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Crowe Horwath," Crowe Horurrath Olgu BaSrmsrz Denetim ve YMM A.$.

TUKA$ GrDA SANAyi VE TiCARET ANONIM ginXnri yONnrinr KURULU'NA

Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 30 Haziran2015 tarihli iligikteki finansal durum
tablosunun ve ayru tarihte sona eren altr ayhk donemine ait kAr veya zarar ve di[er kapsamh gelir
tablosunun, ozkaynak defigim tablosunun ve nakit akrq tablosu ile onemli muhasebe politikalarrmn
tizetinin ve difier agrklayrcr dipnotlarrrun smrh denetimini yiirtitmtig bulunuyoruz. $irket yonetimi,
soz konusu ara donem finansal bilgilerin Ttrkiye Muhasebe Standartlarrna uygun olarak
haztlanmasmdan ve gergefe uygun bir bigimde sunumundan sorumludur. Sorumlulufumuz,
yaptrprmrz srmrh denetime dayanarak sdz konusu ara dcinem finansal bilgilere iligkin bir sonug
bildirmektir.

Smrh Denetimin Kapsamt

Yapttlrmrz srrurlt denetim, Srrurh Bafrmsrz Denetim Standardr (SBDS) 2410 "AraDcjnem Finansal
Bilgilerin, igletmenin Yrlhk Finansal Tablolarrnrn Bafrmsrz Denetimini Ytiriiten Denetgi Tarafindan
Srrurlt Baltmsrz Denetimi' ne uygun olarak yiiriitiilmiigtiir. Ara ddnem finansal bilgilere iliqkin smrlr
denetim, baqta finans ve muhasebe konulanndan sorumlu kigiler olmak izere ilgili kiqilerin
sorgulanmasr ve analitik prosedtirler ile difier srnrrh denetim prosedi.irlerinin uygulanmasmdan
olugur. Ara dtjnem finansal bilgilerin srrurh denetiminin kapsamr; Bafrmsrz Denetim Standafilarrna
uygun olarak yaprlan ve amacr finansal tablolar hakkrnda bir gori.iq bildirmek olan bafrmsrz denetimin
kapsamma kryasla <jnemli olgiide dardrr. Sonug olarak ara drjnem finansal bilgilerin smuh denetimi,
denetim girketinin, bir ba[rmsrz denetimde belirlenebilecek tiim onemli hususlara vAkrf olabilece[ine
iliqkin bir giivence saflamamaktadrr. Bu sebeple, bir bafrmsrz denetim gciriigii bildirmemekteyiz.

Sonug

Srrurlr denetimimrze gore iligikteki ara donem f,rnansal bilgilerin, Tukag Grda Sanayi ve Ticaret
Anonim $irketi'nin 30 Haziran 2015 tarihi itibarryla finansal durumunun, finansal performanslnln ve

aynr tarihte sona eren altr ayhk doneme iliqkin nakit akrqlarrmn Tiirkiye Muhasebe Standartlarrna

uygun olarak, do[ru ve gergefe uygun bir gdriiniimiini.i saflamadrfr kanaatine vafinamlza sebep

olacak herhangi bir husus dikkatimizi gekmemigtir.
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TUKA$ GIDA SANAYI VE T|CARET A.9.'NiN

8A6IMSIz DENETiMDEN GEeMig 30,06.2015 TARiHLi ARA DoNEM FiNANSAL DURUM TABLOSU

{TUm tutarlar TL olarak siisterilmistirl
DIPNOT 30.05.2015 3L.t2.201.4

/ARLIKLAR 2L7.005,042 207.458.305

D6nen Varhklar

Nakit ve Nakit Benzerleri

Ticari Alacaklar

-iltsKilt I araTtar0an I tcafl AtacaKtar

-lliskili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

DiEer Alacaklar
-lligkili Olmayan Taraflardan Di[er Alacaklar

Stokla r

PeSrn uoenmrs (Jr0efler

Di[er Donen Varhklar

53

7

6,7
7

9

9

10

T2

29

r27.324.0t0
r.063.447

48.681.359

8.838,243

39.843.116

L.932.345

1.932,345

23.604.985

13,052.159

78.286.476

152.834.990

2L.975,882

28.356.093

0

28.366.093

1.147,878

7.1.41.818

65,976.416
7.46L.281

2L,64L.865
qRA TOPLAM 105.520.76s 140.553.415

Satrs Amaclr Srnrflandrrrlan Duran Varlrklar 39 20.703,245 12.27r.575

TOPLAM DONEN VARLIKLAR L27.324.0L0 152.834.990

Duran Varhklar

Maddi Duran Varlrklar

Maddi Olmayan Duran Varlrklar
Ertelenmig Vergi Varlr[r

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

TOPLAM VARLIKLAR

I4
77

40

89.681.032

71.o49.r8r
634.813

77.997.O38

)+.oJJ.JlO

53.827.505

805.811

0

89.681.032 54,633.316

2t7.005,042 207.458.306

KAYNAKLAR 2L7,005.042 207.468.306

Krsa Vadeli Yiik0m I iilii kler

Krsa Vadeli Borglanmalar

Uzun Vadeli Borglanmalarrn Krsa Vadeli Krsrmlarr

Ticari BorElar

-ilt5Kilr I arailara I rcan bor9tar

-ili5kili Olmayan Taraflara Ticari Borglar

Qalrganlara Safl anan Faydalar Kapsamrnda BorElar

Di[er Borglar

-iligkili Olmayan Taraflara Di[er Borglar

Ertelenmis Gelirler

Krsa Vadeli Kargrlrklar

-Qalrganlara Saflanan Faydalara lligkin Ktsa Vadeli Kargtltklar

-Di[er Krsa Vadeli Kar5rlrklar

Di[er Krsa Vadeli Yi]kiimlulirkler

TOPLAM KISA VADELi YUKUMLULUKLER

Uzu n Vadeli Yiik0mliililkler
Uzun Vadeli Borglanmalar

Ertelenmis Gelirler

Uzun Vadeli Kar5rlrklar

-Qahganlara Saflanan Faydalara iliskin Uzun Vadeli Kargrlrklar

ErtelenmiS Vergi YtikUml iil0[ii
TOPLAM UZUN VADELi YUKUMLULUKLER

47

47

7

6,7
7

9

9

9

72

27

27

25

29

47

12

27

27

40

67.722.771
25.624.04L

26.839.800

11,065.917

606.698

L0.459.2r9

283.465

53I.ZtO
397.276

2.073.467

83 8.751

34.900

803.851

0

L05.744.470

40.890.253

5L,752.225

10.165.1 15

0

10.165.115

340,651

237.298

237.298

r.669.284

634.1"44

65,323

s68.821

61.500

67,t22,717 L05.L44.470

28.431..548

23.254,605

4.s39.307

637,636

637.636

0

31.785.488

22,O29.895

s.975.320

588.430

588,430

3,191,843

28.43L.548 31,785.488

)ZKAYNAKLAR 12L.450,783 70.538.348

-OdenmiS Sermaye
-Sermaye Di.izeltmesi Enf lasyon Farkt

-Paylara iliskin Primler
-K6r veya Zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacak Birikmig Difer
Kapsamlr Gelirler veya Giderler

Yeniden De[erleme ve 01gilm Kazang/Kayrplarr

Krdem Tazminatr Kar5.-Aktueryal Fon

-KArdan Ayrrlan Krsrtlanmrs Yedekler
-Geqmi5 Yrllar K6rlarr/Zararlarr

-Donem Net KAn/Zararr

TOPLAM KAYNAKLAR

30

30

30

30

30

30

30

30

30

272.650.O0O

1.894.272

L2r.454

30.577.r44
34,564.947
-3.993.803

28.075
-22r.656,223

37.842.L2r

272,650.000

1.894.272

L2L.454

17.998.710

27.943.307

-3.944.597

28,O75

-178,340.308

-43.813,795

2r7,005,042 207.468.306

TOPLAM KAYNAKLAR 2t7.005.042 207.468.305

+Ekteki dipnotlar bu finansal tablolartn ayrtlmaz bir pargasrdrr
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TUKAS GIDA SANAYI VE TICARET ANONiM giRKET|'NiN

30 HAziRAN 2015 TAR|HiNDE SoNA EREN ARA DONEMiNE AiT BAGIMSIZ DENETiMDEN GECMig

KAR VEYA ZARAR VE D|6ER KAPSAMLI GEL|R TABLOSU
(TUm Tutarlar TL olarak giisterilmigtir.)

DiPNOT
01.01.2015
30.06.201s

01.01.2014
30.06.2014

01.04,2015

30.06.2015

0L,04,20t4
30.06,2014

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasrlat

Satrtlann Maliyeti (-)

Briit Ker/Zarar

AraStrrma Gelistirme Giderleri

Genel Yonetim Giderleri C)

Pazarlama Giderleri (-)

Esas Faaliyetlerden DiEer Gelirler

Esas Faaliyetlerden Diger Giderler (-)

Esas Faaliyet Kit/Zaran

Yatrfl m Faaliyetlerinden Gelirler

Yatrilm Faaliyetlerinden Giderler

FiNANsMAN GIDERi ONcEsi FAALIYET KARI/ZARARI

Finansman Gelirleri

Finansman Giderleri (-)

siiRDURULEN FAALiyETtER vERGi oNcEsi KARt/zARAR

Silrdilriilen Faaliyetler Vergi Gideri Geliri

Diinem Vergi Gideri/Geliri

Ertelenmis Vergi Gideri/Geliri

I

lsUnoUnijleru FAAtIyETLER DoNEM KARt/zARARl

lo0nru rAnr/znnnnt

SUrdiirillen Faaliyetlerden Pay BaSrna Kazang

DiGER KAPSAMLI GETiR KISMI

Kar veva zararda veniden stnttlandtnlmavacaKlar
.Maddi Duran Varlrklar Yeniden DeEerleme Artt5lart /Azalt$larl
- Maddi Olmayan Duran Varlrklar Yeniden Defierleme Artlglarl /Azallslarl
-Ker veya Zararda Yeniden Stntflandtrtlmayacak Diger Kapsamll Gelire lliSkin Vergilet

- Donem Vergi Gideri/Geliri
- Ertelenmi$ Vergi Gideri/Geliri

IOPLAM KAPSAMLI GELIR

PAY BASINA KAZANC

JJ

3L

33

33

5J

34

34

35

35

37

40

40

40

4L

38

38

38

38

38

38

38

38

88,392.156

-69.473.273

18.918.883

-2t0
-2.763.041

-4.009.506

L1,.847.31,t

-483.989

23,509,448

83.767

0

23.s93.215

L.402.495
-8.242.893

16.752.8L7

21,089.304

0

21.089.304

37.842,L2r

37.842.72L

0,1388

12,368.950

12.368.950

73.0t9.947

0

-650.997

0

-650.997

50.211.071

0,1842

59,744.764
.55.8s8,0s7

3.286.707

-175,008

-6.136.608

-9.627.232

1.505.029

-294.972

-tl,442.084

35.747

0

-11.406.337

5.643.378

-7.033.542

-12.796.50r

0

0

0

-L2.796.50t

-t2,796.507

-0,1280

0

0

0

0

0

0

0

-12.796,501

-0,1280

49,598.974

-38.8s8.129

r0.840.845
-188

-r.344.023

-2.282.974

10,705.449

-136.165

t7,782.944

0

0

L7.782,944

266.276

-3,723,400

t4.325.820
21.089.304

0

21,089.304

35.4t5,r24

35,4Ls.L24

0,1299

0

0

0

0

0

0

0

35.415.124

0,1299

33.59 1.3 18

-3r.668,464

t.922.854
-98.206

-2.940.899

-5,012.394

r.220.770
-262.506

-5.170.381

0

0

-5.170.381

3.078.613

-178.659

-2,270,427

0

0

0

-2,270.427

-2.270.427

-0,0227

0

0

0

0

0

0

0

-2.270.427

-0,0227

+Ekteki dipnotlar bu finansal tablolartn ayrtlmaz bir pareasldlr'
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TUKA$ GIDA SANAY| VE T|CARET ANONIM giRKETi

30106/2015 TARIHINDE SONA EREN ARA HESAP DONEMiNE AiT NAKIT AKIS TABLOsU

(Birim - Aksi belirtilmedikce Ti.irk tirasr ("T1") olarak ifade edilmiStir.)

BaErmsrz srnrrll

denetimden

BaErmsrz srnrrll

denetimden
peamis

01.Oca.15

30 Haziran 2015

01,Oca,14

30 Haziran 2014

;letme Faallvetleri

Vergi Oncesi Kar

Amortisman ve itfa Paylarr

Krdem Tazminatr ve Krdemli isEilik Tazminatr KarSrIl61

l\4addi Duran Varlrk Satrt Karlarl

satrS Amach Duran Varlrklann De[erlemesinden Elde Edilen Deger Artrtl

hazt beiln

Faiz Gideri

stok Kar$rlrklan/(kargrlrklarrn ters gevrilmesi)

giipheli Alacak KarStltk Gideri

izin Kargrlrklarr ve DiEer Gider Karsrlrklarl

Dava Ka15tltklart/(kar5tltklartn ters gevrilmesi), Net

Forward cider Tahakkuklart/( gelir tahakkuklart)

Finansal Borclara iliskin Kur Farkr, Net

16.752.8L7

1,865.519

49.206
-130.s00

-8.t4t.676
-563.564

888.176
82,018

88.0s2
116.555

2.604.r78

-12.796.501

L.700.104

352.900
-27,367

-8,380

5.343.975
191.061

rzL.444
t60.778
-36.943

!.746,74s
-8.967.568

aativetlere Ytinelik Varhk ve YiikiimlUl0klerdeki Deiisimler tincesi Net Zarar 13.610.881 -t2.2L9.t52

Faaliyetlere Yiinellk Varlk ve YUkUmliiliiklerdeki DeEisimler-Net

Ktsa Vadeli Tlcari Alacaklar (iliskili Taraflar dahil)

Stoklar

DiEer Alacaklar

Dider D6nen Varlrklar

Pegin 6denmiS ciderler
Dider Duran Varlrklar

Ticari Borclar (iligkili KuruluSlar dahil)

DiEer BorClar

Ertelenmif Gelirler

Calr5anlara saElanan Faydalar Kapsamtndaki Borglar

Dider Krsa Vadell KarSrhklar ve Dider Yiikiimlijltikler
Odenen Ktdem Tazminatlart

-20.315,266

42.37r.43r
-790.467

3.35s,389
-1r_.590.878

900.802

165.978
-1.03 1.835

-57.186

-2.a!3.706

9,427.632
24,91-5.938

558.723
-494.304

-7,100.310

106.897

9.99L.574
-6.664

-45.1"I9

6.891

290.70L
-352.168

sas Faaliyetlerden SaElanan Net Nakit 23.805.142 25.080.639

Vatrilm Faalivetleri:

Maddi ve Maddi olmayan Duran Varlrk Alrmlaflna iliikin Nakit qrkt5larl

Maddi ve Maddi olmayan Duran Varlrk Sattslartndan Elde Edilen Hasllat

Satrs Amacrvla Elde Tutulan Duran Varltk Sattslarrndan Eide Edilen Hasllat

-6,rr5.225
74,629

-r.228.rL7

293.359
295.030

Yatrrrm Faalivetlerinde (kullanrlan) Net Nakit -6.040.s96 -639,728

Finansman Faaliyetleri

Krsa Vadeli Alrnan Krediler

Krsa Vadeli Odenen Krediler

Uzun Vadeli Kredilerin Krsa Vadeli Odenen Ktsml

Uzun Vadeli Alrnan Krediler

Kredilerin Geri odemesi
Faiz odemeleri

-t5,266.212
-24.3L2.425

r.224.770

-323.060

31,097.189

-s0.788.t77
-4,53r.664

Faaliyetlerinde (kullanrlan) Net Nakit -38.676,987 -24.222.652

{akit ve Nakit Benzeri Deierlerdeki (AzaltS)/Artt5 -20.9L2.44L 278.259

{akit ve Nakit Benzeri DeBerlerin Diinem Ba$t Bakiyesi 2L.975.882 t07.86L

!akit ve Nakit Benzeri DeEerlerin Diinem Sonu Bakiyesi L,O63.44r 326,t20

*Ekteki dipnotlar bu finansal tablolann ayrtlmaz bir parcasldlr.

,) i1 il '0
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Dipnot 1- $irket' in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu
Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi 'nin faaliyet konusu, bagta sa19a, konserve ve turgu olmak iizere her
tiirlii grda maddelerinin i.iretimi ve bu iininlerin yurt iginde ve yurt drgrnda pazarlanmasrdrr. $irket'in iiretim
faaliyetleri Torbah ve Manyas'taki tesislerinde gergeklegtirilmektedir. $irket'in ticaret siciline kayrth adresi

QaybaSr Mevkii 35880 Torbah, izmir'dir. $irket'te 30,06,2015 tarihi itibariyle ortalama 80 kigi gahgmaktadrr,

(2014:155 kigi)
30.06.2015 tarihi itibariyle $irketin tescil olunan odenmig serrnayesine gcire ortakhk yaprsr ve pay dafirhmr
agafirdaki gibidir:

Dipnot 2-Finansal Tablolarrn Sunumuna itigtrin Esaslar
2.1 Sunuma Iligkin Temel Esaslar
2.1.1 Uygunluk Beyanr

$irket, muhasebe kayrtlanm Ti.irk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatrna uygun olarak tutmakta, Sermaye Piyasasr

Kurulu'na ("SPK") sundufu finansal tablolarrnr ise Sermaye Piyasasr Kurulu tarafindan belirlenen formatta
hazrlamaktadr.
Sermaye Piyasasr Kurulu ("SPK"), 13 Haziran2013 tarihve 28676 sayrh Resmi Gazete'de yaymlanan Seri II,
14.1 nolu "sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya iligkin Esaslar Teblifi ile igletmeler tarafindan
drizenlenecek finansal raporlar ile bunlann hazrlanmasr ve ilgililere sunulmasrna iligkin ilke, usul ve esaslarr

belirlemektedir. Amlan teblifin 5.2 Maddesine gcire Kurul, finansal Raporlama ilke, usul ve esaslannm agtk ve

anlaqrlabilir hale gelmesini veya uygulama birli[ini saflanmak amacryla, gerekli gordiifii durumlarda Kanunun
14. Maddesi kapsamrnda kararlar alma yetkisine sahiptir. igletmeler de bu kararlara uymakla yiilaimliidiirler.
Sermaye Piyasasr Kurulu 07.06.201.3 tarih ve 201670 sayrh Kurul Karan ile Sermaye Piyasasrnda Finansal

Raporlamaya illgkin Esaslar Teblifi kapsamma giren sermaye piyasasr araglan bir borsada iglem gdren anonim
ortakhklar ile yatrrrm fonlan, konut finansmanl ve varhk finansmanr fonlan harig sermaye piyasast kurumlarr igin
haznladr$r finansal tablo ve dipnot formlanm 3l Marl 2013 taihinden sonra sona eren ara donemlerden itibaren
gegerli olmak tizere yiiriirliife koymugtur.

