365

2.053

340.651

3

6.404.020

3.892.871

50.219.575

-2.867.927

3.000.000

32.685.000

6.544.367

290.744

238.365

342.707

10.296.891

83.036.648

01.01.2014 / 31.12.2014

Önceki Dönem

100.749.722
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105.268.268
257.507.344

801.827

25.684.712

78.581.729

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

801.827

25.202.800
-2.700.017

3.181.929

30.483.009
6.413.262
38.985.953
18.350.909
330.293
1.231.429
408.979
-17.622.105

200.000

200.000

01.01.2015 / 31.12.2015

Cari Dönem

3-Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
4-Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5-Özel Maliyetler
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varl.
7- Finansal Kiralamaya Konu İkt.Kıy.
8-Birikmiş Amortismanlar(-)
9-Verilen Avanslar
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1-Arama Giderleri
2-Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
3-Diğer Özel Tükenmeye Tabi
Varlıklar
4-Birikmiş Tükenme Payları(-)
5-Verilen Avanslar
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler ve
Gelir Tahakkukları
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler
2-Gelir Tahakkukları
H-Diğer Duran Varlıklar
1-Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
2-Diğer KDV
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve
Maddi Duran Varlıklar
5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
6-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
7-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
8-Birikmiş Amortismanlar(-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)
4-Kazanılmamış Finansal
Kiralama Faiz Gelirleri(-)
5-Verilen Depozito ve Teminatlar
6-Şüpheli Alacaklar Karşılığı(-)
B-Diğer Alacaklar
1-Ortaklardan Alacaklar
2-İştiraklerden Alacaklar
3-Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4-Personelden Alacaklar
5-Diğer Çeşitli Alacaklar
6-Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-)
7-Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-)
C-Mali Duran Varlıklar
1-Bağlı Menkul Kıymetler
2-Bağlı Menkul Kıymetler
Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
3-İştirakler
4-İştiraklere Sermaye Taahhütleri(-)
5-İştirakler Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
6-Bağlı Ortaklıklar
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye
Taahhütleri(-)
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları
Değer Düşüklüğü Karşılığı(-)
9-Diğer Mali Duran Varlıklar
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı(-)
D-Maddi Duran Varlıklar
1-Arazi ve Arsalar
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
3-Binalar
4-Tesis,Makine ve Cihazlar
5-Taşıtlar
6-Demirbaşlar
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar
8-Birikmiş Amortismanlar(-)
9-Yapılmakta Olan Yatırımlar
10-Verilen Avanslar
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1-Haklar
2-Şereﬁye

2-Alacak Senetleri

A-Ticari Alacaklar
1-Alıcılar

II -DURAN VARLIKLAR

AKTİF(VARLIKLAR)

801.827

25.202.800
-2.512.807

116.139

2.984.150

14.555.000
5.473.406
29.568.179
5.241.806
330.293
1.409.369
356.748
-16.651.158

801.827

25.790.282

40.283.643

01.01.2014 / 31.12.2014

Önceki Dönem

66.875.752
207.635.801 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI

ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI

F-Dönem Net Karı (Zararı)
1-Dönet Net Karı
2-Dönem Net Zararı(-)

4-Çıkarılmış Tahviller
5-Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
6-Menkul Kıymetler İhraç Farkı(-)
7-Diğer Mali Borçlar.
B-Ticari Borçlar
1-Satıcılar
2-Borç Senetleri
3-Borç Senetleri Reeskontu(-)
4-Alınan Depozito ve Teminatlar
5-Diğer Ticari Borçlar
C-Diğer Borçlar
1-Ortaklara Borçlar
2-İştiraklere Borçlar
3-Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4-Diğer Çeşitli Borçlar
5-Diğer Borç Senetleri Reeskontu(-)
6-Kamuya Olan Ertelenmiş ve
Taksitlendirilmiş Borçlar
D-Alınan Avanslar
1-Alınan Sipariş Avansları
2-Alınan Diğer Avanslar
E-Borç ve Gider Karşılıkları
1-Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2-Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve
Gider Tahakkukları
1-Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2-Gider Tahakkukları
G-Diğer Uzun Vadeli Yab. Kaynakl.
1-Gelecek Yıllara Ertelenen veya
Terkin Edilecek KDV
2-Tesise Katılma Payları
3-Diğer Çeş. Uzun Vadeli Yab. Kayn.
UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR TOPLAMI
V-ÖZ KAYNAKLAR
A-Ödenmiş Sermaye
1-Sermaye
2-Ödenmemiş Sermaye(-)
3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Fark.
4-Sermaye Düzeltmesi Olumsuz
Farkları(-)
B-Sermaye Yedekleri
1-Hisse Senedi İhraç Primleri
2-Hisse Senedi İptal Karları
3-M.D.V. Yeniden Değerl. Artışl.
4-İştirakler Yeniden Değerleme
Artışları
5-Diğer Sermaye Yedekleri
C-Kar Yedekleri
1-Yasal Yedekler
2-Statü Yedekleri
3-Olağanüstü Yedekler
4-Ser.Ekl.Sab.Kıy.Satış.
5-Özel Fonlar
D-Geçmiş Yıllar Karları
1-Geçmiş Yıllar Karları
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)

IV -UZUN VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
A-Mali Borçlar
1-Banka Kredileri
2-Finansal Kiralama İşlemlerinden
Borçlar
3-Ertelenmiş Finansal Kiralama
Borçlanma Maliyetleri(-)