$irket'in 30Haziran 2015 tarihi itibariyle diizenlenmig ara donem finansal durum tablosu, bu tarihte sona eren

doneme ait kAr veya zarar ve di[er kapsamh gelir tablosu, ciz kaynak defigim tablosu ve nakit akrg tabiosu

Yonetim Kurulunun 06,08.2015 tarih ve 20-01 nolu karan ile onaylanarak imzalanmrgtr. Genel Kurul ve yasal

otoriteler finansal tablolarrn yaylml soffasr finansal tablolarr de[igtirme hakkrna sahiptir.
itigitctet<i finansal tablolar SPK'run Seri: II, No: 14.1 sayrh Tebli[ hiikiimlerine uygun olarak hazrrlanmrg ve SPK
tarafindan J Haziran 2013 tarihli duyuru ile uygulanmasr zorunlu ktlman formatlara uygm olarak sunulmugtur.

2,1,2 Finansal tablolarrn hazrrlanrq gekli

$irket'in iligikteki finansal tablolarr SPK'nm 7 Haziran 2013 tat'rhli ""Finansal Tablo ve Dipnot Formatlart
Hakkrnda Duyurusu' na uygun olarak hazrlanmrgttr,
Oz kaynak kalemlerinden; paylara iligkin primler, kArdan aynlan krsrtlanmrg yedeklerde gdsterilen yasal yedekler
ve ozel yedekler finansal durum tablosunda Tiirk Ticaret Kanunu'na gcire belirlenen tarihi de$erleri ile
yansrtrlmrgtrr.
2.1.3 Kullanrlan Para Birimi
$irket'in finansal durumu ve faaliyet sonuglan, $irket'in fonksiyonel para birimi
sunum para birimi olan Trirk Lirasr (TL) cinsinden ifade edilmigtir.
2.1.4 Yiiksek Enflasyon Diinemlerinde Finansal Tablolarrn Diizeltilmesi

olan ve finansal tablolar icin

SPK' nun I7 Mart 2005 tarih ve 111367 sayrh karan uvannca. Trirkiye'de faaliyette

30.06.2015 31.12.20t4
Ortafrn Adr Soyadr Pay Oranr

("1
Pay Tutarr

(TL)
Pay Oranr

('h\
Pay Tutan

ffL)
Okullu Grda Mad. lns. San. ve Tic. Ltd. Sti. %4.39 r1.97t.516 %5.41 4 760.986
Cem OKULLU %44 119.966.000 %44 I 9.966.000
Censiz OKULLU %44 119.966.000 %44 I 9.966.000
DiEer oAl,6l 20.746.484 %6.59 7.957.0r4
Tonlam 100 272.650.000 100 272.650.000

SFK Muhasebe

Standartlan'na (IIFRS uygulamasrm benimseyenler dahil) uygun olarak finansal
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Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere enflasyon muhasebesi uygulamaslna son verilmigtir, Buna
istinaden, I Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafindan yayrmlanmrq 29 No.lu "Yiiksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardr ("UMS / TMS 29") uygvlanmamrgtr,
2.1.5 igletmenin Siireklilifi Varsayrmr
Finansal tablolar, $irket'in cjniimiizdeki bir yrlda ve faaliyetlerinin dofal akrgr igerisinde varltkianndan fayda elde
edece[i ve ytikiimhiliiklerini yerine getirece[i varsayrml altrnda igletmenin siireklili$ esaslna gcire hazrlanmrgtr.
2.1.6 Kargrtagfirmah Bilgiler ve Onceki Diinem Tarihli Finansal Tablolarrn Diizeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek izere, $irket'in cari donem finansal tablolarr
onceki donemle karqrlagtrrmah olarak hazrlanmrgtrr. Cari donem finansal tablolarrn sunumu ile uygunluk
sa$anmast agtsmdan kargrlagtrrmah bilgiler gerekli gciriildri[nnde yeniden smrflandrrlr.
$irket, SPK'nn 7 Haziran2013 tarihve 201670 sayrh toplantrsnda alman karar uyarmca diizenlenecek mali tablo
ve dipnot formatlan hakkrndaki duyurusuna istinaden gegmi$ donemlere ait finansal tablolarda cari dcinemde
yaprlan gosterim defigikliklerine uygun olarak agafrdaki gerekli smrflandrmalan yapmrgtr.

$irket, onceki donem mali tablolarrnda 1 Ocak 2013 tarihinden gegerli olmak iizere yeniden diizenlenen IIMS
19 "Qahganlara Safilanan Faydalar" uyarlnca yeniden diizenlemeler yapmrqtrr.
.1.7 UMS-19 "Qahganlara Saflanan Faydalar" Standardrnrn Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamasr zorunlu olmak izere yaytnlanan bu standarda gore; gahqanlara

saflanan faydalara iliqkin aktiieryal kayryl(kazang) di[er kapsamh gelirde muhasebelegmesi gerekmektedir.

$irket, 31 Arahk 2012 tarrlttne kadar gahganlara sa$anan faydalara iligkin akttleryal kayryl(kazancr) gelir
tablosunda muhasebelegtirrnigtir. ilgili standardrn yeniden diizenlenmesi nedeniyle muhasebe politikasrndaki soz
konusu defigikligi standardrn belirledi[i qekilde gegmige drjniik olarak uygulamrq ve bu dofrultuda cjnceki
dcjnemlerde finansal tablolar ve dipnotlarda raporlanmrg aktiieryal kayryl(kazanglar), gelir tablosundan grkanhp,
kapsamh gelir tablosunda muhasebelegtirilmigtir
2.1.8 UFRS-I1 "Miiqterek Anlaqmalar" Standardrnrn Etkisi
1 Ocak 2013 tartlttnden itibaren uygulamasr zorunlu olmak izere yayrnlanan bu standart UMS-31 "Ig
Ortakhklarrndaki Paylar" standardrm uygulamadan tamamen kaldrrmrgtrr, Miigterek anlagmalarr; mrigterek
faaliyet ve ig ortakh[r olarak iki kategoriye ayrmalda ve ig orlakltklannr lzkaynak yontemi ile
muhasebelegtirilmesini zorunlu tutmaktadrr.

$irketin igtiraki ve ba$r ortakh[r bulunmamaktadrr. Bu standartlardaki de[igiklifie ba$r olarak; "Iligkili Taraf
Agrk1amalam", "Finansal Araglardan Kaynaklanan Risklerin Nitelifi veDizeyi" ile "Finansal Araglar (Gergefe
Uygun Defer Agrklamalarr ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Qergevesindeki Agrklamalar)" da ki dipnot
agrklamalan yeniden diizenlenmigtir.
Nakit akrm tablosunun UMS 1 "Finansal Tablolarrn Sunumu" ve IIMS 7 "Nakit Akrg Tablosu" standardtnrn
ongordii[ii gosterimlerle uyumlagtrrilmasr amacryla 30 Haziran 2015 tarihi itibarryla nakit aktm tablosunda
smrfl andrrmalar yaprlmr gtrr.

2.2 Muhasebe Politikalannda Defiqiklikler
Muhasebe politikalarrnda yaprlan dnemli defigiklikler geriye ddni.ik olarak uygulanmakta ve cinceki dcinem

finansal tablolarr yeniden diizenlenmektedir, 30 }{azirar' 2015 tarihinde sona eren ara dcineme ait finansal
tablolarrn hazrlanmasr srasmda kullamlan muhasebe politikalarr, 31 Arahk 2014larikttnde sona eren yrla ait
finansal tablolarrn hazrlanmasr srasnda kullamlan muhasebe politikalarr ile tutarhdrr.

$irket, UMS/TMS 19 (de[i9ik1ik), "Qahqanlara Saflanan Faydalar" standardmm revize edilmesi ile ilgili olarak
IIMS B'e "Muhasebe Politikalarr, Muhasebe Tahminlerindeki De[igiklikler ve Hatalar" uygun olarak gegmige
y6nelik drizenlemeler yapmrgtrr,
2.3 Muhasebe Tahminlerindeki De[igiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki de[igiklikler, yalmzca bir doneme iligkin ise, de[iqiklifiin yaprldr$r cari donemde,
gelecek donemlere iligkin ise, hem defigiklifin yaprldr[r ddnemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik
olarak uygulamr. 30 Haziran 2015 tarihinde sona eren ara doneme ait finansal tablolarrn hazrrlanmasr srasrnda
kullanrlan onemli tahminler, 31 Arahk 2014 tarttnnde sona eren yrla ait finansal tablolarrn hazrlanmasr srasrnda
kullamlan tahminlerle tutarhdrr.
Tespit edilen cjnemli muhasebe hatalan geriye ddniik olarak uygularur ve onceki donem finansal tablolarr yeniden
diizenlenir.
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2.4 Uluslararasr Finansal Raporlama Standartlarr'ndaki (UFRS) Defigiklikler
$irket cari yrlda Uluslararasr Muhasebe Standartlarr Kurulu (IIMSK) ve IIMSK' nun Uluslararast Finansal
Raporlama Yorumlarr Komitesi (UFRYK) tarafindan yayrnlanan ve 1 Ocak 2014 tarihtnde baqlayan y|ra art
dcinemler igin gegerli olan yeni ve revize edilmig TMS/TFRS'lerdeki de[igiklik ve yorumlardan $irket'in finansal
tablolarr iizerinde etkisi olan de[igiklik ve yorumlarr uygulamrgtrr. 1 Ocak 2015 tarihinde baglayan yrlhk donemler
ve yine 1 Ocak 2015 tarihinde 30 Haziran2015 donemine alt ara ddnem igin gegerli olan ve $irket'in finansal
tablolarr iizerinde onemli etkisi olan de[igiklik ve yorum yoktur.
2.4.1.1 30 Haziran 2015 tarihi itibanyla yiiriirliikte olan yeni standartlar ile mevcut iinceki standartlara
getirilen defiqiklikler ve yorumlar:
- TMS 19'daki de[igiklik, "Tanrmlanmrg fayda planlan"; 1 Temmuz 2014 Iarihinde veya bu tarihten sonra

baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu smrh defiqiklik iigiincti kigiler veya gahqanlar tarafindan
tanrmlanmrg fayda planrna yaprlan katkrlara uygulamr. Plana yaprlan katkrlann hizmet siiresinden ba$tmstz
hesaplandr[r; dmelin maa$rnln sabit bir krsmrmn katkr olarak almmasr gibi; durumlarda nastl muhasebelegtirme
yaprlaca$rna agrkhk getirmektedir.

- Yrllrk Iyilegtirmeler 20102012 Donemi; 1 Temmuz 2014 tanhinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk
raporlama ddnemlerinde gegerlidir, iyilegtirme projesi 201,0-2012 dcinem a;afrda yer alan 7 standarda defigiklik
getirmigtir:
. TFRS 2, Hisse Bazh Odemeler
. TFRS 3, igletme Birlegmeleri
. TFRS B, Faaliyet Boliimleri
. TFRS 13, Gerge[e Uygun De[er Olgiimti
. TMS 16, Maddi Duran Varhklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varhklar
. TFRS 9, Finansal Araglar; TMS 37, Kargilrklar, $arta Baflr Varhk ve Ytiki.imliiliikler
. TMS 39, Finansal Araglar - Muhasebelegtirme ve Olgiim
- Yrllrk iyilegtirmeler 20111013 Donemi; 1 Temmuz 2014 taitnnde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk
raporlama donemlerinde gegerlidir. iyilegtirme projesi 2011-201,2 ve 2013 donemi igin aga[rda yer alan 4
standarda defigik1ik getirmigtir:
. TFRS 1, TFRS'nin llk Uygulamasr
. TFRS 3, Igletme Birleqmeleri
. TFRS 13, Gergefe Uygun Defer Otgtimti
. TMS 40, Yatmm Amagh Gayrimenkuller
2.4,I.2 30 Haziran 2015 tarihi itibarryla yayrnlanmrg ancak heniiz yiiriirliife girmemig olan standartlar,
defiqiklikler ve yorumlar:
- TFRS 1 1, "Miiqterek Antlagmalar"daki defigiklik; 1 Ocak 2016 taihtnde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk
raporlama donemlerinde gegerlidir. Miigterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarttaki defigiklik ile
igletme tarumrna giren bir miigterek faaliyette pay satrn ediniminde bu payrn nastl muhasebelegece[i konusunda

agrkhk getirilmigtir,
- TMS 16 "Maddi duran varhklar", ve TMS 41 "Tarrmsal faaliyetler", 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten
sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinden itibaren gegerlidir. Bu de[igiklik i.iziim asmasr, kauguk a[act,
palmiye afacr gibi bitkilerin finansal raporlamasrm defigtirmektedir, Tagtyrcr bitkilerin, maddi duran varltklann
riretim siirecinde kullanrlmasrna benzemesi sebebiyle, maddi duran varltklarla ayil gekilde

muhasebelegtirilmesine karar verilmiqtir. Buna baflr olarak yaprlan de[igiklik ile bu bitkileri TMS 4f in
kapsammdan grkararak TMS 16'mn kapsamma almrgtrr, Tagrycr bitkiler rizerinde biiyiiyen i.iriinler ise TMS 41

kapsamrndadrr.

- TMS 16 ve TMS 38'deki de[igiklik: "Maddi duran varhklar" ve "Maddi olmayan duran varltklar", I Ocak20l6
tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu defigiklikle bir varhfrn
kullarumrm igeren bir faaliyetten elde edilen hasrlatrn, genellikle varlt[m ekonomik yararlanrun triketimi drgrndaki
etkenleri yansrttrfrndan, hasilat esash amortisman ve itfa y6ntemi kullammrmn uygun olmadtfrna agrkhk
getirrniqtir.

- TFRS 14, "DizenIeyici erteleme hesaplan"; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk

hesap bakiyelerini onceki genel kabul gormrig muhasebe ilkelerine gore finansal
etmesine izin vermektedir. Ancak daha once TFRS uygulamrq ve ilgili tutan 'drg%
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girketlerle kargrlagtrrrlabilirlifi sa$amak adrna, tarife dtizenlemesinin etkisinin difer kalemlerden ayn olarak
sunulmasr istenmektedir.

- TMS 27 "Bireysel finansal tablolar"; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
donemlerinde gegerlidir. Bu defigiklik, igletmelere, baflr ofiakhk, igtirakler ve ig ortakhklanndaki yatrtmlannt
muhasebelegtirirken oz kaynak yonetimini kullanmalarrna rzin vermektedir.

- TFRS 10 "Konsolide finansal tablolar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve ig ortakhklanndaki yatnmlar"; I Ocak
2016 tarthinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklik TFRS
10'un gereklilikleri ve TMS 28 arasrndaki, yatrrrmcr ve igtiraki ya da ig ortakh[r arasmda bir varh$rn satrgt ya da

iqtiraki konusundaki uyumsuzlu[a de[inmehedir. Bu degiSikligin nihai sonucu, igletme tarumtna giren bir iqlem
gergeklegtifinde (ba[h orlakhfa iligkin ya da degil) iqlem sonucu oluqan kayrp veya kazancrn tamamt
muhasebelegtirilirken; bu iglem e[er bir varhk ahg veya satrgr ise soz konusu iqlemden do[an kayrp veya kazanctn
bir bafih ortakhfa iligkin olmasa bile bir krsmr muhasebelegtirilir.

- Yrllrk iyilegtirmeler 2014 Donemi; 1 Ocak 2016 tarrlttnde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
dcjnemlerinde gegerlidir. iyilegtirrneler 4 standarda defiigiklik getirmigtir:
. TFRS 5, "Satrg amagh elde tutulan duran varhklar ve durdurulan faaliyetler", satlg yontemlerine iligkin defigiklik
. TFRS 7, "Finansal araglar: Agrklamalar", TFRS 1 'e bafih olarak yaprlan,hizmel sozlegmelerine iligkin de[igiklik
. TMS 19, "Qahganlara sa[lanan faydalar" iskonto oranlanna iligkin de[igiklik
. TMS 34,"Ara donem finansal raporlama" bilgilerin agrklanmastna iligkin defigiklik.
- TMS l"Finansal Tablolarrn Sunuluqu"; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
donemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklikler ile finansal raporlarrn sunum ve agrklamalarrnr iyilegtirmek
amaglanmrgtr.

- TFRS 10 "Konsolide finansal tablolar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve ig ortakhklarrndaki yalrrcrlar";1 Ocak
2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir, Bu de[igiklikler yatrtm
igletmeleri ve onlann baflr ortakhklarr igin konsolidasyon muafiyeti uygulamasrna agtkhk getirir.

- TFRS 15, "Miigterilerle yaprlan scizlegmelerden dofian hasrlat"; 1 Ocak 2017 tarihtnde veya bu tarihten sonra

baglayan yrlhk raporlama ddnemlerinde gegerlidir. Amerika'da Kabul Gormiig Muhasebe Standartlarr ile yaprlan

uyum gahqmasl sonucu ortaya grkan yeni standart, hasrlatrn finansal raporlamasrnr ve finansal tablolarrn toplam
gelirlerinin diinya gaprnda kargrlagtrrrlabilirli[ini sa$amayr amaglamrqttr.

- TFRS 9, "Finansal araglar";1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
donemlerinde gegerlidir. Bu standart TMS 39'un yerini almaktadrr. Finansal varltklar ve ytiktimltiliiklerin
snrflandnmasr ve olgrilmesi ile ilgili zorunluluklan ve aynl zamanda guanda kullanrlmakta olan, gergeklegen

defer diigriklijg;j zaran modelinin yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de igermektedir.

$irket, yukarrda yer alan de[igikliklerin operasyonlanna olan etkilerini deferlendirip gegerlilik tarihinden itibaren
uygulayacaktrr, Yukandaki standarl ve yorumlann, uygulanmaslnrn gelecek donemlerde $irket'in finansal
tablolarr rizerinde 6nem1i bir etki yaratmayaca[r beklenmektedir.
2.5 Onemli Muhasebe Politikalannrn Ozeti
2.5. 1 Gelirlerin Kaydedilmesi
Gelirler, mal ve hizmet satrglanndan alnan veya almacak olan bedelin gerge[e uygun de[eri iizerinden tahakkuk
esasrna gore kayrtlara almr. Net satrglar, teslim edilmig mallann ve gergeklegmig hizmetlerin fatura bedelinin,
satrg indirimleri ve iadelerinden anndrnlmrg halidir. Satrglarrn igerisinde 6nem1i bir finansman unsuru bulunmast
durumnnda, gerge[e uygun bedel gelecekte olugacak tahsilatlarrn, finansman unsul'r] igerisinde yer alan faiz orant
ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasma gcire finansal gelir olarak ilgili dtinemlere kaydedilir.
2,5,2 Nflla,llnnn Satrqr
Mallarrn satrgmdan elde edilen gelir, agafrdaki gartlar kargrlandrfrnda muhasebelegtirilir.
o $irket'in mrilkiyetle ilgili tiim onemli riskleri ve kazarumlan ahcrya devretmesi,
o $irket'in mulkiyetle iligkilendirilen ve sriregelen bir idari katrhmlnrn ve sattlan mallar iizerinde etkin bir
kontrohimin olmamasr,
o Gelir tutanrun giivenilebilir bir gekilde olgi.ilmesi,
o Iglemle iligkili olan ekonomik faydalann $irket'e akrgmm olast olmast ve
o iglemden kaynaklanacak maliyetlerin gtivenilebilir bir gekilde olgiilmesi,
2.5.3 Hizmet Sunumu
Yrllara sari projelere iliqkin scizlegme geliri ve maliyetler, gelir tutannrn gi.ivenilir

lit:ii'

$igr
sozleqme kapsammdaki proje ile ilgili bir de[igik1ik varsa de[iqiklikten kalmaklanan
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oldu[u zamar' muhasebelegtirilir. Sozlegme geliri, alman veya almacak hak ediqlerin gerge$e uygun de[eri ile
olgrilmektedir. Projeler, sabit fiyath scizlegmeler olup sozlegme gelirleri, sdzlegmenin tamamlanma oranl
metoduna gore hesaplanmaktadrr. Toplam sozlegme gelirinin, tamamlanma oramna isabet eden tutarr, ilgili
ddneme scizleqme geliri olarak kaydedilir.
2.5.4Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varhktan beklenen omrii boyunca elde edilecek tahmini nakit
giriqlerini sciz konusu varhfrn net defter de[erine getiren etkin faiz yontemi esas almarak ilgili donemde tahakkuk
ettirilir.
2.5.5 Temettii Geliri
Hisse senedi yatrrrmlarrndan elde edilen temettti geliri, hissedarlarrn temettii alma hakkr dofdufiu zaman ltnansal
tablolara yansrtrlrr.
2.5.6 Stoldar
Stoklar, net gergeklegebilir defer ya da maliyet bedelinden driqiik olam ile de[erlenir, Maliyet, afrrhkh ortalama
maliyet metodu ile hesaplanmaktadrr. Stoklara dAhil edilen maliyeti olugturan unsurlar malzeme, direkt iggilik ve
genel iiretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine d6hil edilmemektedir. Net gergeklegebilir defer,
ola[an ticari faaliyet igerisinde olugan tahmini safig fiyatrndan, tamamlanma maliyeti ve satrgr gergeklegtirrnek
igin gerekli satrq maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardr. Stoklar, ilk madde ve malzeme, yarr mamuller,
mamuller, igletme malzemesi, ticari mallar ve di[er stoklan kapsamaktadrr.
2.5.7 Maddi Duran Varhklar
Maddi duran varhklar, elde etme maliyetinden birikmig amortismarun ve kahcr defer kayrplanrun diigiilmesi ile
bulunan net deferleri ile gosterilmektedir.
Mal ve hizmetlerin iiretiminde kullanrlan veya idari amagh kullanrlacak ve inga edilme agamastndaki varltklar,
maliyet de[erlerinden varsa defer diigriklti[ii kaybr diiqiilerek gosterilirler. Maliyete yasal harglar da
dAhil edilir. Kullamma veya satrga hazr hale getirilmesi onemli rilgiide zaman isteyen varhklar sciz konusu
oldugunda, borglanma maliyetleri $irket'in ilgili muhasebe politikasl uyarrnca aktifleqtirilir. Bu ti.ir varltklar,
difier sabit varhklar igin kullarulan amortisman ycinteminde oldu$u gibi, kullanrma haz:l olduklarrnda
amortismana tabi tutulur.
Arazive yaprlmakta olan yatrnmlar drgnda, maddi duran varhklann maliyet tutarlan, beklenen faydah omiirlerine
gcire dofrusal amortisman ycintemi kullamlarak amortismana tabi tutulur . Arazi ve arsalar igin smrstz omrirleri
olmasr sebebi ile amortisman ayrrlmamaktadrr. Beklenen faydah omrir, artrk defier ve amortisman yontemi,
tahminlerde ortaya grkan defigikliklerin olasr etkileri igin her yrl gdzden gegirilir ve tahminlerde bir de[igiklik
vars a ileriye doniik o larak muhas eb ele gtirilir.
Finansal kiralama ile alman varhklar, beklenen ekonomik omrii ile sciz konusu kiralama stiresinden ktsa olanr ile
di[er maddi duran varltklarla aym gekilde amorlismana tabi tutulur.
Maddi duran varhklar olasr bir defier diigiikhigiiniin tespiti amacryla incelenir ve maddi duran varlt[rn kayrth
defieri geri kazanrlabilir deferindenfazla ise, kargrhk ayrrlmak suretiyle kayrth deferi geri kazanrlabilir de[erine
indirilir. Geri kazanrlabilir de[er, ilgili maddi duran varhfrn mevcut kullanrmrndan gelecek net nakit akrmlarr ile
satrg maliyeti drigiilmiig gergefe uygun deferinden ytiksek olant olarak kabul edilir.
Maddi bir duran varhfa yaprlan normal bakrm ve onanm harcamalan, gider olarak muhasebelegtirilmektedir.
Maddi duran varhfrn kapasitesini genigleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayr arttran nitelikteki
yatrrm harcamalan, maddi duran varhfrn maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varhfitn kalan tahmini
faydah 6mni iizerinden amortismana tabi tutulmaktadrr.
Maddi duran varhklann elden grkarilmasr ya da bir maddi duran varh[rn hizmetten alnmasl sonucu olugan kazang

veya kayrp satrg hasrlatr ile varhprn net defter defieri arasmdaki fark olarak belirlenir ve cari ddnemde ilgili di[er
faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplarma yansrtrlr,
2.5.8 Maddi Olmayan Duran Varhklar
2.5.8.1 Satrn Ahnan Maddi Olmayan Duran Varhklar
Satm alnan maddi olmayan duran varhklar, maliyet deferlerinden birikmig itfa paylarr ve birikmig de$er
diigiikliikleri diigiildiikten sonraki tutarlarryla gosterilirler, Bu varhklar beklenen ekonomik omi.irlerine gore
do[rusal itfa yontemi kullanrlarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik cimiir ve itfa yontemi, tahminlerde
ortaya grkan de[igikliklerin olasr etkilerini tespit etmek amactyla her yrl gozd
degiqiklikler ileriye domik olarak muhasebelegtirilir. Sciz konusu maliyetler, altm
ekonomik omrirlerine gore itfaya tabi tutulur.
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2,5,8.2 Bil gisayar Yazrhmlarr
Satm alrnan bilgisayar yazrhmlan, satm ahmr srasmda ve satrn almadan kullamma hazr olana kadar gegen srirede

olugan maliyetler iizerinden aktiflegtirilir. Soz konusu maliyetler, ekonomik omiirlerine gtire itfaya tabi tutulur.
Bilgisayar yazrhmlannr geliqtirmek ve srirdiirmekle iligkili maliyetler, olugtuklan donemde kapsamh gelir
tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolii $irket'in elinde olan, saptanabilir ve kendine ozg;tyazfimririinleri ile direk
iligkilendirilebilen ve bir yrldan fazla siire ile maliyetinin iizerinde ekonomik fayda safilayacak harcamalar maddi
olmayan duran varhk olarak de[erlendirilir. Maliyetler, yazrhmr geligtiren gahganlarrn maliyetlerini ve genel

iiretim giderlerinin bir krsmnr da igermektedir. Maddi olmayan duran varhk olarak defierlendirilen bilgisayar
yazrhmgeligtirme maliyetleri, ekonomik omi.irleri i.izerinden itfaya tabi tutulurlar.
2.5.8.3 igletme Birlegmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varhklar
igletme birlegmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varltklar, maddi olmayan duran varhk tantmtnt
karqrlamasr ve gerge[e uygun de[erleri giivenilir bir gekilde olgtilebilmesi durumunda gerefiye tutanndan ayrt
olarak tarumlarur ve muhasebelegtirilir. Bu tiir maddi olmayan duran varhklarrn maliyeti, sattn alma tarihindeki
gergefe uygun de[eridir. Igletme birlegmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varhklar baglangrg
muhasebeleqtirmesi sonrasmda ayrr olarak satm alman maddi olmayan duran varltklar gibi maliyet deperlerinden
birikmig itfa ve trikenme paylan ve birikmig de[er diigiikliikleri driqiildiikten sonraki tutar tizerinden gosterilirler.
2.5.8.4 Maden Varhklarr
Maden sahasr geligtirme maliyetleri, yeni cevher damarlanrun de[erlendirilmesi ile geligtirilmesinin yanr srra var
olan cevher damarlanrun iiretiminin devam ve geligtirilmesi amagh yer altr galerilerinin agrlmast, kazt yaptlmast,
yollarrn yaprlmasr gibi maliyetleri de igennektedir. Maden geligtirme maliyetleri, sciz konusu madenden
gelecekte bir ekonomik faydamn elde edilmesinin kuwetle muhtemel olduSu, belirli maden alanlan igin
tammlanabildifi ve maliyetinin grivenilir bir gekilde cilgrilebildifi durumlarda aktiflegtirilir. Uretim strasrnda

katlamlan maliyetler, maden sahasrmn geligtirilmesiyle birebir iliqkili oldufu srirece aktiflegtirilir, Uretimle ilgili
maliyetler ise gider olarak konsolide kapsamh gelir tablosuna yansttilr. Geligtirme giderlerinin aragttrma ve
de[erlendirme giderlerinden aynmmrn yaprlamadr[r durumlarda, sciz konusu geliqtirme giderleri oluqtuklarr
dcjnemde kapsamh gelir tablosu ile iligkilendirilir.
Maden varhklan, kapasitelerinin tam olarak kullanrlmayahazn oldugu ve fiziksel durumlanrun $irket yonetimi
tarafindan belirlenen iiretim kapasitesini kargrlayacafr durumlarda amortismana tabi tutulmaya baglarurlar, Maden
geligtirme maliyetleri gelecekte ekonomik faydanrn elde edilmesinin kuwetle muhtemel oldu[u durumlarda
aktiflegtirilir ve ekonomik fayda dikkate almarak amortismana tabi tutulur. Maden geligtirme maliyetleri, ilk
kayda almdrklan anda ilgili maden alanlan baznda tammlanabildi[i olgiide bohimlere dafrtrlrr ve her bir maden
sahasrndaki bcihimler ay:n ayfl ekonomik faydalar goz dniinde bulundurularak tiretim birimleri ycintemi

kullanrlarak amortismana tabi tutulur. Ilgili madenin omrii sriresince elde edilecek ekonomik faydalarrn artmasrnt
safilayacak sciz konusu madende yaprlan biiyuk gapta ve 6nem1i revizyon gahgmalan, aktiflegtirilir, Bu kapsamda

degerlendirilebilecek, briyiik gapta ve onemli revizyotlar haricindeki bakrm ve onanm giderleri olugtuklarr

drjnemin konsolide kapsamh gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Her bir maden sahasmdaki maden geligtinne
maliyetleri; ddnem igerisinde ilgili madenden grkarrlan toplam Ion bazrndaki maden miktanrun, sciz konusu
madendeki toplam ton bazrndaki goniniir ve iglenebilir geri kalan maden rezerv miklanna bdliinmesi suretiyle
bulunan itfa oranr tizerinden amortismana tabi tutulur. Her bir maden sahasrndaki gciriiniir ve miimkiin rezerv
miktarlan, ongonilebilir gelecekte ekonomik olarak grkarrhp iglenebilece[i bilinen ve dlgiilebilen kaynafir
gcistermektedir.
Maden igletme haklarr ise elde etme maliyetinden finansal tablolara yanstttlmakta olup donem igerisinde yer altr
ve agrk ocaktan grkanlan ton bazrndaki maden miktannln, gortiniir ve miimktin iglenebilir geri kalan ton bazrndaki
maden rezery miktarrna boliinmesi suretiyle bulunan amortisman orant kullanrlarak itfa edilmektedir.
2.5.8.5 Geliqtirme Giderleri
Yeni ririinlerin geliqtirilmesi veya geligtirilen rininlerin testi ve dizayn ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari
ve teknolojik bakrmdan bagarrh bir gekilde uygulanabilir olmasr ve maliyetlerin giivenilir olarak tespit
edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varhk olarak deferlendirilirler. Difer geligtirme giderleri ve aragttrma
giderleri gergeklegti[inde gider olarak kaydedilmektedir, dnceki donemde gider kaydedilen geligtirme gideri
sonraki donemde aktifleqtirilemez. Aktiflegtirilen geligtirme giderleri, iiriiniin ticari iiretiminin baglamasr ile 5 yrl
igerisinde do[rusal amortisman yontemi uygulanarak itfa edilmektedir. Ddnem itfa Le paylan gi rleri
gergeklegti[inde satrglarrn maliyeti ile faaliyet giderlerinde muhasebelegtiril
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2.5.8.6 Yatrnm Amagh Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin iiretiminde kullamlmak veya idari maksatlarla veya iglerin normal seyri esnastnda satrlmak
yerine, kira elde etmek veya de[er kazanmasr amacryla veya her ikisi igin elde tutulan gayrimenkuller "yattnm
amagh gayrimenkuller" olarak srnrflandrrlr. Yatrnm amaglt gayrimenkuller gergefe uygun defer yontemi
kullanrlarak finansal tablolara yansrtilmaktadrr. Sahibi tarafindan kullanrlan bir gayrimenkuliin, gergefe uygun
deger esasma gore gosterilecek yatnm amagh bir gayrimenkule doniigmesi durumunda kullammdaki defigiklifin
gergeklegtifi tarihe kadar UMS 16 "Maddi Duran Varhklar" standardr uygulanrr, UMS 16'ya gcire hesaplanmrq

olan gayrimenkuhin defter de[eri ile gerge[e uygun de[eri arasmda transfer tarihinde meydana gelen farkhhk
UMS 16'ya gore yaprlmrg bir yeniden de[erleme gibi igleme tabi tutulur ve degerleme farklan dz kaynaklar ile
iligkilendirilir. Yatrrm amagh gayrimenkullerin gergefe uygun deferinin belirlenmesi, her yrl igin konuyla ilgili
SPK lisansrna ve gerekli mesleki birikime sahip bafrmsrz de[erleme firmalan tarafindan yaprlmaktadrr. Sonraki
donemlerde, yatrrrm amagh gayrimenkuliin gergefe uygun de[erindeki de[igimden kaynaklanan kazang veya
kayp, olugtufu donemde kAr veya zarar tle iligkilendirilmektedir.
2.5.8.7 Satrq Amagh Srnrflandrrrlan Duran Varhklar
Varlrk gruplan, kullanrlmasr suretiyle defil, satrg iglemi sonucu geikazanimasr planlandrfr durumlarda, sattg

amagh elde tutulan varltk gruplarr olarak smflandrrlr.
2.5 8.8 Tiirev Araglar
Tiirev finansal araglar ilk olarak kayda almmalarrnda elde etme maliyeti ile kayda almmalannt izleyen ddnemlerde
ise gerge[e uygun de[erleri ile defierlenmektedir. $irket'in ttirev finansal araglannr afirrhkh olarak vadeli doviz
alrm-satrm scizlegmeleri olugturmaktadrr. Sciz konusu trirev finansal araglar ekonomik olarak $irket igin risklere
kargr etkin bir koruma sa$lamakla birlikte, genellikle risk muhasebesi yoniinden gerekli kogullarr tagtmamast

nedeniyle finansal tablolarda ahm-satrm amagh tiirev finansal araglar olarak muhasebelegtirilmektedir.
2.5.8.9 Varhklarda Defer D iigiiklii$i
$irket, gerefiye drqrndaki trim maddi ve maddi olmayan duran varhklarr igin defer drigiikhiS{.i olduguna dair
herhangi bir gosterge olup olmadrfrnr deferlendirir. E[er boyle bir gdsterge mevcutsa, o varh$tn tagmmakta olan
deferi, kullamm veya satrg yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yiiksek olanr ifade eden net gergekleqebilir de[er
ile karqrlagtrrrlrr. E[er sciz konusu varhfirn veya o varhfrn ait oldufu nakit iireten herhangi bir birimin kayrth
de[eri, kullanrm veya satrg yoluyla gerikazaniacak tutardan yiiksekse, defer diigiiklii[ii meydana gelmigtir. Bu
durumda olugan de[er dtigiiklijSi zararlan kapsamh gelir tablosunda muhasebeleqtirilir,
Defer diigrikliiguniin iptali nedeniyle varh[rn (veya nakit iireten birimin) kayrth de[erinde meydana gelen afttg,

cinceki yrllarda deger diigi.ikliigiiniin finansal tablolara almmamrg olmasr halinde olugacak olan defter de[erini
(amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aqmamaltdr, Defer diiqiikliigtimin iptali kapsamh gelir
tablosunda muhasebelegtirilir.
2.5.8.10 Finansal kiralama
$irket'in esas olarak mrilkiyetin tiim risk ve getirilerini iisti.ine aldr[r maddi duran varltk kiralamast, finansal
kiralama geklinde smflandrnlr. Finansal kiralamalar, kiralama ddneminin baglangtctnda finansal kiralama
konusu sabit krymetin rayig deferi ile kira odemelerinin bugiinkii de[erinden diigiik olantnt esas almak suretiyle
maddi duran varhklara dAhil edilmektedir. Kiralamadan dofian finansman maliyetleri kiralama stiresi boyunca

sabit bir faiz oram olugturacak gekilde kira donemine yayrlmaktadr. Aynca, finansal kiralama konusu sabit
krymetler faydah omrirleri esas alnmak suretiyle amoftismana tabi tutulmaktadrr. Finansal kiralama konusu sabit
krymetlerin de[erinde bft azalma tespit edilirse de$er diigiiklii$i kargrhfir ayrrlrr. Finansal kiralama borglarr ile
ilgili faiz ve kur farkr giderleri gelir tablosuna yansrtrlmaktadrr. Kira odemeleri finansal kiralama borglanndan
driqiiltir.
2.5.8.1 1 Faaliyet kiralamasr
Miilkiyete ait risk ve getirilerin onemli bir krsmmm ktralayana ait oldu[u kiralama iglemi, faaliyet kiralamast
olarak smrflandrrlrr. Faaliyet kiralan olarak (kiralayandan alman teqvikler diigiildiikten sonra) yaprlan cidemeler,