PASİF ( KAYNAKLAR)
Cari Dönem

6.807.030

-285.256.382
6.807.030

107.679.884

257.507.344

-28.459.223

-256.797.158

533.420
6.637.654

28.094.590

121.459

56.397.591

272.650.000

533.420
6.637.654

-285.256.382

29.907.593

2.614.743

-6.331.737

31.396.665

28.075

7.199.149

49.882.496

329.047.591

2.073.802

Önceki Dönem

-28.459.223

-256.797.158

7.199.149

28.216.049

329.047.591

2.614.743

01.01.2014 / 31.12.2014
25.064.928

28.075

49.761.037

121.459

56.397.591

272.650.000

2.073.802

-5.597.222

33.431.013

01.01.2015 / 31.12.2015
27.833.791

207.635.801

79.206.408

27.679.671

Rapor Tarihi: 25.02.2016
Rapor Sayısı: 2016/103-001

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
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BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU’NA

Finansal Tablolara İlişkin Rapor
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2015 tarihli konsolide ﬁnansal
durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait; kâr veya zarar ve diğer kapsamlı
gelir tablosu, öz kaynak değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe
politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı notlardan oluşan ilişikteki ﬁnansal
tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.
Şirket Yönetiminin Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu
Şirket yönetimi, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak doğru ve gerçeğe uygun, bir
görünüm sağlayan ﬁnansal tabloların hazırlanmasından ve gerçeğe uygun bir biçimde
sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyen ﬁnansal tabloların
hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.
Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu ﬁnansal tablolar hakkında
görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan
Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere
uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, ﬁnansal tabloların önemli yanlışlık içerip
içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini
gerektirmektedir.
Bağımsız denetim, ﬁnansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde
etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi,
ﬁnansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi
de dâhil, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk
değerlendirmelerini yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla,
işletmenin doğru ve gerçeğe uygun bir görünüm sağlayan ﬁnansal tablolarının hazırlanması
ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değerlendirir, ancak bu değerlendirme,
işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız
denetim, bir bütün olarak ﬁnansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra,
işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan
muhasebe tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendirilmesini de içerir.
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Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.
Görüş

Görüşümüze göre ﬁnansal tablolar, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık
2015 tarihi itibariyle ﬁnansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait ﬁnansal
performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartları'na uygun olarak tüm önemli
yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

1) Denetim, Şirket'in 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398 inci maddesi çerçevesinde,
19.12.2012 tarih ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen, bağımsız denetime
tabi olacak şirketler kapsamında bulunması nedeniyle, yapılmıştır.
2) 31.12.2015 tarihi itibariyle sona eren döneme ait ﬁnansal tablolar, 31.12.2014 tarihinde
sona eren döneme ait ﬁnansal tablolar ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış ve sunulmuştur.
3) Bağımsız Denetçi olarak tarafımızdan, TTK’nın 398 inci maddesinin dördüncü fıkrası
uyarınca, 25.02.2016 tarih ve 2016/103-003 sayılı ''Riskin Erken Saptanması Sistemi ve
Komitesi Hakkında Denetçi Raporu'' hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.
4) Şirket, yasal defterlerini ve muhasebe kayıtlarını ''Tek Düzen Hesap Planı'', ''Türk Ticaret
Kanunu'' ve ''Türk Vergi Kanunları''na uygun olarak tutmakta ve ﬁnansal tablolarını da ilgili
mevzuatlara ve esas sözleşmenin ﬁnansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olarak Türk
Lirası (''TL'') bazında hazırlamaktadır.
5) İlişikteki ﬁnansal tablolar, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
(KGK) tarafından 20.05.2013 tarih ve 28652 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 25.04.2013
tarih ve 75935942-050.01.04-[04/01] karar no'lu Kurul kararında açıklanan ''Finansal Tablo
Örnekleri ve Kullanım Rehberi''ne uygun olarak hazırlanmıştır.
6) Şirket'in ﬁnansal tabloları, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nca
yayımlanan Uluslararası Denetim Standartlarıyla uyumlu Türkiye Denetim Standartları'na
göre denetlenmiştir.
7) Denetimimiz Türkiye Muhasebe Standartları'na, kanuna ve esas sözleşmenin ﬁnansal
tablolarına ilişkin hükümlerine uyulup uyulmadığının incelemesini de kapsamaktadır.

47

8) Şirket’in 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle düzenlenmiş konsolide ﬁnansal durum tablosu, bu
tarihte sona eren yıla ait kâr veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, Yönetim Kurulu
tarafından onaylanarak imzalanmıştır. Genel Kurul ve yasal otoriteler ﬁnansal tabloların
yayımı sonrası ﬁnansal tabloları değiştirme hakkına sahiptir.
9)Yönetim Kurulu ve Muhasebe Sorumluları denetimimiz sırasında, istediğimiz bütün
açıklamaları eksiksiz olarak yaparak, talep ettiğimiz bütün bilgi ve belgeleri vermişlerdir.
Bağımsız denetimimiz sırasında, hiçbir sınırlama ve kaçınma ile karşılaşılmamıştır. Türkiye
Muhasebe Standartları (TMS) çerçevesinde Şirket'in mal varlıksal ve ﬁnansal durumu TTK'
nın 515 inci maddesi çerçevesinde dürüst resim ilkesine uygun olarak yansıtılmıştır.
CROWE HORWATH
OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Murat ÇAĞLAYAN
Sorumlu Denetçi

25.02.2016
1377 Sokak No:3/13
Alsancak/İzmir/TÜRKİYE
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Rapor Tarihi: 25.02.2016
Rapor Sayısı: 2016/103-003