kira ddnemi boyunca do[rusal yontem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
Faaliyet kiralamasrnda, kiralanan varhklar, gayrimenkuller, arsa ve yattnm amagh elde tutulan gayrimenkuller
harig, finansal durum tablosunda maddi duran varhklar altrnda smrflandnlr ve elde edilen kira gelirleri kiralama
dcinemi siiresince, egit tutarlarda gelir tablosuna yansrtr
gelir tablosuna yansrtrlmaktadrr,
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2.5,8,12 Bo rglanma Maliyetleri
Banka kredileri, ahndrklan tarihlerde, iqlem maliyetleri dtigi.irtilmtiq gerge[e uygun defierleri rizerinden kayda
almrlar. Miiteakip donemlerde etkin faiz oram yontemi kullamlarak iskonto edilmiq bedelleriyle deferlenir ve
iglem masraflarr diigilldiikten soffa kalan tutar ile iskonto edilmig maliyet deferi arasmdaki fark, kapsamh gelir
tablosuna kredi donemi siiresince finansman maliyeti olarak yansttrlr,
Finansman faaliyetlerinin igerisinde kur farkr gelirleri yer almasr durumunda, soz konusu gelirler aktiflegtirilmig
bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir.
Kullamma ve satrga hazrr hale getirilmesi onemli olgride zamafiisteyen cjzellikli varltklar sciz konusu oldu[unda,
satn almmasl, yaplml veya uretimi ile ililki kurulabilen borglanma maliyetleri, ilgili varltk kullamma veya satl$a
hazr hale getirilene kadar varhfrn maliyetine dAhil edilmektedir. Di[er tiim borglanma maliyetleri, olugtuklart
donemlerde kapsamh gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Banka kredilerine iliqkin kur farklan, faiz giderleri ile iligkilendirildikleri srirece aktiflegtirilirler.Faiz giderleriyle
birlikte aktiflegtirilecek kur farkr gelir ve giderleri girketin kendi fonksiyonel para biriminde borglanmasr halinde
katlanacafr borglanma giderleri ile hAlihazrrda yabancr para cinsinden borglanma yoluyla katlandrfr borglanma
giderleri arasmdaki defer farkr goz oniinde bulundurularak belirlenir.
i.s.s.ts itigtritt raraflar
Bu frnansal tablolarrn amacr do[rultusunda, ortaklar, iist diizey ydnetim (genel miidiirler, grup bagkanlan, genel
mridiir yardrmcilarr, bagkan yardrmcilarr ve fabrika miidiirleri) ve yonetim kurulu iiyeleri, aileleri ve onlar
tarafindan kontrol edilen ve onemli etkinlife sahip bulunulan girketler ile konsolidasyona dahil edilmeyen ba$r
ortaklrklar ve igtirakler "iligkili taraflar" olarak kabul edilmiglerdir.
2.5.8. I 4 Netlegtirme/Mahsup
Igerik ve tutar itibarryla onemlilik arz eden her tiirlii kalem, benzer nitelikte dahi olsa, frnansal tablolarda ayn
gdsterilir. Onemli olmayan tutarlar, esaslarr ve fonksiyonlan agrsmdan birbirine benzeyen kalemler itibarryla
toplanarak gcisterilir. Varhk ve yiilaimliihikler, gerekli kanuni hak olmast, soz konusu varltk ve ytikrimliiliikleri
net olarak de[erlendirmeye niyet olmasr veya varhklann elde edilmesi ile yiiktimliiliiklerin yerine getirilmesinin
eg zamanh oldugu durumlarda net olarak gristerilirler.
2.5.8.15 Finansal Yatrnmlar
Finansal varhklar, krediler ve alacaklar, satrlmaya hazrr finansal varhklar ve vadesine kadar elde tutulacak finansal
varhklar olarak srmflandrrlr. Srnrflandrrma, frnansal varhklann alnma amaglarna gore yaprlmrqtrr. Yonetim,
finansal varhklanrun smrflandumasmr satrn almdrklarr tarihte yapar.
2.5.8.16 Alacaklar
Alacaklar, sabit veya belirli cjdemeleri olan, aktif bir piyasada iglem gorrneyen ve tiirev arag olmayan finansal
varlrklardr. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydan krsa ise donen varltklar, 12 aydawzun ise duran varltklar
olarak smrflandnlrrlar. Alacaklar finansal durum tablosunda 'ticari ve di$er alacaklar' olarak smtflandtnlrlar,
2.5.8.17 Satrlmaya Haztr tr'inansal Varhklar
Satrlmaya hazrr finansal varhklar, bu kategoride smrflandnlan ve difer kategorilerin iginde smtflandrtlmayan
tiirev arag olmayan varhklardrr, Yonetim, ilgili varhklarr rapor tarihinden itibaren 12 ay iginde elden grkarmaya

niyetli de[ilse soz konusu varhklar duran varhklar igerisinde sntflandnlrlar.
2.5.8.18 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varhklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varhklar, vadesine kadar sakfama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti
dAhil olmak fizere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi igin gerekli kogullarrn sa[lanmrq oldufu, sabit veya
belirlenebilir odemeleri ile sabit vadesi bulunan ve igletme kaynakh krediler ve alacaklar drgrnda kalan finansal
varhklardr. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varhklar etkin faiz oram yontemi kullanrlarak iskonto edilmig
bedel iizerinden defierlenmektedir.
2.5.8.19 Muhasebelestirme ve 6lciimlem"
Drizenli olarak alnrp-satrlan finansal varhklar, ahm-satrmm yaprldr[r tarihte kayrtlara almr. Altm-sattm yaprlan
tarih, ycinetimin varhfr ahm satrm yapmayr vaat etti$i tarihtir. Finansal varhklar deftere ilk olarak gerge$e uygun
de[erine iqlem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir. Finansal varhklardan dofan nakit akrm altm haklan sona

erdi$inde veya transfer edildi[inde ve $irket tiim risk ve getirilerini transfer etti[inde, finansal varltklar

muhas eb eleqtirilmektedirler.
Krediler ve alacaklar etkin faiz oranr kullamlarak iskonto edilmig deferleriyle R
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Satrlmaya haztr olarak smrflandmlmrg yabancr para cinsinden parasal finansal varltklann gerge[e uygun
deferlerindeki de[igikliklerde, finansal varhfrn iskonto edilmig deferindeki defigiklikler ile finansal varh[rn
kayrth deferindeki di[er defigikliklerden olugan kur farklarr anahz edilirler. Parasal finansal varltklardan oluqan
kur farklan gelir tablosuna, parasal olmayan finansal varhklardan olugan kur farklarr oz kaynaklara yansttilr.
Satrlmaya hazrr finansal varhklar olarakkaydedilenparasal ve parasal olmayan finansal varltklann gerge[e uygun
deferindeki defiqimler oz kaynaklara yansrtrlr. Satrlmaya hazr finansal varhklar olarak smtflandrtlan finansal
varlrklar, satrldrgrnda veya de[er diigiikhi[ii olugtulunda ozkaynaKarda gosterilen birikmiq gerge$e uygun defer
di.izeltmeleri gelir tablosuna finansal varhklardan dofan kar ve zararlar olarak aktanlr.
Satrlmaya hazrr finansal varhklara iligkin temettii odemeleri ahnmaya hak kazandrfmda, satllmaya hazr finansal
varhklardan elde edilen temettii gelirleri, gelir tablosunda yatrrm faaliyetlerinden gelirler iginde gosterilir.
Borsada iglem goren satrlmaya hazr finansal varhklann gerge[e uygun deferleri piyasa ahg fiyatlanna gcire

belirlenmektedir. Finansal varhklar igin aktif bir piyasamn (borsada iglem gormeyen menkul krymetler)
bulunmamasr durumlannda, finansal varh[rn gergefe uygun de[eri de[erleme yontemleri kullanarak
hesaplamaktadrr. Bu yontemler piyasa verilerinden yararlanrlarakmuvazaasrzbenzer iglemlerin kullarulmastnt,
benzer enstriimanlarrn gergefe uygun de[erlerinin referans alnmasnt indirgenmig nakit akrmlart analizini ve
opsiyon fiyatlandrrma modelleri yontemlerini igerir. Tegkilatlanmrg piyasalarda iglem gormeyen ve gergefe uygun
de[erleri giivenilir bir gekilde belirlenemeyen satrlmaya hazr f,rnansal varltklar, maliyet bedelleri iizerinden,
varsa, defer kaybr ile ilgili kargrhk drigiildiikten soffa finansal tablolara yanstttlr.
Rapor tarihinde, finansal varhklanrun de[er dtigtikliigri ile ilgili nesnel kamt olup olmadrpr defierlendirilir.
Satrlmaya haz:.r. olarak smrflandrrrlan hisse senetlerinin gergefe uygun defierinin maliyetinin alttna onemli olgride
ve uzun srireli olarak diigmesi deger dtiqriklii[ri gostergesi olarak deferlendirilir. Satrlmaya hazll. finansal
varhklann de$er drigrikltigri ile ilgili nesnel karutlann varh[r durumunda ilgili finansal varh[rn elde etme maliyeti
ile gerge[e uygun defieri arasndaki farktan olugan toplam zarardan daha once gelir tablosuna yansrtrlan de$er

drigiiklii$i tutan gtkanldrktan sonra kalan zarar oz kaynaklardan grkarrlarak gelir tablosunda muhasebelegtirilir.
Sermaye araglan ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen defer diigi.ikltifti giderleri, takip eden donemlerde soz konusu
de[er drigiikhi[iiniin orladan kalkmasr durumunda dahi gelir tablosu ile iliqkilendii]mez.
2,5.8.20 Ticari Alacaklar
Alrcrya r.iriin veyahizmet saflanmasr sonucunda olugan ticari alacaklar tahakkuk etmemig finansman gelirlerinden
netlegtirilmiq olarak gcisterilirler. Tahakkuk etmemig finansman gelirleri soffasl ticari alacaklar, orijinal fatura

deferinden kayda alman alacaklann izleyen donemlerde elde edilecek tutarlanrun etkin faizydntemi ile iskonto
edilmesi ile hesaplanrr. Belirlenmig faiz oranr olmayan krsa vadeli alacakTar, orijinal etkin faiz oramnln etkisinin
gok biiyiik olmamasr durumunda, maliyet de[erleri iizerinden gosterilir.
Tahsil imkAnrnrn kalmadr[rna dair objektif bir bulgu oldu[u takdirde ilgili ticari alacaklar igin de[er dtigiikltifii
kargrhfr ayrrlmaktadrr. Soz konusu kargrh[rn tutan, alacafm kayrth deferi ile tahsili mtimlain tutar arastndaki
farktrr. Tahsili miimlain tutar, teminatlardan ve giivencelerden tahsil edilebilecek mebla[lar da dahil olmak r.izere

tiim nakit akrglarmm, olugan ticari alacafrn orijinal etkin faiz oranl esas almarak iskonto edilen de[eridir,
Defer diigriklii[ri kargrh[r aynlmasmr takiben, de[er diigiiklii$.ine ufrayan alacak tutanrun tamamtntn veya bir
krsmrmn tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrrlan deler diigrikliifri kargrh[rndan driqiilerek di[er
faaliyet gelirlerine kaydedilir .

2.5.8.2I 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 gevrilebilen ve onemli tutarda defier de[igikli[i riskini taqtmayan yiiksek likiditeye sahip difier krsa vadeli
yatrrrmlardrr. Vadesi 3 aydan daha uzun olan banka mevduatlan krsa vadeli finansal yatrrrmlar altrnda
smrflandmlr.
2.5.8.22 X'inansal Yiikiimliiltikler
Finansal yiikiimliiliikler, ilk muhasebelegtirilmesi srasmda gerge[e uygun de[erinden olgiiliir, ilgili frnansal
yiilftimliihigiin yiiklenimi ile dofirudan iligkilendirilebilen iglem maliyetleri de sciz konusu gergefe uygun defere
ilave edilir.
Finansal yiiki.imliiliikler ozkaynaga dayah finansal araglar ve di[er finansal yiikildiiltikler olarak smtflandrthr.
0z kqtnaEa dqtah-finansal araclar
Finansal araglar satm alma opsiyonlarr ile ilgili finansal yiikilniliiliikler s6z konusu
olarak indirgenmig de[eri iizerinden finansal tablolara yansrtilrr. Finansal nikiiml
opsiyona konu olan finansal varhfrn gergefe uygun de[erine yaklaqtr[r kabul edilir
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Di ger -finans al yilkilmlillilkler
Difer finansal yiikiimltiliikler sonraki donemlerde etkin faiz oram iizerinden hesaplanan faiz gideri ile birlikte
etkin faiz yontemi kullanrlarak itfa edilmig maliyet bedelinden muhasebelegtirilir,
Etktnfaiz y<intemi; finansal yrikiimliilii[iin itfa edilmig maliyetlerinin hesaplanmasr ve ilgili faiz giderinin iliqkili
oldugu doneme da[rtrlmasr yontemidir, Etkin faiz oranr; finansal aracm beklenen omrti boyunca veya uygun
olmasr durumunda daha krsa bir zaman dilimi siiresince gelecekte yaprlacak tahmini nakit odemelerini tam olarak
ilgili finansal yiiktimhilti[tin net bugiinkii degerine indirgeyen orandr.
2.5.8.23 Ticari Borglar
Ticari borglar, ola[an faaliyetler igerisinde tedarikgilerden saglanan mal ve hizmetlere iliSkin yaprlmasr gereken
odemeleri ifade etmektedir. Ticari borglar, ilk olarak gergefe uygun deferinden ve miiteakip donemlerde etkin
faiz yontemiyle hesaplanan itfa edilmig maliyetinden olgiiliirler.
2.5,8.24 iqletme Birleqmeleri ve $erefiye
igletme birleqmeleri , ayn tizel kigiliklerin veya iqletmelerin raporlama yapan tek bir igletme geklinde birlegmesi
olarak defierlendirilmektedir. Iqletme birlegmeleri, UFRS 3 kapsamrnda, satm alma yontemine gore
muhasebelegtirilir.
Iktisap maliyeti, ahm tarihinde verilen varhklann gergefe uygun deferi, grkarrlan serrnaye araglan, de[igimin
yaptldr[r tarihte varsayilan veya katlanrlan ytikrimhiliikler ve buna ilave iktisapla iligkilendirilebilecek maliyetleri
igerir. Igletme birlegmesi sozlegmesi gelecekte ortaya grkacak olaylara ba$r olarak maliyetin diizeltilebilecefini
ongoren hiikiimler igerirse; bu diizeltmenin muhtemel olmasr ve de[erinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen
iqletme birleqme tarihinde birleqme maliyetine bu diizeltmeleri dahil eder. Ahma iligkin maliyetler olugtuklarr
donemde giderlegtirilir. Ba[h ortakhk ahmr, igtirak edinimi ve ig ortakhklarrnrn kurulmasrndan ortaya grkan
gerefiyeye cjdenen bedelin $irket'in edinilen iqletmedeki net tarumlanabilir varhk, yiilaimliiliik ve kogullu
yukiirnhiliiklerin gergefe uygun de$erinin orant ve edinilen igletmedeki kontrol giici.i olmayan pay tutannr agan

ktsmtdr. Defier drigrikhi[ti testi igin gerefiye, nakit rireten birimlere da[rtrhr. Dafrtrm, gerefiyenin oluqtu[u igletme
birlegmesinden fayda sa$amasr beklenen nakit rireten birimlere veya nakit iireten birim gruplanna yaptltr.

$erefiye 'nin da[rtrldr[r her bir birim veya birim grubu igletme ici yonetsel amaglarla, gerefiyenin izlendifii
igletmenin en kiigrik varhk grubudur. $erefiye faaliyet boliimleri banndatakip edilir.
$erefiyedeki defier diigiikhifi.i gdzden gegirmeleri yrlda bir kez veya olay veya qartlardaki defiqikliklerin de[er
diigrikliilii ihtimalini igaret etti$ durumlarda daha srkyaprlmaktadr. $erefiyenin defter de[eri kullamm de[eri ve
satrg maliyetleri diiqtilmiig gerge[e uygun deferinin biiyiik olanr olan geri kazantlabilir defer ile kargrlagtrrrlrr.
Herhangi bir defer drigiikli[ii durumunda zarar derhal muhasebelegtirilir ve takip eden donemde geri gevrilmez.
2.5.8.25 Kur Defigiminin Etkileri
$irket'in finansal tablolarr faaliyette bulundufu temel ekonomik gevrede gegerli fonksiyonel para birimi olan Trirk
Lirasr (TL) ile sunulmugtur.
Yabancr para cinsinden gergeklegen iglemler, iplem tarihindeki kurlar esas almmak suretiyle kaydedilmektedir.
Finansal durum tablosunda yer alan dovize endeksli parasal varhk ve yiiktimhiltikler rapor tarihinde gegerli olan
kurlar kullamlarak TL'ye gevrilmektedir.
Gergefie uygun deferi ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabancr para cinsinden kaydedilmig
olanlar, gerge$e uygun deferin belirlendi[i tarihteki kurlar esas almmak suretiyle TL'ye gevrilmektedir. Tarihi
maliyet cinsinden olgiilen yabancr para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden gewilmeye tabi
tutulmazlar.
Yabancr faaliyetlerindeki varhk ve yiiktimliiliikler, finansal tablolarda rapor tarihinde gegerli olan kurlar
kullanrlarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, iglemlerin gergeklegtifi tarihteki kurlann
kullanrlmasr gereken donem igerisindeki doviz kurlarrnda onemli bir dalgalanma olmadrfr takdirde (onemli
dalgalanma olmasr halinde, iglem tarihindeki kurlar kullamlrr), donem igerisindeki ortalama kurlar kullamlarak
gevrilir. Olugan kur farkr oz kaynak olarak smrflandrilrr ve $irket'in yabancr para gevirim farklan fonuna transfer
edilir. Soz konusu gevirim farkhhklarr yabancr faaliyetin elden grkarrldr[r donemde gelir tablosuna kaydedilir.
Yurtdrgrnda faaliyel satm ahmrndan kaynaklanan gerefiye ve gergefe uygun defer diizeltmeleri, yurtdrgrndaki
faaliyetin varhk ve yi.ikrimlii$.i olarak ele almr ve donem sonu kuru kullamlarak gevrilrr.
2,5,8.26 Pav Basrna Kazanc
Gelir tablosunda belirtilen pay bagrna kazarLg, net kann ilgili yrl iginde mevcut hisseleri
bdliinmesi ile tesoit edilir.
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Tiirkiye'deki qirketler mevcut hissedarlara birikmig karlardan ve ciz kaynak enflasyon drizeltmesi farklarr
hesabrndan hisseleri orarunda hisse dafirtarak ("bedelsiz hisseler") sermayelerini arttrrabilir. Hisse bagrna
kazang hesaplanrrken, bu bedelsiz hisse ihracr grkarrlmrg hisseler olarak sayrlr. Dolayrsryla pay bagrna kazang
hesaplamastnda kullanrlan afirrhkh hisse adedi ortalamasr, grkarrlan bedelsiz hisselerin geriye donrik olarak
dikkate almmasr suretiyle elde edilir .

2.5.8.27 Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar
$irket, raporlama tarihinden sonra drizeltme gerektiren olaylann ortaya grkmasr durumunda, finansal tablolara
alnan tutarlart bu yeni duruma uygun gekilde drizeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya grkan drizeltme
geroktirmeyen hususlar, mali tablo kullarucilanmn ekonomik kararlanm etkileven hususlar olmalan halinde
finansal tablo dipnotlannda agrklarur,
2.5.8.28 Kargrhldar, Koqullu Varhk ve Borglar
Gegmig olaylardan kaynaklanan mevcut bir yi.iktimhilti$iin bulunmasr, yiikiirnliiliisiin yerine getirilmesinin
muhtemel olmast ve sciz konusu yukrimllihik tutanrun gtivenilir bir gekilde tahmin edilebilir olmasr durumunda
finansal tablolarda kargrhk ayrfu.
Kargrhk olarak aynlan tutar, yiilaimhihife iligkin risk ve belirsizlikler goz 6nilnde bulundurularak, rapor tarihi
itibarryla yiikiimltiliigiin yerine getirilmesi igin yaprlacak harcamanrn tahmin edilmesi yoluyla hesaplanrr.
Pararun zamarr de[eri etkisinin onemli oldufu durumlarda, kargrhk Ettan, yukiimliilii[iin yerine getirilmesi igin
gerekli olmast beklenen giderlerin bugrinkii de[eri olarak belirlenir. Kargrhklann bugrinkii defierlerine
indirgenmesinde kullamlacak iskonto oranlnrn belirlenmesinde, ilgili piyasalarda olugan faiz oran ile soz konusu
yiilaimliiltikle ilgili risk dikkate ahntr. Soz konusu iskonto oranr vergi oncesi olarak belirlenir ve gelecekteki nakit
aktmlanrun tahmini ile ilgili riski igermez.
Kargrlrfrn odenmesi igin gerekli olan ekonomik faydanrn bir krsmr ya da tamamrnrn iigiincii taraflarca
kargtlanmasmrn beklendi$i durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutann tahsil edilmesinin hemen hemen kesin
olmast ve grivenilir bir gekilde dlgrilmesi halinde varhk olarak muhasebelegtirilir.
2,5,8.29 Zar ar a Sebebiyet Verecek Siizlegmeler
$irket'in, sozlegmeye bafh yiilctimltiliiklerini yerine getirmek igin katlamlacak kagnrlmaz maliyetlerin bahse konu
scizlegmeye iligkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydalarr aqan sozleqmesinin bulunmasr halinde,
zarara sebebiyet verecek scizlegmenin var oldufu kabul edilir,
Zarara sebebiyet verecek sozlegmelerden kaynaklanan mevcut ytiktimhiliikler, kargilrk olarak hesaplarur ve
muhasebelegtirilir.
Gegmig olaylardan kalmaklanan ve mevcudiyeti igletmenin tam olarak kontroltinde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olayrn gergeklegip gergeklegmemesi ile teyit edilebilmesi mi.imkiin ytilaimliiliikler
ve varhklar finansal tablolara dahil edilmemekte ve garta bafh ytiktimliiliikler ve varhklar olarak
deflerlendiri I mektedir.
2.5.8.30 Finansal Bilgilerin Biiliimlere Gdre Raporlanmasr
Bir faaliyet boliimiiniin, raporlanabilir boli.im olarak belirlenebilmesi igin, igletme drgr miigterilere yaprlan satrqlar
ve bdhimler arast sattglar veya transferler de dahil olmak izere, hasrlatnm, igletme igi ve drgr trim faaliyet
bcjlrimlerinin toplam hastlatmm o%10'unu veya daha fazlasmr olugturmasr, raporlanan kAr veya zararffrlo/o70'u
veya daha fazlasr olmast veya varhklannln, ti.im faaliyet briliimlerinin toplam varhklanrun Yol\'t veya daha
fazlasr olmasr gerekmektedir.
Yonetimin bdliime iligkin bilgilerin finansal tablo kullanrcrlarr igin faydah olaca[rna inanmasr durumunda,
lukarrdaki saytsal alt srmrlardan herhangi birini kargrlamayan faaliyet brjhimleri de raporlanabilir boliimler olarak
de[erlendirilebilir ve bunlara iligkin bilgiler ayn olarak agrklanabilir.
2.5.8.31 Satrg Amagh Elde Tutulan Duran Varhklar ve Durdurulan X'aaliyetler
Durdurulan faaliyet, bir igletmenin koordine edilmiq bir plan gergevesinde elden grkanlmasr planlanan veya satrg
amaglt elde tutulan ana ig kolu/faaliyetlerinin co[rafi boliimiinii ifade etmektedir.
Durdurulan faaliyetlerle ilgili net varltklar net gergekleqebilir defer ile tagman de[erin diigiik olam ile otgihir.
Durdurulan faaliyetleri olugturan varltk veya varhk gruplanrun elden grkarrlmasr srrasrnda finansal tablolara
yanstfilan vergi oncesi kar veya zarat ve durdurulan faaliyetlerin vergi sonrasr kan veya zararffrrn detaylarr
dipnotlarda agtklarur. Aynca, durdurulan faaliyetlerin igletme, yatrnm ve finansman faaliyetleriyle iligkilendirilen
net nakit aktmlan ilgili dipnotta belirtilir. Varhk gruplan, kullanrlmasr suretiyle defil, satrg iglemi sonucu geri
kazantlmast planlandrfir durumlarda, satrg amagh elde tutulan varhk gruplarr olarak sr
do [rudan ili gkilendirilen yrikiimliiliikl er is e benzer 9 ekilde gruplamr.
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2.5.8.32 Devlet Tegvik ve Yardrmlarr
Devlet ba[rglarr, ba[rglarrn alnacafma ve $irket'in uymakla yiikiirnlii oldufu qartlarr kargrladr[rna dair makul bir
giivence oldufunda gergefe uygun deferleri iizerinden kayda almrlar .

Maliyetlere iliqkin devlet bafrglart, kargrlayacaklarr maliyetlerle eglegtikleri ilgili donemler boyunca tutarh bir
gekilde gelir olarak muhasebelegtirilir,
Maddi duran varltklara iliqkin devlet ba[rqlarr, erlelenmiq devlet bafrglarr olarak cari olmayan borglar altrnda
smtflandriltr ve faydah omtirleri rizerinden dofrusal amoftisman uygulanarak gelir tablosuna alacak kaydedilir.
2.5.8.33 Diinem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi
Vergi gideri, cari dtinem vergi giderini ve erlelenmi$ vergi giderini kapsar. Vergi, do[rudan oz kaynaklar altrnda
muhasebelegtirilen bir iqlemle ilgili olmamasr koguluyla, gelir tablosuna dahil edilir, Aksi takdirde vergi de ilgili
iglemle birlikte oz kaynaklar altrnda muhasebeleqtirilir.
Erlelenmig vergi, yiiktimltiliik yontemi kullamlarak, varhk ve ytikrimliiliiklerin finansal tablolarda yer alan
de[erleri ile vergi de$erleri arasmdaki gegici farklar iizerinden hesaplanrr. Bununla birlikte, igletme birlegmeleri
dtgmda, hem ticari hem de mali karr veya zarafl etkilemeyen varhk ve ytikiimliili.iklerin ilk defa mali tablolara
almmast durumunda ertelenmig vergi varh$r veya yiikiirnliiliigii mali tablolara ahnmaz. Erlelenmig vergi varhk
ve ytiktimliiliikleri, yrirtirliikte olan veya rapor tarihi itibarryla yiirtirliige giren vergi oranlan ve vergi mevzuatr
dikkate almarak, vergi varhfmm gergeklegecefi veya yi.iktimliilii[iimin ifa edilecefi donemde uygulanmasr
beklenen vergi oranlan iizerinden hesaplarur.
Baghca gegici farklar, maddi duran varhklarrn kayth de[erleri ile vergi de[erleri arasmdaki farktan, hdlihazrrda
vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider kargrhklarrndan ve kullanrlmayan vergi indirim ve istisnalanndan
do[maktadrr.
Eftelenen vergi yiikiimltihiEli vergilendirilebilir gegici farklann tiimii igin hesaplamrken, indirilebilir gegici
farklardan olugan ertelenen vergi varhklan, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanrn kuwetl e muhtemel olmas r gartryla hesaplanmaktadr.
Aynr iilkenin vergi mevzuatrna tabi olmak gartryla ve cari vergi varhklarlrun cari vergi y.rilaimliili.iklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkrn bulunmasr durumunda ertelenen vergi varhklan
ve yi.ikiimliiliikleri kargrhkh olarak birbirinden mahsup edilir.
2.5,8.34 Qahqanlara Saflanan X'aydalar
Krdem lazmina;r karqrhfr, $irket'in Ti.irk ig Kanunu uyannca personelin emekliye ayrilmastndan dofacak
gelecekteki olasr yiikiimliiliiklerinin tahmini toplam kargrh[rnrn bugtinkri deferini ifade eder, Tiirkiye'de gegerli
olan gahgma hayatrm dtizenleyen yasalar ve Tiirk ig Kanunu uyannca, $irket, en az bir yrlhk hizmetini
tamamlayan kendi iste[i ile igten aynlmasr veya uygunsuz davramglar sonucu iq akdinin feshedilmesi drgrnda
kalan sebepler yiiztinden igten grkanlan, vefat eden veya emekliye ayrrlan her personeline toplu olarak krdem
tazminatt ddemekle yriki.imli.idrir. Tarumlanmrg sosyal yardrm yiikiimliiliigiinrin bugrinlai defieri ile ilgili ayrrlan
kargrlrk ongoriilen yiikiimliiliik ycintemi kullamlarak hesaplamr. Tiim aktiieryal karlar ve zararlar kapsamh gelir
tablo sunda muhasebelegtirilir.
2.5.8.35 Nakit Ahg Tablosu
$irket, net varlklarrndaki defigimleri, finansal yaprsmr ve nakit akrglanmn tutar ve zamanlamasrnda de[igen
garllara grire ycinlendirme yetenefi hakkrnda finansal tablo kullamcilanna bilgi vermek izere, difier finansal
tablolarrn ayrlmaz bir pargasr olarak nakit akrm tablosu diizenlemektedir. Dcjneme iligkin nakit akrmlan igletme,
yatrnm ve finansman faaliyetleri olarak smrfl andnlmaktadrr.
Igletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akrmlan $irket'in faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akrmlannr
gosterir.
Yattnm faaliyetleri ile ilgili nakit akrmlarr, $irket'in yatnm faaliyetlerinde (sabit yatrtmlar ve finansal yattrmlar)
kullandrfr ve elde ettifii nakit akrmlannr gcisterir.
Finansman faaliyetlerine iligkin nakit akrmlan, $irket'in finansman faaliyetlerinde kullandrfr kaynaklan ve bu
kaynaklann geri odemelerini gosterir.
2.5.8.36 Karqrhkh Igtirak Sermaye Diizeltmesi
Herhangi bir grup girketi, ana ortakhfrn hisselerini bedelini odeyerek satrn aldrfrnda, el
nominal tutanna denk gelen rjdeme tutarr, hisse senedinin iptaline veya yeniden ihrag

defigtiren hisselerin
edilmesine kadar oz

sermayeden diigiilmekte ve kargrhkh igtirak sennaye diizeltmesi kalemi altrnda
mriteakip donemlerde yeniden ihrag edilmesi veya satilmasr durumunda tahsil edi
gcisterilir.

ilrirelaedir, Bu hisse
i tr"q-ayede

a1 '-:
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2.5.8.37 Temettiiler
$irket, temetti.i gelirlerini ilgili temettri alma hakkr olugtu$u tarihte, finansal tablolara yansrtmaktadrr. Temettii
borglarr kar dafrtrmrmn bir unsuru olarak beyan edildi[i donemde yiiktirnltiliik olarak finansal tablolara yansrtrlr.
2.5.8.38 ingaat Siizlegmeleri
ingaat maliyetleri, olugtukga muhasebeleqtirilir. inqaat sozlegmesinin sonucunun giivenilir olarak tahmin
edilemedi[i durumlarda, scizlegme hasrlatr sozlegme maliyetinin geri kazamlabilen krsmr kadar
muhasebelegtirilmektedir. ingaat scizlegmesinin sonucunun gtivenilir olarak tahmin edilebildifi durumlarda ve
sozlegmenin karlt olmast muhtemel ise, s6zlegme hasrlatr sozlegme siiresi boyunca muhasebelegtirilir. Scizlegme

maliyetinin toplam scizlegme hasrlatrnr geQmesi muhtemel ise, beklenen zarar olu$tugu tarihte gider olarak
muhasebelegtirilir. Sozlegmeyle belirlenen ig, talepler ve hak edig odemeleri, mriqteri ile anlagmaya varrldr[r ve
giivenilir bir bigimde olgrilebildi[i durumlarda kontrat gelirlerine eklenir.
Belirli bir donemde muhasebelegtirilmesi gereken miktann belirlenmesinde "tamamlanna yizdesi ycintemi"'ni
kullanmaktadrr. Tamamlanma yiizdesi; rapor tarihi itibarryla olugan scizlegme maliyetinin her bir sozlegme igin
tahmin edilen toplam maliyete oranlanmasr ile hesaplanrr. Sozlegme iizerinde gelecekteki faaliyetlerle iligkili cari
yrlda yaprlan maliyetler, tamamlanma safliasrmn belirlenmesinde kullamlan sozleqme maliyetlerine dAhil edilmez.
Bunlar igeriklerine gore; stoklar, pegin odenmig giderler veya difer varhklar olarak gosterilir.
Devam eden ingaat scizlegmeleri ile ilgili; hentiz hak edigi gergeklegmemig maliyetlerini ve kaydedilen
gelir/giderlerini "devam eden inqaat sozlegmelerinden alacaklar" olarak varhklar igerisinde gcisterir. Miigteriler
tarafindan henr.iz ddenmemig hak edig bedelleri"ticaive difer alacakJar" igerisine dahil edilir. Devam eden ingaat
sdzlegmeleri ile ilgili hak ediglerin maliyetleri ve kaydedilen gelir/giderleri agan krsrmlannl "Devam eden ingaat
sdzlegmelerine ait yiikiimliili.ikler" olarak yiikiimhiliikler igerisinde gosterir.
2.6 Onemli Muhasebe Deferlendirme, Tahmin ve Varsayrmlarr
Finansal tablolarrn haztrlanmasr, rapor tarihi itibarryla raporlanan varhk ve yiikilrnliiliiklerin tutarlarrnr, garta ba[h
varhk ve yiilaimhiltiklerin agrklanmasrnr ve hesap donemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlannr
etkileyebilecek tahmin ve varsayrmlann kullamlmasmr gerektirmektedir, Muhasebe defierlendirme, tahmin ve
varsayrmlarr, gegmig tecrtbe, di[er faktdrler ile o gi.iniin kogullarryla gelece]feki olaylar hakkrnda makul
beklentiler dikkate almarak siirekli olarak deferlendirilir, Bu tahmin ve varsayrmlar, yonetimlerin mevcut olaylar
ve iglemlere iligkin en iyi bilgilerine dayanmasma ra[men, fiili sonuglar, varsayrmlardan farkhltk gdsterebilir.
Gelecek finansal raporlama doneminde, varhk ve yiiktimliili.iklerin kayrth deferinde rjnemli drizeltmelere neden
olabilecek tahmin ve varsayrmlar agafrda belirtilmigtir:
$irket vergiye esas finansal tablolarr ile TMS ve TFRS' ye gdre hazrlanmrg finansal tablolan arasrndaki
farklrlrklardan kaynaklanan gegici zamanlama farklan igin ertelenmig vergi varhfr ve yiikrimhiliigii
muhas eb elegtirmektedir.
Dipnot 3 -igletmeBirlegmeleri
$ irket' in, IIFRS 3 kap samrnda i g letme birle gmesi bulunmamaktadrr.
Dipnot 4 - Difer ipletmelerdeki Paylar
$irket'in difer igletmelerde paylarr bulunmamaktadrr,
Dipnot 5 - Biiliimlere Giire Raporlama
$irket bohimlere gcire raporlama yapmamaktadrr.
Dipnot O- itigkiti Taraf Agrklamalarr
30 Haziran 2015 itiban ile $irketin iligkili tarafi olan Okullu Grda Maddeleri ing. San, ve Tic. Ltd. $ti.nden ve
Okullu Lojistik A.$.'nden nakliye, hammadde tedarik hizmeti ve ig pazar satrg hizmeti ahnmaktadrr. Tukag
Okullu Drg Ticaret A,$. , girketin yurtdrgr satrglanm arac;r-rhracatgr olarak yapmaktadrr.

al itlgtdti Taraflardan Olan Ticari Alacaklar

Okullu Grda Mad. ihg, San. ve Tic, Ltd. gti.

Tukag Okullu Drg Tic. A.$.
Toplam

30.06.2015 31.12.2014

00
8.838.243 0

t1
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b) ili$kili Taraflara Olan Ticari Borglar

Okullu Grda Mad. ing. San. ve Tic. Ltd. gti,

Tukag Okullu Drg Tic, A.g,
Toplam

Dipnot 7 - Ticari Alacaldar ve Ticari Borglar

Ktsa Vadeli Ticari Alacaklar
itighiti Taraflardan Ticari Alacaklar
Okullu Grda Mad. ing. San. ve Tic, Ltd. gti.