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE
KOMİTESİ HAKKINDA BAĞIMSIZ
DENETÇİ RAPORU
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RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’na
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, Şirket’in pay senetleri borsada
işlem gördüğünden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 378 inci maddesi 1 inci
fıkrası hükmü uyarınca, riskin erken saptanması ve yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite
kurulmuştur
Yönetim Kurulunun Sorumluluğu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378 inci maddesi birinci fıkrası uyarınca yönetim
kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi,
bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir
komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.
Şirket’in pay senetleri borsada işlem gördüğünden, riskin erken saptanması ve yönetilmesi
amacıyla, uzman bir komite kurulmuştur.
Denetçinin Sorumluluğu
Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve
komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK’ya, Kamu Gözetimi,
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan “Riskin Erken Saptanması
Sistemi ve Komitesi Hakkımda Denetçi Raporuna ilişkin Esaslara” etik kurallara uygun
olarak yürütülmüştür. Bu esaslar tarafımızca; şirketin riskin erken saptanması sistemi ve
komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komiteni TTK’nın 378
inci maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin
erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler
karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Bilgi
Şirket’in pay senetleri borsada işlem gördüğünden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun
(TTK) 378 inci maddesi 1 inci fıkrası hükmü uyarınca, riskin erken saptanması ve yönetilmesi
amacıyla, uzman bir komite kurulmuştur.

1377 Sokak No:3/13 Alsancak / İZMİR Tel: +90 232 422 07 11 +90 232 465 01 73
Faks: +90 232 422 00 67 +90 232 465 01 69 www.olgudenetim.com info@olgudenetim.com
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Sonuç
Yürüttüğümüz denetim sonucunda Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin pay
senetleri borsada işlem gördüğünden, 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 378 inci
maddesi 1 inci fıkrası hükmü uyarınca, riskin erken saptanması ve yönetilmesi amacıyla,
09.08.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile ‘Riskin Erken Saptanması Komitesi’
kurulmuştur.
Şirket’in ﬁnansal tabloları üzerinde yaptığımız bağımsız denetim sonucunda, Şirket’in 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) riskin erken saptanması ve yönetimi başlıklı 378 inci
maddesi 1 inci fıkrası uyarınca, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye
düşürecek sebeplerin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

CROWE HORWATH
OLGU BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MANLİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Murat ÇAĞLAYAN
Sorumlu Denetçi

25.02.2016
1377 Sokak No: 3/13
Alsancak/İzmir/TÜRKİYE
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TUKAŞ GIDA SAN.VE TİC.A.Ş.
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU’NUN
KARAR TARİHİ : 25.02.2016
KARAR SAYISI : 03/01

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI

31.12.2015 dönemine ilişkin,
Tukaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ nin 31.12.2015 tarihi itibariyle düzenlenmiş Konsolide
Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde;
-

Şirketin Konsolide Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda
gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı
olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

-

Konsolide Finansal Tabloların, işletmenin aktiﬂeri, pasiﬂeri, ﬁnansal durum ve
kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,

-

İlişkin olduğu dönem itibariyle Konsolide Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve
performansını ve işletmenin ﬁnansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler
ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

kabul ve beyan ederiz.

Günsel KOCABOZ
Yönetim Kurulu
Denetim Komitesi Başkanı

Bülent BİRCAN
Yönetim Kurulu
Denetim Komitesi Üyesi
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Sedat ERKUL
Mali İşler Direktörü

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Tukaş veya Şirket), 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Ser maye
Piyasası Kurulu’un (SPK) 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II -17.1
sayılı Kurumsal Yöne m Tebliği’nin (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yöne m İlkelerine uyum sağlama yönünde
azami ölçüde özen göstermekte olup, Kurumsal Yöne m İlkelerinin eşitlik, şeﬀaﬂık, hesap verebilirlik ve sorumluluk
kavramlarını benimsemiş r. SPK tara ndan belirlenen Kurumsal Yöne m İlkeleri, Şirket çalışanları tara ndan da
benimsenmekte ve uygulanmaktadır.
Tukaş, Kurumsal Yöne m İlkeleri’nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur. Zorunlu olmayan
Kurumsal Yöne m İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan
zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirke n mevcut yapı sıyla tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz
sağlanamamış r. Uygulamaya konulmamış ilkeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Söz konusu ilkeler ve bu
ilkelere uyulmama sebepleri aşağıda ilke bazında kısaca özetlenmiş r. Şirke n Kurumsal Yöne m Komitesi, kurumsal
yöne m uygulamalarını geliş rmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler
dışında kalan ve henüz uygulanmayan ilkeler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar ça şmasına
yol açmamış r.
Uygulanmayan Kurumsal Yöne m İlkelerinin Gerekçeleri :
1.5.2. : Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara
tanınmamış olup, mevzua aki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmış r . Şirke miz Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olmak üzere, azlık haklarının kullandırılması hususunda azami özeni
göstermektedir.
3.1.4. : Menfaat sahiplerinin, Şirke n ilgili mevzuata aykırı ve e k açıdan uygun olmayan işlemlerini
Kurumsal Yöne m Komitesine veya Dene mden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar
oluşturulmamış r. Ancak bu konuda çalışmalar başlamış r.
4.2.4. : Risk yöne mi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliği konusunda çalışmalar devam etmektedir.
4.2.5. : Esas Sözleşmede ifade edilmemesine karşın Yöne m Kurulu Başkanı ile Genel Müdürlük görevleri
farklı kişiler tara ndan yürütülmektedir. 31.10.2014 tarihinde boşalan Genel Müdürlük görevine atama
yapılmamış r. Şirke e hiç kimse tek başına sınırsız karar ver me yetkisine sahip değildir.
4.2.8. : Yöne m kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirke e sebep olacakları zarar sigorta
e rilmemiş r.
4.4.7. : Yöne m Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamış r. Ancak bu durum
çıkar ça şmasına yol açmamakla birlikte üyenin Şirke eki görevini aksatmamaktadır.
4.5.5. : Şirke mizin ortaklık yapısı ve yöne m kurulu üye sayısı n edeniyle Yöne m Kurulu üyelerinin bazıları
birden fazla komitede görev almaktadır. Bu durum herhangi bir şirket içi çıkar ça şmasına yol açmamaktadır.
4.6.5. : Şirke miz yöne m kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca yıllı k faaliyet
raporu ve ﬁnansal tablo dipnotlarımızda Yöne m Kurulu üyeleri ve üst düzey yöne cilere yapılan ödemeler
genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.
Şirke miz Kurumsal Yöne m İlkelerine uyum konusunda, gelecek dö nemde de mevzua aki gelişme ve uygulamaları
takip ederek gerekli çalışmaları yürütecek r.
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ
2.1 Ya rımcı İlişkileri Bölümü
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Şirke miz bünyesinde 14.02.2005 tarihinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Kurumsal Yöne m Tebliği
(II-17.1)’nin 11’inci maddesi uyarınca bu Birimin ismi Ya rımcı İlişkileri Bölümü olarak değiş rilmiş r. Bu çerçevede
Şirke mizde Ya rımcı İlişkileri Bölümü kurulmuş olup Mali İşler Direktörü’ne doğrudan bağlı olarak çalışmaya
başlamış r.
Ya rımcı İlişkileri Bölümünün başlıca görevleri aşağıda yer almaktadır:
- Ya rımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve
güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplan sı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları
hazırlamak ve Genel kurul toplan sının ilgili mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun
olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Genel Kurul toplan tutanağı aracılığıyla, oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve oylama sonuçlarının yer aldığı
raporları pay sahiplerinin bilgisine sunulmasını sağlamak,
- Kurumsal yöne m ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası
mevzua ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine ge rilmesini gözetmek ve izlemek,
- Şirketle ilgili tüm güncel bilgilere yer verilmesine özen gösterilen Tukaş kurumsal internet sitesi yoluyla kamuoyunu
ve pay sahiplerini bilgilendirmek üzere görevlendirilmiş r.
Ya rımcı İlişkileri Bölümü 2015 yılı içinde, ortaklık pay sahiplerinin, ortaklık ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini
yanıtlama konusunda azami özeni göstermiş r. Yıllık ortalama 20 adet bilgi talebine (gizli ve cari sır niteliğindeki
bilgiler hariç olmak üzere) cevap verilmiş r.
Ya rımcı İlişkileri Bölümü’nün SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yöne m Tebliği'nin 11’inci maddesinin 1’inci krası
uyarınca yürütmekte olduğu faaliyetlerle ilgili olarak Yöne m Kuruluna düzenli olarak bilgi verilmektedir.
Ya rımcı İlişkileri Bölümü’nde Çalışanların Listesi
Lisans Belge
No
-