Tukag Okullu Drq Tic. A,g.
Toplam

itigt<iti Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Ahcrlar
Alacak Senetleri

$iipheli Alacaklar
Toplam

Dipnot 9 - Difer Alacaklar ve Difer Borglar

Krsa Vadeli Difer Alacaklar
Diger Qegitli Alacaklar

itigkiti Olmayan Taraflara Di[er Borglar
Odenecek Vergi ve Fonlar
Odenecek Sosyal Grivenlik Kesintileri
Difer Qegitli Borglar
Toplam

$irket'in sattglannda vadeli ve pegin fiyat uygulamasr bulunmamaktadrr. Bayi ve zincir marketler igin protokol
vadesi olarak 60-120 grin uygulanmakta olup ihtiyag halinde bu siireler uzatlmaldadr. (2014: 60-120 gtn )
30.06.2015 tarihi itibariyle ticari alacaklarn 4.640.677 TL tutanndaki krsmr igin giipheli alacak kargrhpr
ayrrlmrqtrr. (2014: 4.624.278 TL)
Krsa Vadeli Ticari Borglar

itigt<iti Taraflara Ticari Borglar
Okullu Grda Mad. inq. San. ve Tic. Ltd. gti.
Tukag Okullu Dr9 Tic. A.$.
Toplam

Krsa Vadeli Ticari Borglar
itiqt<iti Olmayan Taraflara Ticari Borglar

Satrcrlar

Borg Senetleri

Toplam
Ticari borglann cideme vadeleri 30-150 giin arasrnda defigmektedir. (2014: 30-150 giin)
Dipnot 8 - Finans Sektiirii Faaliyetlerinden Alacak ve Borglar
$irket'in, finans sektoni faaliyetlerinde alacak ve borglan bulunmamaktadrr. (2014 Yoktur. )

30.06.201s 31.r2.2014

34r.30r 0

265.397 0

606.698 0

30.06.2015 31.I2.2014

00
8.838.243 0

8.838.243 0

30.06.2015 3r.12.2014
33.450.000 24.s6r.634
11.033.793 8.428.737

-4.640.677 -4.624.278
39.843.116 28.366.093

30.06.2015 31.t2.20t4
34r.30r 0

265.397 0

606.698 0

30.06.2015 3I.I2.2014
8.75r.962 3.841.13s
r.707.257 6.323.980

10.459.219 10.165.11s

30.06.2015 31.I2.20t4
1.932.345 1.141.878

30.06.2015 31.I2.2014

2rr.816 141.813

182.138 87 .432

3.262 2.053
397.276 23t.298
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Qahganlara Saflanan Faydalar Kapsamrnda Borglar
Personele Borglar

Dipnot 10 - Stoklar

Ilk Madde ve Malzemeler

Yan Mamuller
Mamuller
Toplam

30.06.2015 3t.r2.2014
283.465 340.651

30.06.2015

30.06.2015 tarihi itibariyle 82.018 TL tutanndaki bozulmug mamul mallar imha edilmiq bunlarrn maliyet bedelleri
satrlan mamul maliyetine kaydedilmigtir, (31.12.2014 : 3,091.707 TL)
($irket 31.12.2014 tarihi itibariyle 114.996 TL mamul stoklan igin de[er drigtiklii$i kargrh[r ayrrmrgtrr.)
30.06.2015 tarihi itibarivle stoldar iizerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadr. 3L12.2014: Yoktur.)
Dipnot 11 - Canh Varhklar
$irket'in, canh varhklan bulunmamaktadrr. (2014 Yoktur. )
Dipnot 12 - Pegin Odenmig Giderler ve Ertelenmig Gelirler

Diinen Varhklar igerisindeki
Pegin Odenmiq Giderler
Verilen Sipariq Avanslarr

Krsa Vadeli Yiiktimliiliikler igerisindeki
Ertelenmiq Gelirler
Erlelenmig Gelirler (*)
Ahnan Avanslar

Toplam

Uzun Vadeli Yiikiimliiliikler igerisindeki
Ertelenmiq Gelirler
Ertelenmig Gelir (*)

6.628.247
|.374.435

15.602.303

23.604.985

30.06.2015
t.433.466

639.995

2.073.461

31.12.2014
5.680.376

3.680.643

56.615 391
65.976.416

3I.12.2014
1.430.919

238.365

t.669.284

30.06.2015 31.I2.2014
13.052.159 | .461..2Br

30.06.2015 31.t2.2014

4.539.307 5.97 s320

(*)$irket, Sat-GeriAl sozlegmesine istinaden yaprlan sabit krymet satrgmdan ortaya gtkan sattg kannt donemlenne
"Krsa vadeli ertelenmig gelirler" ve "IJzun vadeli erlelenmig gelir" hesaplannda muhasebelegtirrnigtir. Bu satrg

kan scjz konusu finansal kiralama borgu vadesine gore (5 yrl) donemler itibariyle kar veya zarar tablosunda itfa
etmek suretiyle gelir olarak muhasebelegtirilecektir. Uzun vadeli eilelenmig gelirlerin vadesi 2016 ve 2020
tarihleri aralt[rndadrr.

Dipnot 13 - Yatrrrm Amagh Gayrimenkuller
Yatrrm amagh gayrimenkuller yollur.(20 1 4 Yoktur).

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

,Net Kurumsal Gayrimenkul De[erleme ve Danrgmanhk Anonim $irketi'nin ,402183lisans no'lu de[erleme
uzmanr Mesut KILIQ tarafindan de[erlemeye tabi tutulmug olup, 30.06.2015 tarih ve Net Ozel 2015-88 -89-90
sayrh gayrimenkul deferleme raporlanm di.izenlemigtir. Gayrimenkul deferleme raporlanna g6re , toplam KDV
sizPazar deferini 38.552.000 TL olarak tespit etmigtir.30.06.2015 tarihi itibariyle bu gayrimenkullerin $irket
kayrtlarrndaki net deferleri toplamr ise 25.532.053 TL dir, Bunun sonucu
13.0I9.947 TL defier artrgr ve de[er arlrg fonu ortaya grkmrgtrr,

I9

(38.ss2.000 TL -2s.s32.0s3 TL :)
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$irketin maddi duran varhldarrnrn net de[erleri agafrdaki gibidir:
Maddi Duran Varhklar 30.06.2015 31.12.2014

AraziveArsalar 17.096.000 8.930.000

Yer altr ve Yeriisti.i Diizenleri 2.786.551 2.786.551

Binalar 25.006.228 19,802.282

Tesis Makine ve Cihazlar 52,808.788 49.944.337

Tagrtlar 488.213 488.213

Demirbaqlar 2.993.856 2.980.131

Diger Maddi Duran Varhklar 1.042.922 865.980

Birikmig Amorlisman -33.808.860 -3L969.989
Yaprlmakta Olan Yatrrrmlar 2.635.483 0

Toplam 71.049.181 53.827.505

1) 01.01.2015-30.06.2015 Hesap Diinemindeki Maddi Duran Varhk Ilareketleri

Atazive Arsalar
Yer altr ve Yeriistii
Diizenleri
Binalar
Tesis Makine ve
Cihazlar
Tagrtlar
Demirbaglar
Di[er Maddi Duran
Varhklar
Birikmig Amortisman

Yaprlmakta Olan
YattrrmLar
Toplam Net Defer

31.12.2014 ilaveler
8.930.000
2.786.551

t9.802.282 350.000
49.944.337 2.900.t23

4BB.2I3
2,980,131 39.rr9
865,980 190.500

_1 R65.619
-3L969.989

' 435.483o,oo ''w

53.827.505 4.249.606

- 150.812

53.0s3
1.056.115

t3.019.947

Crl<rslar 30.06.2015
17.096.000
2.786.551

2s.006.228
52.808,788

488.2r3
2.993.856
r.042.922

-33.808.860

2.63s.483

7t.049.181

-3s.679

-25.394
-13.556

26.749

2) 01.01.2014-3I.12.2014 Hesap Diinemindeki Maddi Duran Varhk Hareketleri

31.12,2013 Ilaveler Transferler
Satrq

Amacryla
Elde Tutulan
varhklardan
transferler 

_

388.901
Clhazlar
Taqrtlar 382.234 55.000 60.000
Demirbaglar 2.349.7 66 1 .131 .016 245.965
Difier Maddi 152.000 44.560
Duran Varhklar 759.725
Yaprlmakta Olan - L611225 -1,611.225
Yatrrmlar

-47.880

Crkrslar 3t.12.20t4

Arazive Arsalar 8.930.000
Yer altr ve 2.638.679
Yeri.istri Drizenleri
Binalar 19.649.329 99.900
Tesis Makine ve 44.683.889 24.952.528

-3.000

2r.r37 .7 56
-9.021

-146.616
-91.206

8.930,000
2.786.55r

t9.802.282
49.944,331

488.213
2.980.131

865,980901
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1) 01.01.2015 -30.06.2015 Hesap Diinemindeki Birikmip Amortismanlar Hareketleri

ilaveler Crkrslar

Birikmig
Amortisman
Toplam Net
Defer

Yer altr ve Yenistii
Drizenleri
Binalar
Tesis Makine ve Cihazlar

Tagttlar
Demirbaglar
Difer Maddi Duran
Varhklar
Toplam Net Defer

Yer altr ve Yenistri
Diizenleri
Binalar
Tesis Makin e v e Cihazlar

Tagrtlar
Demirbaglar
Difer Maddi Duran
Varhklar
Toplam Net De[er

-33.118.916 -2'902'169

46.214.706 25.099.500

4.051.096" -31.969.989

- 389.802 - 53.827.505
17.936.503

30.06.2015

2) 01.01.2014 1I.I2.2014 Hesap Diinemindeki Birikmiq Amortismanlar Hareketleri

3t.12.20t4
-5s5.018

-3.26r.r32
-25.r02.452

-382.317
-2.040.182

-628.288

-31.969.989

3I.r2.2013
-443.610

-2.698.48s
-27.026.2r0

-366.620
-r.967.270

-6t6.721

-33.118.916

-59.11,3

-289.096
-1.394.684

-r4.268
-83.4s9
-24.400

-1.865.620

Ilaveler
-111,703

-562.647
-2.062.s84

-r9.256
-120.085
-25.894

-2.902.169

rr.229

9.465
6.055

26.749

Crkrslar
295

3.986.342

3.559
46.573
14.327

4.051.096

30.06.2015

3.r74.1,71

-2.s39.3s8

634.813

-614.731

-3.5s0.228
-26.48s.901

-396.585

-2.114.116
-646.633

-33.808.860

31.12.2014
-555.018

-3.26r.r32
-25.r02.452

-382.3r7
-2.040.782

-628.288

-31.969.989

Dipnot 15 - Hizmetten Qekme, Restorasyon ve Qevre Rehabilitasyon Fonlanndan Kaynaklanan Paylar
iizerindeki Haklar
Yoktur. (2014 Yoktur. )
Dipnot 16- iiyelerin Kooperatif iqletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araglar
Yoktur. (2014 Yoktur, )
Dipnot 17 - Maddi Olmayan Duran Varhklar

Haklar
Birikmig Amorlisman
Toplam

Dipnot 18 - $erefiye
$erefiye yoktur .(2014 Yokur)
Dipnot 19 - Maden Kaynaklarrnrn Aragtrrrlmasr ve Deferlendirilmesi
$irket'in, maden kaynaklarr bulunmamaktadrc. (2014 Yoktur. )

31.I2.2014

3.r56.343
-2.350.s32

805.811
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Dipnot 20- Kiralama iqlemleri
01.01.2015-30.06.2015drjneminde$irketlehinevealeyhine6denenvealmankirayoktur. (2014: Yoktur.)
Dipnot 2l- lmtiyazh Hizmet Anlagmalarr
$irket' in, imtiy azh hizmet anlagmalan bulunmamaktadrr. (20 1 4 Yoktur. )
Dipnot 22 -Yarhklarda Defer Diiqiiklii$i
Varhklarda defer drigiiklii[ii yoktur. (30.06.2015: Stoklardaki deler diigiikltifii : 82.018 TL)
Dipnot 23 - Devlet Tegvik ve.Yardrm.larr
$irket, , Tanmsal Uri.inlerde Ihracat iadesi Yardrmlarma Iligkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun
14.02.2015 tarih ve 29621 sayrh Resmi Gazete'de yaymlanan karan kapsamnda 30.06.2015 tarihi itibariyle
942.657 TL ihracat iadesi hak etmigtir. Aynca, ilgili donemde 5510 ve 4857 sayrh kanunlar kapsammda7I.474
TL tutannda SGK prim indiriminden yararlamlmrqtr,
($irket, Tanmsal Urtinlerde ihracat iaaesi Yardrrnlanna iliqkln Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 201416

Tebli[i"nin Resmi Gazete'de 18 A[ustos 2014 tarihinde yayrmlanmasnt mi.iteakiben sciz konusu teblifin
kapsadr[r ddneme iligkin olarak gergeklegtirmig oldugu ihracat bedelleri tizerinden I.344.861 TL tutannda
ihracat iadesi geliri elde etmiq ve kar veya zarar ve di[er kapsamh gelir tablosunda muhasebeleqtirmigtir. Aynca
ilgili donemde 5510 ve 4857 sayrh kanunlar kapsamrnda 631 .849,9I TL tutarrnda SGK prim indiriminden
yararlanrlmrgtrr.)
Dipnot 24 -Borglanma Maliyetleri
girketin 30.06.2015 tarihi itibariyle20.993.I94TL kargrhfr krsa vadeli banka kredisi , 7,600.003 TL karprltfr
Finansal Kiralama iglemlerinden Borglarr, 2,969.1,56 TL ertelenmig finansal kiralama borglanma maliyeti olmak
iizere toplam 25.624.041TL krsa vadeli finansal borglanmast bulunmaktadrr.
Yine girket'in 30.06.2015 tarihi itibariyle 26.839,800 TL uzun vadeli finansal kiralamadan kaynaklanan
yiikrimliilii$i bulunmaktadrr.
(girketin3l.lz.2}l4tarihiitibariyle37.662.573TLkargrh[r krsavadelibankakredisi,3.227.680 TLkarqrhfr
Finansal Kiralama iqlemlerinden Borglarr olmak rizere toplam 40.890.253 TL krsa vadeli finansal borglanmasr

bulunmaktadrr. $irketin 31.12.2014 tarihi itibariyle uzun vadeli borglanmalanrun ktsa vadeli ktstmlan olan

5L152225 TL uzun vadeli kredilerin anapatataksit ve faizidir.
girket'in 30.06.2015 tarihi itibariyle23.254,605 TL uzun vadeli finansal kiralamadan kalmaklanan yuktimliiltigii
bulunmaktadrr, )
Yine $irket'tn 31.12.2014 tarihi itibariyle 22.029,895 TL uzun vadeli finansal kiralamadan kaynaklanan

1'riktimliilii$i bulunmaktadrr. )
(Krsa ve uzun vadeli finansal kiralama borglan $irket'in 17.12.2014 tarihinde yapmr$ oldufu Sat-Geri Al
sdzlegmesine istinaden bir finansal kiralama girketine sattrfr ve geri kiraladrfir bir krsrm tesis , makineve clhaz\at

ile dcigeme ve demirbaglara iligkin finansal kiralama borglarrndan olugmaktadr. Bu finansal kiralama borglanna
istinaden 31.1,2.2014 tarihi itibariyle $irket'in maddi duran varltklan ve sattg amactyla elde tutulan duran

varhklan iizerinde srasryla 70.000.000 TL ve 24.000.000 TL ipotek tesis edilmigtir,)
Dipnot 25 - Kargrhklar / Koqullu Varhk ve Borglar

Difer Krsa Vadeli Karprhklar
Dava Kargiltklart
Difer Gider Karqrhklarr

Toplam

Dipnot 26 - Taahhiitler

$ irket' in teminat/rehin/ip otek/kefalet (TRIK) pozisyonuna iligkin tablolarr aga[rdaki gibidir :

30.06.2015
681.257

t22.594
803.851

3t.t2.20t4
564.102

4.1r9
568.821

*,

$irket Tarafindan Verilen TRIK'ler 30.06.2015 3t.12.2014

a)Kendi Tiizel kigilifi adrna verrnig oldufu
TRiK'ler

102,181.855 99.463.269
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b)Tam konsolidasyon kapsamma dahil edilen
ortakhklar lehine vennig oldugu TRiK'ler

c) Olafan ticari faaliyetl erinin yi.iri.itrilmesi
amacryla di[er 3. kigilerin borcunu temin amacryla
vermig oldugu TRiK'ler

d)Kurumsal Ycinetim Teblifi'nin 1212. maddesi
gergevesinde vermig oldufiu TRIK'ler

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

ii) B ve C maddeleri kapsamma girmeyen di[er
grup girketleri lehine verilmiq olan TRiK'ler

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

TOPLAM

Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Haziran2015
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tablolara iliqkin Agrklayrcr Dipnotlar

(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

$irket'in vermig oldu[u TRIK'lerin $irket'in Szkaynal<7anna oranr 30.06.2015 tarihi itibari ile %.84 diir.

$irket'in vermig oldufu TRIK'lerin $irket'in oz kaynaklanna oranr 31.I2.2014 tarihi itibari ile Yo 141 dir,

$irket'in 30 Haziran 2015 ve 31 Arahk 2014 tarill itibariyle, yukarrda sunulan teminat mektuplarr haricinde
vermig oldu[u herhangi bir teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadrr.

$irket'in, 30 Haziran 2015 ve 31 Arahk 2014 tarihi itibariyle, kendi tiizel kiqili$ adma vermig oldu[u yabancr
para cinsinden herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadr.
30 Haziran 2015 tarihi itibariyle $irket'in kullanmrg oldufu kredileri igin vermiq oldufu 1.000.000 TL
Eximbank ihracat taahhtidri bulunmaktadr. (31.12.2014 : Yoktur)

Dipnot 27 - Q,ahsanlara Saflanan Faydalar Kapsamrnda Borglar
A)Qahganlara Saflanan Faydalara itigt<in Krsa Vadeli Kargrhklar

Qahganlara Saflanan Faydalara itiqt<in Krsa Vadeli
Kargrhklar
Izin Kargrhklarr

Toplam

B)Qahganlara Saflanan Faydalara itigt<in Uzun Vadeli Kargrhklar

Krdem tazmina/':' karg rh [r
30.06.2015 tarihi itibari ile 01,01.2015-30.06.2015 dcineminde uygulanmakta olan ayhk krdem Iazminai tavant
olan 3.541,37 TLIutar esas almmrgnr. (2014: 3.438,22TL)

Dipnot 28 - Niteliklerine Giire Giderler

30.06.2015 31.r2.2014
34.900 6s.323

34.900 65.323

30.06.2015 3t.12.2014

637.636 588.430

Sattg Pazarlama Dafrtrm Giderleri
Genel Yonetim Giderleri
Araqtrma Geligtirme Giderleri
Finansman Giderleri

Toplam

.f-

30.06.2015

-4.009.506
-2.763.04r

-2t0

: 
.1-..

31.12.20t4

-20.615.70s
-15.648.635

-292.638
-r3.96s.991

-50.522.975tl

5- 
-J 
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Dipnot 29 - Difer Varhk ve Yiikiimliiliikler
Difer Diinen Varhklar
Devreden KDV
Di[er KDV
Di[er Qegitli Donen Varhklar
Toplam

Difer Krsa Vadeli Yiikiimliiliikler
Diger Qeqitli Yabancr Kaynaklar

Dipnot 30 - Sermaye, Yedekler ve Di[er Oz kaynak Kalemleri
$irketin ciz kaynak kalemleri aga[rdaki gibidir:

OOenmig Sermaye

Sermaye Drizeltmesi Olumlu Farkr

Hisse Senetleri Ihrag Primleri
Yeniden Deferleme ve 6l9iim KazanglKayrplarr

Krdem T azminai': Karg rhfr
Kardan Aynlan Krsrtlanmrg Yedekler

Gegmi g Yillar Kar I Zar arlar r

Dcinem Net Kar/Zararr
Toplam

30.06.201s
8.932.088
9.220.854

r33.534
18.286.476

272.6s0.000

r.894.212

r2r.454
34.s64.947

-3.993.803

28.075

-22r.656.223

37.842.1,21

121.450.783

31.t2.20t4
9.264.022

12.371.848

5.995

21.64r.865

30.06.2015 3t.t2.2014

0 61 ,500

30.06.2015 3t.12.2014

272.6s0.000

r.894.212

tzl.4s4
21.943.301

-3.944.591

28.075

178.340.308
-43.8r3.795

70.538.348

rket'in iidenmis sermayesinin navdaslar araslndaki daErhmr
30.06.2015 31..r2.2014

Ortafrn Adr Soyadr Pay Oranl
('\

Pay Tutarr
(TL)

Pay Oranr
(oh\

Pay Tutarl
rTL)

Okullu Grda Mad. Ins. San. ve Tic. Ltd. Sti. %4.39 tI.97 t.516 %5.4r 14.760.986
Cem OKULLU %44 119.966.000 %44 119.966.000
Censiz OKULLU %44 119.966.000 %44 1 19.966.000
Dieer o 7,61 20.746.484 %6.59 r1.951.0r4
Toplam 100 272.650.000 100 272.650.000

$irket'in 30 Haziran 2015 itibariyle sermayesi 272.650.000 adet hisseden olugmaktadrr. (31 Arahk 2014:
272.650.000) Hisselerin itibari de[eri hisse bagrna 1 TL dir. $irket'in temettii imliyazr bulunan hisse senedi
bulunmamaktadr. Sermayeyi temsil edenpay senetlerinintamamr hamiline yaz/'rd:-r ve grup aynmr yoktur. )

Dipnot 31 - Hasrlat
01 Ocak

Satrg Gelirleri

Satrglarrn Maliyeti (-)

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

01 Ocak
30 Haziran

2015
7r.238.700

30 Haziran
2015

88.392.1s6

-69.413.273

18.918.883

01 Ocak
30 Haziran

2014
59.r44.764

-55.858.057

3.286.707

01 Ocak
30 Haziran

01 Nisan
30 Haziran

2015
49.698.914

-38.858.129

10.840.845

01 Nisan
30 Haziran

,42,066.7

0l Nisan
30 Haziran

20r4
33.591.318

-3r.668.464

r.922.854

0l Nisan
30 Haziran

20t4
33.206.634

-:::i.r 2015
Yurtigi Satrglar

24
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Yurtdrgr Satrglar

Difier Satrglar

Satrq iskontolarr

Satrq Gelirleri

Satrlan Mamul Maliyeti

Satrlan Ticari Mallar Maliyeti

Toplam Satrg Maliyeti
Dipnot 32 - ingaat Siizlegmeleri

Ara gtrrma Geliqtirme Giderleri
Paz. Satrg ve Da[. Giderleri
Genel Yonetim Giderleri

Toplam

Dipnot 34 - Esas Faaliyetlerden

Esas Faaliyetlerden Difer Gelirler
Konusu Kalmayan Kargrhklar

Onceki Dcinem Gelir ve Karlar

Di[er Olafan Gelir ve Karlar

Toplam

Esas Faaliyetlerden Di[er Giderler
Kargrhk Giderleri

Difer Olafan Gider ve Zararlart

Onceki Dcinem Gider ve Zararlarr

Toplam

20.986.466

942.657

-4.775.667

88.392.156

01 Ocak
30 Haziran

2015
-67.t27,592

-2.345.68r

-69.473.273

01 Ocak
30 Haziran

2015
-2r0

-4.009.506
-2.613.041

-6.772.757

Difer Gelirler ve Giderler
01 Ocak

2015

649.623

BB,2B7

11.109.401

11.847.31r

01 Ocak
30 Haziran

2015
-t7.720

-455.039

-tr.230

-483.989

19.777 .598

998.416

-1,6.292.6t0

59.144.764

01 Ocak
30 Haziran

2014
-s4.149.677

-1.708.380

-55.858.057

01 Ocak
30 Haziran

2014
-175.008

-9.627.232
-6.136.608

-15.938.848

0l Ocak

2014
r.072.376

63.r75

369.478

1.s0s.029

01 Ocak
30 Haziran

20t4
-r2r.444
-r73.528

0

-294.972

01 Ocak
30 Haziran

20r4
35.747

10.158.954

68r.826

-3.208.57s

49.698.974

2015

2015
-1 BB

-2.282.974

-r.344.023

-3.627.r85

0l Nisan
30 Haziran

2015
440.892

4r.491

r0.223.060

10.705.449

0l Nisan
30 Haziran

2015
-t4.220

-120.459

-r.486

-136.165

01 Nisan
30 Haziran

9.922.468

642.5r3

-10,I 80.297

33.591.318

20t4

2014
-98.206

-5.0r2.394
-2.940.899

-8.051.499

01 Nisan
30 Haziran

2014
|.012.376

a4 \\)
93.842

1.220.770

01 Nisan
30 Haziran

2014
-r21.444

-r4t.062

0

-262.506

01 Nisan
30 Haziran

0l Nisan 01 Nisan
30 Haziran 30 Haziran

Lrqaat sozlegmelerine iligkin varhklar yoktur.(20 1 4 Yoktur).
Dipnot 33 - Genel Yiinetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, Aragtrrma ve Geliqtirme Giderleri

-37.004.103 -30.396.066

-1.854.026 -L272.398

-38.858.129 -3r.668.464

01 Nisan 01 Nisan
30 Haziran 30 Haziran

30 Haziran 30 Haziran

Dipnot 35 - Yatrrrm Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler
01 Ocak

30 Haziran
2015

83.767

2014
0

2015
0Yatrrrm Faaliyetlerinden Gelirler

Yatrnm giderler yoktur. (2014 yoktur.)
Dipnot 36 - Qeqit Esasrna Giire Srnrflandrnlmrg Giderler

iiretilen mamul maliyetine ve ddnem giderlerine dahil etmigtir.

25



Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 lJaziran2015
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tablolara iliqkin Agrklayrcr Dipnotlar

(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

Dipnot 37 - Finansman Gelirleri ve Giderleri

Finansman Gelirleri

Faiz Gelirleri

Kambiyo Karlarr

Reeskont Faiz Gelirleri

Toplam

Finansman Giderleri

Kambiyo Zararlarr

Reeskont Faiz Giderleri

Krsa Vadeli Borglanma Giderleri

Toplam

01 Ocak
30 Haziran

2015

0

838.931

563.564

I.402.495

0l Ocak
30 Haziran

2015

-3.878.4r2

-BBB.1 76

-3.476.305

-8.242.893

01 Ocak
30 Haziran

2014

289

4.379.65r

1.263.438

5.643.378

01 Ocak
30 Haziran

2014
-655.712

-1.033.855

-5.343.975

-7.033.542

0l Nisan
30 Haziran

2015
0

172.959

93.317

266.216-

0l Nisan
30 Haziran

2015
-2.004.811

-2.880.579

1.161.990

-3.723.400

01 Nisan
30 Haziran

20r4
0

3.012,303

66.310

3.078.613

01 Nisan
30 Haziran

201,4
2.524.851

97.858

-2.801.368

-178.6s9

31.12.2014

1.3.945.s42

-389.802

-3 86,406

-518.956

-378.803
0

12.211.57s

Dipnot 38 - Difer Kapsamh Gelir Unsurlarrnrn Analizi
Maddi duran varltk yeniden defierleme fonu; bina, arazt, yeraltr ve yenistii diizenlemeleri ile tesis, makine ve
cihazlarn yeniden de[erlemesi sonucu ortaya grkar. Yeniden deferlenen bir maddi duran varh[rn elden
gtkanlmast durumunda, yeniden de[erleme fonunun satrlan varhkla iligkili krsmr do$rudan gegmig yrl kanna
devredilir.
30.06.2015 tarihi itibariyle $irket, aktifinde yer alan binalannr, arsa ve arazilerini yeniden deferlemeye tabi
tutmug olup yeniden de[erleme sonucu maddi duran varhklarda 13.019 .947 TL de[er arlrg fonu ortaya grkmrqtrr.
Hesaplanan de[er arlrg fonu iizerinden 650.997 TL ertelenen vergi ).rikiimliihigti hesaplanmrgtrr,
Dipnot 39 - Satrg Amacryla Elde Tutulan Duran Varhklar
$irket, 23 Ekim 2009 taritrli yonetim kurulu toplanfisnda alman karar ile Turgutlu/Manisa'da bulunan
fabrikasrndaki iiretim faaliyetlerinin sona erdirilmesine ve mevcut salga tesisi ile birlikte Turgutlu fabrit<asr
arsaslnln sattgma karar vermigtir, Dolayrsryla satrgma karar verilen maddi duran varhklar defterlerde tagman
deferleri ile satrg maliyetleri drigiilmiig gerge[e uygun deferinin diigrik olam ile "satrg amagh elde tutulan duran
varlrklar" hesabma transfer edilmigtir. 30 Haziran 2015 tailtt itibariyle sciz konusu varhklann satrgma iligkin
goriigmeler devam etmektedir,

$irket'in sattg amagh elde tuttu[u duran varh$rnr, SPK listesinde gayrimenkul de[erleme girketleri igerisinde yer
alan,NetKurumsalGayrimenkulDe[erlemeveDanrgmanhkAnonim$irketi'nin,402783lisansno'lude[erleme
rtzmanr Mesut KILIQ tarafindan defierlemeye tabi tutulmug olup, 30.06.2015 tarih ve Net Ozel 2015-91 sayrh
gayrimenkul deferleme raporunu diizenlemigtir. Gayrimenkul degerleme raporuna gdrehalihazrrda bog vaziyette
olan Manisa ili Turgutlu ilgesi Yedieyhil Mahallesi 1323 Ada 3B Parsel de yer alan 'Kargir konserve fabrikasr ve
miigtemelatr' vasfi ile kayrth gayrimenkuli.in mevcut duruma gore toplam KDV siz Pazar de$o1rni 19.888.000 TL
olarak tespit etmigtir. 30.06.2015 tarihi itibariyle bu gayrimenkuliin $irket kayrtlarrndaki net deferi ise 17.446.324
TL dir. Bunun sonucu (19.888.000 TL -11.446.324 TL:) 8.44L676 TL de[er artrgr ve de[er artrg fonu orraya
9lKml$tr.

Satrq Amagh Gayrimenkuller
Maddi Duran Varhklar Onceki Dcinemden Devir
Maddi Duran Varhklara Transfer Edilen
Defterden Qrkartrlan
Finansal Kiralama kapsamrndaki satrqlar

Satrlanlann Maliyeti
Yeniden Deferleme De[er Artrgr

Kalan De[er

30.06.2015

12.27r.57 5

0

-10,006

0

0
8.44r.676

-.1 r.t i .
,u.l: r!i.:,l '"1- .ti' .'ri,....,+ 2Q.703.245
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(31 Aralrk 2014 tarihi itibariyle 378,803 TL tutannda ahm de[eri olan Satrg amagh duran varhklar 394.205 TL
satrlmrgtrr.)
(31 Aralrk 2014 tarihi itibariyle Satrg amacryla elde tutulan duran varhklarrn igerisinde yer alan arsa ve binalann
rizerinde 24.000.000 TL tutannda ipotek tesis edilmiqtir.)
Dipnot 40 - Gelir Vergileri (Ertelenmiq Vergi Varhk ve Yiikiimltiltikleri Dahil)
$irket, vergiye esas yasal finansal tablolarr ile Tiirkiye Muhasebe Standartlarr'na (TMS) gorchanrlanmrg finansal
tablolarr arasndaki farkhhklardan kaynaklanan gegici zamanlama farklan igin ertelenmig vergi varlklan ve
yuktimlrilrikleri muhasebelegtirmektedir. Scjz konusu farkhhklar genellikle bazr gelir ve gider kalemlerinin
vergiye esas tutarlan ile Trirkiye Muhasebe Standarllarr'na (TMS) gorc hanrlanan finansal tablolarda fark|
dcinemlerde yer almasmdan kaynaklanmaktadr.

Ertelenmi g Vergi Varhklarr
Erlelenmig Vergi Yriktimliihikleri (-)
Ertelenmig Vergi Varhklarr/Yiik. (net)

Kurumlar Vergisi

$irket, Trirkiye'de gegerli olan kurumlar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazancr iizerinden tahakkuk ettirilecek
kururnlar vergisi, trcai kazancrn tespitinde grder yazian, ancak vergi mevzuatrna giire gider kabul edilmeyen
giderlerin malraha eklenmesi ve vergiden istisna edilen kazanglar, vergiye tabi olmayan gelirler ve difer
indirimler (varsa gegmi$ yrI zararlan ve tercih edildifi takdirde kullamlan yatrrm indirimleri) diiqiildiikten sonra
kalan matrah iizerinden hesaplanmaltadrr.
2014 ylndauygulanan vergi oranr o/o2}'dir

Ttirkiye'de gegici vergi tiger ayhk dcjnemler itibanyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014 yrh kurum
kazancrntn gegici vergi donemleri itibarryla vergilendirilmesi agamasrnda kurum kazana, iizerinden oh20 orannda
gegici vergi hesaplanrr,
Zararlar, gelecek yrllarda olugacak vergilendirilebilir kardan diigrilmek izere, maksimum 5 yrl tagrnabilir. Ancak
olugan zararlar geriye dcjmik olarak, onceki yrllarda olugan karlardan drigrilemez.
Trirkiye'de vergi de[erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlagma prosediirii bulunmamaktadrr. girketler ilgili
yrhn hesap kapama donemini takip eden yrhn 1-25 Nisan tarihleri arasmda (ozel hesap drjnemine sahip olanlarda
dcinem kapantgmt rzleyen dordrincii ayn 1-25 tarihleri arasmda) vergi beyannamelerini hazrlamaldadtdar. Vergi
Dairesi tarafindan bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayrtlarr 5 yrl igerisinde incelenerek de[igtirilebilir.
Gelir Vergisi Stopaju
Kurumlar vergisine ek olarak, da[rtrlmasr durumunda kar payr elde eden ve bu kar paylarrm kurum kazancrna dahil
ederek beyan eden tam mr.ikellef kurumlara ve yabancr girketlerin Tiirkiye'deki gubelerine dafirtrlanlar harig olmak
rizere, kar paylan iizerinden atrrca gelir vergisi stopajr hesaplanmasr gerekmektedir. Gelir vergisi stopajr 24 Nisan
2003 - 23 Temmtz 2006 taritrleri arasmda tiim girketlerde %10 olarak uygulanmrgtr, Bu oran 23 Temmuz
2006 tarihinden itibaren, 2006110731sayrh Bakanlar Kurulu Karan iIe YoI5 olarak uygulanmaktadrr, Dafrtrlmaylp
seffnayeye ilave edilen kar paylarr gelir vergisi stopajrna tabi de$ildir.
Yatrtm indirimi uygulamast 1 Ocak 2006 tarihinden gegerli olmak iizere yiiriirliikten kaldrrrlmrgtrr. Ancak,
girketlerin vergilendirilebilir kazanglarmn yetersiz olmasr sebebiyle, 31 Arahk 2005 tarihi itibariyle
indirilemeyen yattnm indirimi tutarlarr ile 1 Ocak 2006 cjncesi baglayan ve iktisadi ve teknik britiinliik arz eden
yatrtmlara ait yatrrrm indirimi tutarlan takip eden yrllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazanglardandrigiilmek
i.izere sonraki yrllara tagrnabilecektir. 1 Agustos 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayrmlanan 6009 sayrh kanun ile
yaprlan drizenleme gere$ince indirim hakkr kazarulan yatnm indirimi tutarlan yrl smrlamasr olmaksrzm
indirilebilecektir. 6009 sayilt kanunla yaprlan diizenleme 2010 yrh kazanglarrna uygulanmak iizere, 1 Afustos
2011 tarihinde yiinirhi[e girmigtir. 24 Nisan 2003 tarihinden cince ahnmrg yatrnm tegvik belgelerine istinaden
yararlantlanyatrtm indirimi tutan i.izerinden%o19,8 orarunda vergi tevkifatr yaprlmasr gerekmektedir. Bu
tarihten sonra yaptlan tegvik belgesiz yatrnm harcamalanndan vergi tevkifatr yaprlmamaktadrr.
$irket, ertelenen vergi varhsrm / yiikrimliiliigiinii, bilango kalemlerinde Ttirkiye Finansal Raporlama Standarllarrna
ve Vergi Mevzuattna gore yaprlan farkh de[erlendirmeler sonucunda ortaya grkan gegici farklar iizerinden

30.06.2015 31.12.2014

l7 .997 .038 2.293.984
0 -5.485.827

17.997.038 -3.191.843
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gegici farklar iizerinden eftelenen vergi varhfr / ).rikiimhihi[ri hesaplanmrgtrr.)