Adı Soyadı

Ünvanı

Lisans Belgesi Türü

Sedat ERKUL

Mali İşler Direktörü

-

Pelin ÜSTÜN

Ya rımcı İlişkileri Bölümü
Yöne cisi

SPF Düzey 3 Lisansı,
Kurumsal Yöne m
Derecelendirme Lisansı,
Türev Araçlar Lisansı

207614
701853
303139

Nurcan DEMİR

Ya rımcı İlişkileri Bölümü
Görevlisi/Müşteriler
Servis Şeﬁ

-

-

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Dönem içinde Ya rımcı
İlişkileri Bölümü’ne pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, kamuya açıklanmamış gizli ve cari sır
niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzua dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım
gözetmeksizin tamamı yanıtlanmış r. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün
bilgi ve belgeler Şirke mizin kurumsal internet sitesi (www.tukas.com.tr) Ya rımcı İlişkileri başlığı al nda güncel
olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Şirket kurumsal internet sitesi Sermaye Piyasası Kurulu’nca
belirlenen asgari bilgileri kapsayacak şekilde güncel tutulmaktadır. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını
etkileyebilecek gelişmeler Kamu Aydınlatma Pla ormu’nda (KAP) ve kurumsal internet sitemizde yayımlanmaktadır.
Yapılan açıklamalar ve dönemsel ﬁnansal tablolar ile diğer bilgiler periyodik olarak güncellenmektedir.
Esas Sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içerisinde Şirkete
pay sahiplerinden özel denetçi atanması yönünde bir talep gelmemiş r.
2.3 Genel Kurul Toplan ları
Şirket’in 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplan sı 31.03.2015 tarihinde saat 11:00’de Çaybaşı Mah. İzmir Cad. No:51
35880 Torbalı / İzmir Şirket merkez adresinde gerçekleş rilmiş r. Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplan sı, eş
zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’ ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede
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yayınlanan ‘Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi H akkında Tebliğ’e
uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür.
Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket’in 272.650.000 TL’lık sermayesine tekabül eden 27.265.000.000
adet hisseden, 23.993.200.000 adedinin vekaleten olmak üzere toplam 23.993.200.000 adet hisse toplan da temsil
edilmiş ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplan nisabının mevcut olduğunun
anlaşılması üzerine toplan gerçekleşmiş r. 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplan sına menfaat sahipleri ve medya
mensupları ka lmamış r. Genel Kurul toplan sında vekâletname yoluyla kendisini temsil e recek pay sahipleri için
vekâletname örneği ilan metninde yer almakta ve kurumsal internet sitemizde bulunmaktadır. Toplan dan önce,
toplan da oy kullanma prosedürü ilan edilmekte ve elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
Genel Kurul’a davet; kanun ve Esas Sözleşmede ön görüldüğü gibi, toplan gün, saat, yer, gündem ve Esas Sözleşme
değişikliğini de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 12.03.2015 tarih ve 8777 sayılı nüshasında, Kamuyu
Aydınlatma Pla ormu’nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu E -Genel Kurul sisteminde ve Tukaş kurumsal internet
sitesinde (www.tukas.com.tr) ilan edilmek sure yle süresi içinde yapılmış r.
Yıllık faaliyet raporu, bağımsız dene mden geçmiş ﬁnansal tablo ve dipnotlar, Genel Kurul gündem maddeleriyle ilgili
hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgelerle Esas Sözleşme’nin
son hali ve Esas Sözleşme’de tadil metni ve gerekçesi, Genel Kurul toplan sına davet için yapılan ilan tarihinden
i baren, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Şirket merkezi ve kurumsal internet
sitesinde pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde incelemeye açık tutulmaktadır.
Genel Kurul’da pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış, sorulan soruların tamamı toplan başkanının
yönlendirmesiyle toplan ya ka lan Yöne m Kurulu üyesi ve üst düzey yöne ciler tara nda toplan s ırasında
cevaplanmış r. Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplan tutanağı, aynı gün içinde KAP’ta
yayımlanmış r. Genel Kurul Tutanakları 09.04.2015 tarihinde tescil edilerek 22.04.2015 tarihli 8806 sayılı Ticaret Sicil
Gazetesi’nde ilan edilmiş r. Tukaş kurumsal internet sitesinde Genel Kurul tutanakları, hazır bulunanlar listesi,
gündemler, bilgilendirme dokümanı ve ilanlar pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.
2014 yılına ait Genel Kurul’da pay sahipleri tara ndan gündeme ilişkin ön eri verilmemiş r.
Dönem içinde Yöne m Kurulu’nda karar alınabilmesi için bağımsız Yöne m Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu
oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul’a bırakıldığı işlemler olmamış r.
2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplan sında pay sahiplerinin onayına sunulan “Bağış ve Yardım Poli kası”nda 2014 yılı
içerisinde bir değişiklik yapılmamış r. 2014 yılında bağış ve yardım yapılmadığı konusunda ayrı bir gündem maddesi
ile Genel Kurul toplan sında pay sahiplerine bilgi verilmiş r. Ayıca, 2015 yılı için yapılabilecek bağış sınırı net sa ş
hasıla nın on binde üçüne kadar olacak şekilde belirlenmiş r.
Yöne m kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yöne m Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan
yöne cilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar
ça şmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna
giren cari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür cari işlerle uğraşan bir başka
ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfa yla girmesi gibi bir durum söz konusu olmamış r.
2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları
Oy hakkında im yaz yoktur. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul toplan larında pay sahipleri kendilerini, diğer
pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil e rebilirler. Şirkete paydaş olan vekiller kendi
oylarından başka temsil e kleri paydaşların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.
Şirke n ortakları ile karşılıklı iş rak ilişkisi bulunmamaktadır. Şirke e azınlık haklarının kullanılması, Türk Ticaret
Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na, ilgili mevzuata ve Sermaye Piyasası Kur ulu’nun tebliğ ve kararlarına tabi
olup, bu konuda azami özen gösterilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesinde azlık haklarının, ödenmiş sermayedeki
oranına dair bir hüküm bulunmamaktadır.
2.5 Kâr Payı Hakkı
Şirke n karına ka lım konusunda im yaz yoktur.
Kâr Dağı m Poli kası
Şirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağı labilir karın
tamamını en geç dağı m kararı verilen genel kurul toplan sının yapıldığı hesap dönemi sonu i barı ile başlanması
şar yla, SPK II-19.1 Kar Payı Tebliği esasları dahilinde genel kurul tara ndan tespit edilen tarihte ortaklara nakit kar
payı olarak dağıtmaktadır. Bu poli ka, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirke n gündemindeki projelerine ve
fonlarının durumuna göre Yöne m Kurulu tara ndan her yıl gözden geçirilir.
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İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağı mına Genel Kurul yetkilidir.
Kâr payı, dağı mına karar verilen genel kurul toplan sında karara bağlanmak şar yla mevzuat hükümleri
çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.
Bu poli ka 24.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplan sında onaylanmış r. Kar Dağı m Poli kası ile ilgili bilgi her
yıl faaliyet raporunda ve Şirke n kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.
01.01-31.12.2014 hesap dönemi faaliyetleri sonucu zarar oluşması sebebi ile zararın geçmiş yıl zararları hesabında
takip edilmesine ve bu zarar nedeniyle dağı lacak dönem karı olmadığından, kar payı dağı lmamasına Olağan Genel
Kurul toplan sında karar verilmiş r.
2.6 Payların Devri
Şirket Esas Sözleşmesinde payların devrine kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği
Kamunun aydınla lmasında ve şeﬀaﬂığın sağlanmasında Tukaş kurumsa l internet sitesi olan www.tukas.com.tr ak f
olarak kullanılmaktadır.
Kurumsal internet sitesi Türkçe olarak Kurumsal Yöne m İlkeleri’nin öngördüğü içerik ve şekilde düzenlenmiş r.
İnternet sitesinde yer alan Türkçe bilgilerin bir kısmı, uluslararası ya rımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile
tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak da kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Ya rımcılarımızın
elektronik
ortamdaki
bilgi
taleplerini
yanıt lamak
üzere
bir
e-mail
adresi
(ya rimciiliskileri@tukas.com.tr) oluşturulmuştur. Kurumsal internet sitesinin Ya rımcı İlişkileri bölümünün içeriğinin
hazırlanması, değişen bilgilerin düzenlenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi Ya rımcı İlişkileri Bölümü’ nün
sorumluluğundadır. Şirke n internet sitesinde Kurumsal Yöne m İlkeleri’nde belir len hususlara yer verilmiş r.
Kurumsal internet sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
1.2. Faaliyet Raporu
Şirke n 2015 yılı faaliyet raporunda Kurumsal Yöne m İlkeleri’nde belir len hususlara yer verilmiş r.
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ
4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin ilgili mevzuat ve karşılıklı sözleşmele rle düzenlenen haklarını
koruma al na alır. Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ve karşılıklı sözleşmeler ile korunmadığı durumlarda,
menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde korunur.
Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda mevzuat çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü olarak
bilgilendirilmektedirler. Menfaat sahiplerinin Şirke n ilgili mevzuata aykırı ve e k açıdan uygun olmayan işlemlerinin
Kurumsal Yöne m Komitesine veya Dene mden Sorumlu Komiteye ile lmesi için gerekli mekanizmalar
oluşturulmamış r. Ancak m enfaat sahiplerinin bu tarz işlemleri Kurumsal Yöne m Komitesine veya Dene mden
Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamış r.
4.2 Menfaat Sahiplerinin Yöne me Ka lımı
Şirket Esas Sözleşmesinde ve iç düzenlemelerinde menfaat sahiplerinin Şirke n yöne mine ka lımını öngören bir
düzenleme yer almamaktadır. Ancak Yöne m Kurulunda yer alan bağımsız üyeler bir anlamda Şirke n ve pay
sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yöne mde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır. Şirke miz,
çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer bütün menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerini dikkate almaktadır.
Şirke miz tüm menfaat sahipleriyle sürekli ile şim halindedir Her yıl yapılan Müşteri Memnuniyet Anke ’nden alınan
sonuçlar, ka ldığımız fuarlar, müşteri ziyaretlerinden çıkan sonuçlar Tukaş’ın iş süreçlerine yansı lmak r. Süreç