Ertelenen Vergi Varhklarr/Yiikiimliiltikleri
*De$erleme oncesi maddi duran varhk defierleme farkr
Maddi olmayan duran varhk farkr
Krdem tazmina1'r karg rh [r
Alacak ve borg reeskontu
+*Gegmig yI zararlarr
Stoklarrn deferlenmesi
Kullamlmamrg izin kargrhfr
Devam eden dava kargrhklarr

Toplam Ertelenmig Vergi Varh[r
Muhasebelegtirilmeyen ertelenmiq vergi varhldarr
Kayda Ahnan Ertelenmis Vergi VarhEr

Maddi Duran varhklann deferlemesinden
kaynaklanan ertelenen vergi yiikiim I iitii gii

Onceki diinemden devreden ertelenmig vergi varl./yiik.
6nc. diinemd. devr. ert. vergi varl./Yiik. Diizelt. farkr

Diinem Sonu itibariyle Ertelenmis Versi

30.06.2015

-1.073.081

0

0

r18.024
22.105.335

-78.200

-6.085
^a 

a r IZJ.J I L

21.089.304

0

21.089.304

0

-3.191.843

99.577

17.997.038

0l Nisan
30 Haziran

20I5
272.650.000

35.415.124

3L12.20t4

-9.261.897

-43.666

TT7,686

53.r02
2s,634.809

-40.130

13.065

r12.940

16.585.909

-14.29r.92s
2.293.984

-5.485.827

Va rhEr/Yii kiimliiliiEii

(*) $irket'in maddi duran varhklarrmn yeniden deferlemeye tabi tutulmasr sonucunda bilango tarihinde 2L46\.623
TL yeniden de[er artrg fonu hesaplanmrgtrr. Maddi duran varhklar 2 yidan fazla $irket aktifinde yer aldrgrndan
vergi mevzuatma gdre sattg sonrast ortaya grkacak satrg kazanglarmrn %75 i kurumlar vergisine tabi olmayrp,
sadece %o25 iizeinden kurumlar vergisi hesaplanaca[rndan 21.461.623 TL de[er artrg fonununo/o25 oranhk krsmr
iizerinden efielenen vergi yiiktimliiltiffl olarak 1.073.08I TL hesaplanmrgtrr.
(**) $irket'in20l7 ,2012 ,2013 ve2014 yrllarr zararlasonuglanmrg o1up, bu yrllara ait takip eden yrllarda faaliyetin
karla sonuglanmast sonucunda diigebilecefii toplam 110.526.676 TL gegmig yrl zaran bulunmaktadr. Bunun
sonucu, takip eden yrllarda bt zarar toplamma isabet edecek kurum kazanu iizerinden kurumlar vergisi
cidenmeyecefinden, 22.105,33 5 TL ertelenen vergi varhfr hesaplanmrgtrr.
Dipnot 4l -Pay Baqrna Kazang
Gelir tablosunda beyan edilen hisse bagma (kayry)lkazanq, net kann/(net zararrn) ilgili dcinem iginde mevcut
hisselerin a[rrhkh ortalama adedine boliinmesiyle tespit edilir.
$irketler mevcut hissedarlara birikmig kazanglardan paylan oramnda hisse dafrtarak (bedelsiz hisseler)
sermayelerini arltrrabilirler, Hisse bagrna (kayry)lkazang hesaplanrrken, bu bedelsiz hisse ihracr grkarrlmrg hisseler
olarak saytlr. Dolayrsryla, hisse bagrna (kayrp)lkazang hesaplamasrnda kullanrlan afrrhkh hisse adedi ortalamasr,
hisselerin bedelsiz olarak gtkartlmasmr geriye doniik olarak uygulamak suretiyle elde edilir.
Hisse bagma esas (kayrp) lkazang hissedarlara ait net (zarafllkarrngrkarrlmrg adi hisselerin sdz konusu donemdeki
a[rrhkh ortalama adedine bohinmesi ile hesaplanrr.

0l Nisan
30 Haziran

2014
r00,000.000

-2.210.421

-0,0227

Ortalama Hisse Sayrsr

Net Donem Karr

Pay Baqrna Kazang

01 Ocak
30 Haziran

2015
272.650.000

37.842.t21

01 Ocak
30 Haziran

2014
100,000.000

-r2.796.s01

0,1387 -0,1
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Dipnot 42'Pay Bazh Odemeler
P ay bazh odemeler bulunmamaktadrr. (20 1 4 yoktur)
Dipnot 43 - Sigorta Siizlegmeleri
$irket 2015 yrhnda stiresi bitmig olan poligelerini yenileyerek, 128.296.356 TL teminat bedeli ile faaliyette
bulundu[u fabrika binasmt, makine teghizatlarrm, demirbaglarlm , emtiasrna, makine krilmasr, cam krrrlmasr,
elektronik cihaz, igyeri abonman, hareketli makine krrlmasr, igletme ve tirtin sorumlulufu sigortasr, igveren
sorumluluk, yangm sigortasr , nakJiyat emtia blok, para paket sigortalan yaptrrmrgtrr,
Dipnot 44 - Kur Defigimin Etkileri
$irket'in 30,06.2015 tarihi itibariyle doviz kuru riski Dipnot 48'de agrklanmrq olup, 30.06.2015 tarihinde sona
eren hesap donemi itibariyle olugan kur farkr geliri ile kur farkr gideri kambiyo karlal ve kambiyo zararlarr
hesabrnda gdsterilmigtir.
Dipnot 45 - Yiiksek Enflasyonlu Ekonomide Raporlama
SPK' nun I7 Mart 2005 tarih ve 111367 saytlt karan uyarrnca, Trirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standafilan'na (IIFRS uygulamastnt benimseyenler dairil) uygun olarak finansal tablohazrlayan girketler igin, I
Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak rizere enflasyon muhasebesi uygulamasrna son verilmigtir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafindan yayrmlanmrg 29 No,lu "yiiksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardr ("uMS / TMS 29") uygalanmamrgtrr.
Dipnot 46 - Tiirev Araglar
Tiirev araglar yoktur. (20 1 4 Yoktur)
Dipnot 47 - Finansal Araglar

Krsa Vadeli Finansal Borglanmalar
Banka Kredileri
Finansal Kiralama Iglemlerinden Borglar
Ert, Finansal Kiralama Borqlanma Maliyeti
Toplam

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

Uzun Vadeli Finansal Borglanmalar
Finansal Kiralama iglemlerinden Borglar

Dipnot 48 - Finansal Araglardan Kaynaklanan Risklerin Nitelifi ve Diizeyi
a-Sermaye Riski Ytintemi:
Sermaye riski ycintemi, net borg/toplam 6z kaynak oranr olarak izlenft. Bu oran net borcun toplam dzkaynaga
boliinmesiyle bulunur, Net borg, nakit ve nakit benzeri de$erlerin toplam borg tutanndan finansal borQlar ve
yrikiimliiliikler, finansal kiralama ve ticari borglarr igerir.

30.06.2015

20.993.r94

7,600.003

-2.969.r56

25.624.04I

30.06.2015

26.839.800

30.06.2015

23.254.60s

30.06.2015
95.554.259

1.063.441
94.490.8r8

121.450.783

31.12.2014

37.662.s73

3.221.680

0

40.890.253

3L12.2014
5Lt52.22s

31.12.2014
22.029.895

31.12.2014
1,29.523.719

2t.97 s.882
r07.547.837

70,538.348

r,52

Finansal ve Ticari Borglar

Nakit ve Nakit Benzerleri
Net Borg

Toplam Oz kaynak

Net Borg/Oz kaynak Oranr
b-Finansal Risk X'aktiirleri:

0,78

$irket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, (kur riski, gergefe uygun de$er faiz oram riski, nakit akrmr faiz oranr
riski ve fiyat riski ) kredi riski ve likidite riskine marvzkalmaktadrr. $irket'in risk yonetimi programr genel
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olarak mali piyasalardaki belirsizli[in, $irket finansal performansr tizerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
minimize edilmesi rizerine odaklanmaktadrr,
Risk yonetimi, $irket'in mali igler birimi tarafindan yiinitrilmektedir. Risk politikalarrna iligkin olarak ise girket'in
mali igler birimi tarafindan finansal risk tammlarur, deperlendirilir ve $irket'in operasyon iiniteleri ile birlikte
galr gmak suretiyle ri skin azaltrlmas rna yonelik ar aglar kullanrl rr.
b.l Kredi Riski:
Finansal araglan elinde bulundurmak, kargr tarafin anlagmarun gereklerini yerine getirememe riskini de
taqtmaktadr' $irket yonetimi bu riskleri, her anlagmada bulunan kargr taraf igin ortalama riski krsrtlayarak ve
gerektifi takdirde teminat alarak kargrlamaktadrr. $irket'in tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarrndan
dofmaktadrr. $irket, bayilerinden dofabilecek bu riski, bayiler igin belirlenen kredi limitlerini alman teminatlara
gdre belirleyerek yonetmektedir. Kredi timitlerinin kullanrmr $irket tarafindan srirekli olarak izlenmekte ve
miigterinin finansal pozisyonu, gegmig tecri.ibeler ve di[er faktorler gdz oniine almarak miigterinin kredi kalitesi
srirekli deferlendirilmektedir.
b.2 Likidite Riski:
Likidite riski bir girketin fonlama ihtiyaglarrnr kargilayamama riskidir. girket, tahmini ve fiili nakit akrmlannr
diizenli olarak takip ederek ve finansal varhklann ve yiikiimliiltiklerin vadelerinin eqleqtirilmesi yoluyla yeterli
fonlann ve borglanma rezervinin devammr sa$ayarak, likidite riskini yonetir. $irket;in likidit; riski agafrdaki
sibidir:

Dcinen Varhklar
Krsa Vadeli Borglar
Donen Varhklar / Krsa Vadeli Borglar

b.3 Pivasa Riski Yiintemi:
$irket faaliyetleri nedeniyle, dcjviz kurundaki ve faiz oranndaki de[igikliklerle ilgili finansal risklere maruz
kalmaktadrr.
b.3.1 Kur Riski:
Yabancr para pozisyonu
Toplam TL Bazrnda Diiviz Varhkve Yiikiimliiliikleri;

30.06.2015
127.324.010
67.122.7rr

1,gg

30.06.2015
8.582,988

-31.959.700
-23.376.713

Diiviz Tutarr
L425.310
r.594.184

Diiviz Tutarr
3tl.445
749.3s2

Diiviz Tutarr
1.277

2.109

9.000.000

3L12.2014
r52.834.990
r)s.144.410

1,45

31.12.2014
2.835.907

-53.033.454
-50.197.s47

TL Tutarr
3.828,8 r 0
4.754.078
8.582.988

TL Tutarr
722.209

2.tt3.698
2.835.907

TL Tutarr
3.430

6.289

26.839.800

5.052.930

14.699

Dciviz varhklar
Doviz y.rilaimhihikleri
Net doviz pozisyonu

$irket'in diiviz cinslerine giire varhklarr:
30.06.2015
Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
Toplam

3r.r2.2014
Ticari Alacaklar
Ticari Alacallar
Toplam

Diiviz Cinsi
Usd
Euro

Dtiviz Cinsi
Usd
Euro

$irket' in diiviz cinslerine gii re yiikiimliiliikleri :

30.06.2015
Ticari Borglar

Ticari Borglar

Finans al Yriktimli.ihikler
Finansal Yrilaimltiliikler
Parasal olan diger Yrikrimliihikler

Diiviz Cinsi
Usd

Euro

Euro

Usd

Euro
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Parasal olan difer Yiikiimhiliikler
Toplam

3I.I2.2014
Ticari Borglar
Finansal Yi.ikiimliiliikler
Finansal Yiilairnhiltikler
Parasal olan di[er Yrilcimliiltikler
Parasal olan di[er Yiiki.imliihikler
Toplam

30,06.2015 tarihi itibariyle 8.582.988 TL
bulunmaktadrr. (3 1 .12.201 4 tarihi itibariyle
yukiimhiliigri bulunmaktadrr, )
b.3.2Faiz Oranr Riski:

kargrlr[r doviz varhfit 31.959.700 TL kargrh[r d6viz yiihimhihigri
2.835.907 TL kargrhfir dciviz varh[U 53.033.454 TL kargrh[r dciviz

Usd

Diiviz Cinsi
Euro
Euro
Usd
Euro
Usd

1 5.840

Diiviz Tutarr
20.979

1 3.802.8 83

5.9s9.50s
65.226
15.959

42.55r

31.959.700

TL Tutarr
59.\15

38.933.792
13.8r9.496

rn.982
37.009

53.033.454

$irketin Finansal yiikiimliiliikleri faiz oranriskine manrzbrrakmaktadrr. $irketin finansal yiikiirnlilikleri a[rr1k1
olarak sabit faizli borglanmalardan olugmahadrr.
Dipnot 49- Finansal Araglar (Gergefie Uygun Defer Agrklamalan ve Finansal Riskten Korunma
Muhasebesi Qergevesindeki Agrklamalar)
Finansal Araqlarrn GerseEe Uygun DeEeri :

Finansal varltklann ve ytiktimliiltiklerin gerge$e uygun defierlerinin belirlenmesinde agafrdaki yontemler
uygulanrr:
-Birinci y6ntem: Finansal varhk ve yiikiimhihikler, aynt ttrden varhk ve ytikiimliiltikler igin aktif piyasada iglem
g6ren borsa fiyatlarrndan de[erlenir.
-ikinci ycintem: Finansal varhk ve yiikrimliiliikler, ilgili varhk veya yiiktimltihi[rin birinci yontemde belirtilen
borsa fiyatrndan bagka direkt ya da endirekt olarak piyasada gozlenebilen fiyatmm belirlenmesinde kullamlan
girdilerden hareketle deferlenir.
-Ugiincri ycintem: Finansal varhk ve yiiktimliili.ikler, varhk ya da yiikiimltiliigiin gergefe uygun deferinin
bulunmasmda kullanrlan ve piyasada gcizlenebilen bir veriye dayarvnayangirdiler ile de[erlenir.
Finansal tablolarda gergefe uygun de[eri ile gcisterilen tiirev frnansal araglar haricinde finansal varhk ve
yiikdrnliihik yoktur.
Bilangoda maliyet veya itfa edilmiq maliyetle yansrtrlan finansal aruglarrndefter degeri ile rayig de$erlerine iligkin
agrklamalar aga[rdaki gibidir:
Banka mevduatlan, kasa, alnan senetler ve di[er hazt de|erlerin kayrth deferlerinin, bu varhklann krsa
vadelerde elden grkanlmalan ihtimali ve de[er diigrikliigii riski olmamasr nedeniyle, gerge[e uygun de$erleriyle
aynr oldufiu varsaylmaktadrr,
Ticari alacaklann iskonto edilmig ve gtipheli alacak kargrh[r aynlmrg deperlerinin, varhklarrn gerge[e uygun
deferine egdefer oldu[u varsayrlmaktadr,
Ktsa ve uzun vadeli banka kredilerin gergefie uygun deferinin; bahse konu finansal borglann itfa edilmig maliyet
yontemiyle hesaplanan kayrth defierlerine egde[er oldulu varsayrlmaktadr
Ticari borglarrn iskonto edilmig de[erlerinin, borglann gerge[e uygun def:rine eqde[er oldugu varsayilmaktadrr.
Dipnot 50 - Raporlama Diinerninden Sonraki Olaylar
$irket'in yo5,4l39 una sahip olan Okullu Grda Maddeleri ingaat San. ve Tic, Ltd. gti , o I,0z31 oramndaki
hisselerini bilango tarihinden cince, oA4,3908lik krsmrm ise bilango tarihinden sonra satarak $irket ortakhfrndan
grkmrgtrr. 6te yandan $irket, Tukaq Okullu Drg Ticaret A.$,'nin hisselerinin tamamrnr bilango tarihinden sonra
satm almrgtr.
Dipnot 51- X'inansal Tablolarrn 6nemli 6t9tae Etkileyen ya da Finansal Tablolarrn Agrk, Yorumlanabilir
ve Anlagllabilir olmasr Agrsrndan Agrklanmasr Gereken Difer Hususlar
$irket'in 30Haziran 2015 tarihinde sona eren doneme ait Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-14.1 sayrh tebli[
hiikiimlerine gdre hanrlanan baltmsz incelemeden gegmi$ finansal tablolan, incelenmig olup; soz konusu
finansal tablolann faaliyet sonuglanrun gergek durumunu yansrttrlrna ve $irket'in izledi$imuhasebe ilkeleri ile
Trirkiye Muhasebe Standarllan ve Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlarr (TMS/TFRS) diizenlemelerine uygun
ve do[ru oldufuna, karar verilmiqtir.
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Dipnot 52 - TMS'ye itt< Gegiq

$irket, muhasebe kayrtlarrnt ve kanuni defterlerini l,rinirliikteki ticari ve mali mevzuatr esas alarak Trirk Lirasr
(TL) olarak tutmaktadrr, iligikteki finansal tablolar, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun (SpK) 13.06.2013 tarih ve
28676 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Seri II, 14,1 No'lu "sermaye Piyasasmda Finansal Raporlamaya iligkin
Esaslar Teblifii" ("Tebli!") htikdmlerine uygun olarak hazrlanmrg olup iebligin 5. Maddesine istinaden Kamu
Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standarllarr Kurumu (KGK) tarafindan yltmttig" konulmug olan Trirkiye
Muhasebe Standartlarr / Ti.irkiye Finansal Raporlama Standartlarr ile bunlara iligkin ek ve yorumlarr (TMS/TFRS)
esas ahnmrgtrr.
Iligikteki finansal tablolar, SPK'run 07 .06.2013 tarihli ve2013119 sayrh Haftahk Brilteni,nde yayrmladrfr duyuru
ile uygulanmast zorunlu ktlman, finansal tablo ve dipnot gosterim esaslarrna uygun olarak sunuimugtur. Finansal
tablolar, yasal kayrtlara dayandrnlmtg ve TL cinsinden ifade edilmiq olup SFk'nrn tebli[lerine uygun olarak,
$irket'in durumunu layrkryla arz edebilmesi igin, birtakrm dtizeltme ve smrflandrrma de$igikliklerine tabi
tutularak hazrrlanmr gtrr,

$irket Borsa istanbul'da (BIST) oteden beri iglem gcirdri[ri igin finansal tablolalnr TMS'ye gore sunmaktadrr.
Dipnot 53 - Nakit Akrg Tabtosuna iligkin Agrklamalar
$irket'innakitakrqtablosuSPK'mn 07.06,2013 tarihli ve2013l19 sayrhHaftahkBiilteni,ndeyayrmladr[r
duyuru ile uygulanmast zorunlu ktltnan, finansal tablo ve dipnot gosterim esaslanna uygun olarak sunulirugtur.

Nakit ve Nakit Benzerleri

30.06.2015 3I.12.2014
12 12

17 .r98 21.97 5.870
1.046.231 0
1.063.441 21.975.882

$irketin 30.06'2015 tarihi itibariyle bankada bulunan I1,198 TL nin tamamr vadesiz mevduattan olugmaktadrr.
($irketin3l.l2.2)I4tarihiitibariylevadesizmevduatr 1g3g.T05TL,vadelimevduatr 20.036.l65TLolmakiizere
toplam 21.915'870 TL bankada mevduatt bulunmaktadrr. 31.12.2014 tarihi itibariyle TL vadeli mevduatrn
vadesi 1 ay olup, a[rrhkh etkin faiz orano/oll dir. )
Dipnot 54 - 6z kaynaklar Defi$im Tablosuna itiqt io Agrklamalar
$irket'in oz kaynak defiqim tablosu SPK'run 07.06.2013 tarihli ve 2073119 sayrh Haftahk Bilteni,nde
yayrmladrfr duluru ile uygulanmast zorunlu krlnan, finansal tablo ve dipnot gdsterim esaslanna uygun olarak
sunulmustur.

Kasa
Bankalar
Difer Hazrr Deferler
Toplam
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