iyileş rme çalışmalarımız ile ilgili Helal , TS EN ISO 22000:2005, TS EN ISO 9001:2008, IFS FOOD VER , BSCI
belgelerimiz bulunmaktadır. Menfaat sahiplerinin her türlü soru, öneri ve şikayetlerini bildirebileceği
musteri.sikayet@tukas.com.tr adresi oluşturulmuştur.
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4.3 İnsan Kaynakları Poli kası
Şirke e çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere İnsan Kaynakları Müdürlüğü oluşturulmuştur. Bu departman; işe alım,
çalışanların oryantasyon eği mi ve mesleki gelişim eği mlerine ka lımlarının sağlanması, çalışanların kariyerlerinin
planlaması ve performanslarının değerlendirmeleri ile ilgili mevcut sistemlerin yürütülmesi, bordro işlemleri ve diğer
idari işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Şirket insan kaynakları poli kasının ana bileşeni; çalışanların en önemli
kaynağımız olması ilkesi üzerine kuru lmuştur. Sonuç odaklı, yenilikçi, toplam kalite anlayışını benimsemiş değişime ve
gelişime ayak uyduran global anlamda rekabet avantajı sağlayan insan kaynakları uygulamaları ile şirket içi terﬁ
prensibine uygun olarak mevcut yüksek potansiyelli çalışanla r belirlenerek daha fazla sorumluluk isteyen görevlere
hazırlanmaları için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliş rilmesini amaçlayan kariyer planlama sistemi
uygulanmaktadır. Çalışanlarımızın özlük işlemleri ve yasalar ile belirlenen çerçevede yap ılması gereken işlemler
zamanında ve eksiksiz olarak yerine ge rilmektedir. Çalışanların kanuna aykırı ve e k olmayan uygulamalar
konusundaki kaygılarını Yöne m Kurulu’na iletmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamış r.
Tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımızla bir bütünlük içinde hareket etmek ana amacımızdır. Bu amaçla ekip çalışmasına
önem verilmektedir. Şirke n bugün ve gelecekteki hedeﬂerine ulaşmasını sağlayabilmek, çalışanların etkinliğini
ölçerek gelişimlerine katkıda bulunmak, Şirke n hedeﬂeri ile çalışan personelin bireysel hedeﬂerini bütünleş rerek
çalışanların yara ğı katma değeri Şirke n ortak amaç ve hedeﬂeri doğrultusunda yönlendirmek ve sinerji yaratmak
amacıyla, Çalışan verimliliğine ve dolayısıyla Şirke n dinamizm, mo vasyon ve karl ılığına önemli katkı sağlayan
Performans Yöne mi Sistemi uygulanmaktadır. Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup “Bilginin
paylaşımı” esasına dayalı iç ile şim sistemi kurulmuştur. Ayrıca tüm çalışanların ka ldığı bilgilendirme t oplan ları
Genel Müdürlük tara ndan yılda 2 defa yapılmaktadır. TUKAŞ, gıda sanayinde faaliyet gösteren bir şirket olarak
çalışanlarının sağlık ve iş güvenliği ile ilgili koşulları oluşturup sürekli geliş rmektedir. Şirkete ayrımcılık konusunda
herhangi bir şikâyet in kal etmemiş r.
4.4 E k Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirket e k kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Şirke e tanımlı bulunan görev, yetki ve
sorumlulukların kullanılmasında; Şirket Esas Sözleşmesi ile Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu,
Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu, Kam biyo Rejimi,
Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş haya nı düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde
geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesinin ana ilke olduğu kabul edilmiş r.
“Misyon ve Vizyon”umuzda belir ldiği gibi; toplam kalite üre m anlayışını özümsemiş olarak, amaçlarımızı yerine
ge rirken cari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek,
toplumsal sorumluluğu ve çevre bilincini yüksek tutmak ana prensiplerimizdendir. Çalışanlarımızın şirket içinde
uymaları gereken e k kurallar ve birbirleri ile ile şim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiş r.
Şirke n “Görev Tanımları Kitabı, “Tanı m El Kitabı” ve “Personel Yönetmeliği”nde bu hususlar belir lmiş olup; tüm
çalışanlarımız bilgi sahibidir.
Şirke n tarımsal faaliyetlerinde verimlilik ve ürün kalitesi açısından hedeﬂere ulaşabilmek, iç ve dış pazarın ih yaç
duyduğu tarımsal hammaddelerin sürekliliğini ve çi çilerin bilinçli üre m yapmalarını sağlamak amacıyla “kontrollü
tarım sistemi” uygulanmaktadır. Bu sistem; üre cinin bilinçlendirilmesi, sürekli maddi kazanç elde etmesi ve
tüke cinin uygun ﬁyatlarla ürünleri sa n alabilmesi açısından olumlu katkılar sağlayan bir tarım modelidir. Sistem
kapsamında çi çilerin ekim, dikim, hasat yöntemleri ve zirai ilaçlama konularında bilinçlendirilmesi çalışmaları
yapılmaktadır. Şirket ve çi çilerin bu işbirliği sayesinde tarladan sofraya ürün izlenebilirliği sağlanm akta, çi çilerin
eği mine ve sürekli gelişimine dayalı ile şim kurulmakta, tüke ci uygun nitelikte ve sürekli hammadde elde etmekte
ve son olarak ülke genelinde ista s ki verilerin doğru saptanması sağlanmaktadır.
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BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU
5.1 Yöne m Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
Şirket Esas Sözleşmesi’ne uygun olarak belirlenen Yöne m Kurulu üyelerimizin bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Yöne m Kurulu üyelerinin Şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, Yönet im Kurulu
üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış r. Yöne m Kurulu üyelerinin grup
içi/grup dışı yürütmekte olduğu görevler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Şirket Dışında Aldığı Görevler

Görev
Süreleri

İcracı
olmayan

Okullu Gıda Mad. İnş. San. ve
Tic. Ltd. Ş . Ortağı Okullu
Lojis k A.Ş. Ortağı

3

Cengiz OKULLU

Yöne m Kurulu Başkan
Yardımcısı

İcracı
olmayan

Okullu Gıda Mad. İnş. San. ve
Tic. Ltd. Ş . Ortağı
Okullu Lojis k A.Ş. Ortağı

3

OKULLU Gıda Maddeleri İnş.
San. ve Tic. Ltd. Ş .
(temsilcisi Cem OKULLU)

Yöne m Kurulu Üyesi

İcracı
olmayan

Günsel KOCABOZ

Yöne m Kurulu Üyesi

Bağımsız

1

Bülent BİRCAN

Yöne m Kurulu Üyesi

Bağımsız

1

Adı Soyadı

Unvanı

Cem OKULLU

Yöne m Kurulu Başkanı

Okullu Gıda Mad. İnş. San. ve
Tic. Ltd. Ş . Ortağı

3

Yöne m Kurulumuz biri tüzel kişi temsilcisi ve biri kadın üye olmak üzere toplam 5 üyeden oluşmaktadır. Yöne m
Kurulu üyelerimizin hiç birisi icracı değildir. Şirke e Yöne m Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür ayrı
kişilerdir. Şirke e hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile dona lmamış r. 31.10.2014 tarihinde boşalan
Genel Müdürlük görevine atama yapılmamış r. Yöne m Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri Ek 2’de sunulmuştur.
Şirket Yöne m Kurulu’nda, SPK’nın Kurumsal Yöne m İlkeleri doğrultusunda iki bağımsız üye bulunmaktadır. İcrada
yer alan Yöne m Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bağımsız Yöne m Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday
gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Kanun, Sermaye Piyasası
Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Bağımsız Yöne m Kurulu üyeleri
SPK Kurumsal Yöne m İlkeleri’ne göre bağımsız üye niteliğ ine haizdir.
Şirke mizde Aday Gösterme Komitesi’nin görevleri Kurumsal Yöne m Komitesi tara ndan yerine ge rilmektedir.
Kurumsal Yöne m Komitesi’ne 2015 yılı için sunulan bağımsız üye adayı sayısı 2 olup bu adayların bağımsızlığına
ilişkin değerlendirme raporu 05.12.2014 tarihli olup aynı gün Yöne m Kurulu’na sunulmuştur ve Kurumsal Yöne m
Komitesi tara ndan Yöne m Kurulu’na ile len bağımsız iki adayın bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar
verilmiş r. Bağımsız Yöne m Kurulu üyelerini n bağımsızlık beyanları faaliyet raporunun EK 1’de yer almaktadır. İlgili
faaliyet dönemi i barıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamış r. Bağımsız yöne m kurulu üyeleri
bir yıl için diğer yöne m kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yöne m Kurulu üyeleri tekrar
seçilebilirler. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yöne m Kurulu, TTK’da, Sermaye Piyasası
Mevzua nda ve Esas Sözleşmede belir len şartları haiz bir kişiyi geçici olarak bu yere ü ye seçer ve ilk Genel Kurulun
onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Genel Kurul, lüzum gördüğü takdirde Yöne m
Kurulu Üyelerini her zaman değiş rebilir.
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5.2 Yöne m Kurulu Faaliyet Esasları
Tukaş Yöne m Kurulu, faaliyetlerini şeﬀaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yöne m Kurulu
üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme’de belirlenmiş r. Yöne m Kurulu yılda en az al kez veya Şirket işleri
gerek rdiğinde Şirket merkezinde veya Yöne m Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yöne m Kurulu her yıl ilk
toplan sında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili
seçer. Yöne m Kurulu toplanma şekli, t oplan ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yöne m Kurulunun görev, hak ve
yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tara ndan uygulaması
zorunlu tutulan Kurumsal Yöne m İlkelerine uyulur. Zorunlu ilk elere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yöne m
Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır. Yöne m kurulu 2015 yılı içerisinde toplam 22 toplan
gerçekleş rmiş ve bu toplan lara ilişkin olarak ka lım oranı %100 olmuştur.
Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve ile şimini sağlamak Genel Müdürlük Sekreteryasının temel
görevlerinden biri olup, toplan ya ka lım ve toplan ya çağrı yöntemleri ve süreçleri bu sekreterya tara ndan
yürütülmekte, toplan gündemi ve aylık sonuçların değerlendirilmesini içeren bir dosya toplan dan en geç iki gün
önce Yöne m Kurulu üyelerine ile lmektedir. Toplan da farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrın lı karşı
oy gerekçeleri karar zap na geçirilmektedir.
Toplan esnasında Yöne m Kurulu üyesi tara ndan yönel len sorular, ilgili Yöne m Kurulu üyesinin talebi halinde
karar zap na geçirilmektedir. Yöne m Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı tanınmamış r.
Yöne m Kurulu toplan larında açıklanan farklı görüş ve karşı oylar karar tutanağına geçirilmektedir. Ancak yakın
zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamış r.
Yöne m Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirke e sebep olac akları zarar sigorta e rilmemiş r.
5.3. Yöne m Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirke e, Yöne m Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine ge rmesini teminen “Dene mden
Sorumlu Komite”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” ve “Kurumsal Yöne m Komitesi” oluşturulmuştur. Yöne m
Kurulu yapılanması gereği ayrı bir “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” oluşturulmamış olup mevzuat ve
Yöne m Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin K urumsal Yöne m Komitesi tara ndan yerine ge rilmesine
Yöne m Kurulu tara ndan karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yöne m Komitesi Çalışma
Esasları al nda düzenlenmiş r.
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğu Yöne m Kurulu tara ndan belirlenmiş r.
Komitelerin çalışma esaslarına Şirket’in kurumsal internet sitesi (www.tukas.com.tr) adresinden ulaşılabilir.
Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıkla nan sıklıkta toplanmış ve çalışmaları
hakkındaki bilgiyi ve toplan sonuçlarını içeren raporları yöne m kuruluna sunmuştur. Komite üyeleri yapılan
toplan lara tamamen ka lım göstermişlerdir.
Şirke miz Bağımsız Yöne m Kurulu üye sayısı iki olup Yöne m Kurulu Komitelerinin Başkanlarının ve Dene mden
Sorumlu Komite Başkan ve üyelerinin tamamının Bağımsız Yöne m Kurulu Üyelerinden oluşması gerek ğinden;
Bağımsız Yöne m Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yöne m Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde; 2016
yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplan sı sonrası komitelerin görev dağılımı yeniden düzenlenecek r.
Komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Komite

Görevi

Adı Soyadı

Niteliği

Toplanma Sıklığı

Dene mden Sorumlu
Komite

Başkan

Günsel KOCABOZ

Bağımsız Üye

Üye

Bülent BİRCAN

Bağımsız Üye

3 aylık dönemlerde
yılda en az dört defa.

Başkan

Bülent BİRCAN

Bağımsız Üye

Üye

Günsel KOCABOZ

Bağımsız Üye

Üye

Pelin ÜSTÜN

Ya rımcı İlişkileri Bölüm
Yöne cisi

Başkan

Günsel KOCABOZ

Bağımsız Üye

Üye

Bülent BİRCAN

Bağımsız Üye

Kurumsal Yöne m
Komitesi

Riskin Erken
Saptanması Komitesi
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3 aylık dönemlerde
yılda en az dört defa.
2 aylık dönemlerde
yılda en az 6 defa

5.4 Risk Yöne m ve İç Kontrol Mekanizması
Şirket Yöne m Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş olup çalışma yönergesi Şirket
internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca risk yöne mi; Genel Müdürlük organizasyonunda yürütülmekte olup
ﬁnansal, operasyonel riskler izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Ayrıca dene m komitesi, iç dene m faaliyetlerinin
göze mini sağlayan bir yapı oluşturmuştur. Yöne m Kurulu Dene m Komitesi Uygulama Yönetmeliği ve Yönergesi,
Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü iç dene m konusunda referans olarak alınmaktadır. Bağımsız dene m kuruluşunun
seçimi, bağımsız dene m sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız dene m sürecinin başla lması ve bağımsız dene m
kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları dene mden sorumlu komitenin göze minde gerçekleş rilir . Dış denetçilerin
bağımsızlığı standartları kurumsal yöne m ilkelerimizdendir. Dış dene m şirke , denetçi elemanı rotasyonu
uygulamaktadır. Bağımsız dene m faaliye ile danışmanlık faaliyetleri birbirinden ayrılmış r.
5.5 Şirke n Stratejik Hedeﬂeri
Düzenli olarak yapılan toplan larda Şirket faaliyetleri bir önceki dönemle mukayese edilmektedir. Şirke n verimli
rekabetçi ve etkin çalışması için yapılması gereken işlemler gözden geçirilmekte ve gerekli adımlar a lmaktadır.
5.6 Mali Haklar
Yöne m Kurulu üyelerine ve üst düzey yöne cilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların
belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları Şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. Yöne m
Kurulu üyelerine 31.03.2015 tarihinde gerçekleş rilen Genel Kurul Toplan sının ilgili kararı çerçevesinde ücret
ödenmektedir. Yöne m Kurulu üyelerinin mali haklarının tespi nde performansa dayalı olacak ve Şirke n
performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Şirket, Yöne m Kurulu üyelerine ve yöne cilerine
borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı al nda kredi kullandırılmadığı gibi
lehlerine kefalet gibi teminatlar vermemiş r.
Şirke miz Yöne m Kurulu Üyeleri ile Üst düzey Yö ne cilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların
belirlenmesine ilişkin “Ücret Poli kası” hakkında, yöne m kurulu ve üst düzey yöne ci bazında genel kurula bilgi
sunulmuş olup, KAP (Kamuyu Aydınlatma Pla ormu) ve şirke miz www.tukas.co m.tr. İnternet sayfasında kamuya
açıklanmış r.
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