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Crowe Horwath," Crowe Horwath Olgu BaSrmslz Denetim ve YMM A.g.

1 OCAK _ 30 HAZIRAN 2016 ARA IONNIT FINANSAL
n[cilnnn ir,isrilq srNIRLr BAGTMSTz DENETinn napoRu

TUKA$ GIDA SANAYI vE TicARET ANoNiM ginxnri yoNnrinr KURULU'NA

Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 30 Haziran2016 tarihli iligikteki finansal durum
tablosunun ve aynl tarihte sona eren altr ayhk donemine ait kAr veya zarar ve difer kapsamh gelir
tablosunun, 6zkaynak de[igim tablosunun ve nakit akrg tablosu ile onemli muhasebe politikalarrnrn
ozetinin ve diper agrklayrcr dipnotlarrnrn srmrh denetimini yiiriitmtg bulunuyoruz. $irket yonetimi,
soz konusu ara donem finansal bilgilerin Tiirkiye Muhasebe Standartlarrna uygun olarak
hazrlannasmdan ve gergefe uygun bir bigimde sunumundan sorumludur. Sorumlulufirrmuz,
yapirFlmtz stmrh denetime dayanarak soz konusu ara donem finansal bilgilere iliqkin bir sonug
bildirmektir.

Smuh D en etimin l(aps amt

Yaptrfrmrz smrlt denetim, Srnrrh Bafrmsrz Denetim Standardr (SBDS) 2410 "AraDonem Finansal
Bilgilerin, igletmenin Yrlhk Finansal Tablolarrmn Bafirmsrz Denetimini Yririiten Denetgi Tarafindan
Srntrlt Bafrmsrz Denetimi' ne uygun olarak yiiriitiilmiigtiir. Ara dcinem finansal bilgilere iliqkin smuh
denetim, baqta finans ve muhasebe konularmdan sorumlu kigiler olmak izere ilgili kigilerin
sorgulanmast ve analitik prosediirler ile difier srmrh denetim prosedrirlerinin uygulanmasmdan
oluqur. Ara donem finansal bilgilerin smrh denetiminin kapsamr; Baprmsrz Denetim Standartlarrna
uygun olarak yaprlan ve amacl finansal tablolar hakkrnda bir gcirtig bildirmek olan balrmsrz denetimin
kapsamtna kryasla onemli dlgride dardrr. Sonug olarak ara d<jnem finansal bilgilerin smrh denetimi,
denetim girketinin, bir ba[rmsrz denetimde belirlenebilecek tiim onemli hususlara v6krf olabilecefine
iligkin bir giivence saflamamaktadr. Bu sebeple, bir ba[rmsrz denetim gririiqti bildirmemekteyiz.

Sonug

Stnult denetimimize gile iligikteki ara donem finansal bilgilerin, Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret
Anonim $irketi'nin 30 Haziran20l6 tarlhi itibarryla finansal durumunun, finansal performanslnln ve
aynr tarihte sona eren altr ayhk doneme iliqkin nakit akrqlarrnrn Tiirkiye Muhasebe Standartlarrna
uygun olarak, dofiru ve gergefe uygun bir goriiniimiinti saflamadrfr kanaatine varmamlza sebep
olacak herhangi bir husus dikkatimizi gekmemigtir.

cRowE HORWATH OLGU BACTMSTz DENETiM vE yEMiNLi vrar,i mUglvinr,ix a.$.
Murat CAGLAYAN
Sorumlu Denetgi

Alsancak/iZMiR
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BAGIMSIZ DENETIMDEN G iHLi ARA DdNEM F|NANSAL DURUM TABLoSU
{Taim tutarlar TL olarak g6sterilmistir)

DIPNOT 30.6.2016 37.r2.20ts
253.786.9s7 27L,746.403

Diinen Varhklar

Nakit ve Nakit Benzerleri

Ticari Alacaklar
-iligkili Olmayan Taraflardan Ticari Atacaklar
DiBer Alacaklar
-lligkili Olmayan Taraflardan Di[er Alacaklar
Stokla r

Pegin 0denmig Giderler
Cari Donem Vergisiyle ilgili Varlrklar
Diger Donen Varlrklar

53

7

7
9

9

10

t2
40

29

t54.492.8t4
3.305.320

49.325.377
1 11q o?(

!, z!J,> z)
s0.125.040

12.759.1s5
53.430

17.005.328

173,2t3.467

L.673.47I
29.3sO.329

29.350.329
1.336,793

1.336,793

99.538,163

1.138.654
s3,430

19.419.382
133.789.569 Ls2,5t0,222-Satl$ Amaglt Srnrflandrrrlan Duran Varlrklar 39 20.703.245 20.703.245

VAl{LIKLAR t54,492.8t4 L73.273,467
Duran Varhklar

Maddi Duran Varlrklar
Vaddi Olmayan Duran Varlrklar
:rtelenmig Vergi Varlr$r

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

TOPLAM VARLIKLAR

I4
77

40

99.294.r43
8r.882.654

J9J,l+ I

16.845.742

98,532.936

8r.441.694

642.O51.

16.449.I9r
99,294,143 98.532.935

253.786.9s7 271,746,403

253,786,957 27r,746.403

-Qalrganlara Saflanan Faydalara iligkin Krsa Vadeli Kargrlrklar
-Di[er Krsa Vadeli Kargrlrklar
Difer Krsa Vadeli Yiiki.]mlijlUkler
TOPLAM KISA VADELi YUKUMLULUKLER

Uzun Vadeli Y0ktimliil0kler
Uzun Vadeli Borglanmalar
Ertelenmi5 Gelirler
Uzun Vadeli Kargrhklar
-Qalrganlara Sa!lanan Faydalara iligkin Uzun Vadeli Kargrlrklar
TOPI.AM UZUN VADELi YUKUMLULUKLER

47

7

7

9

9

9

I2
27

27

25

72

27

27

703.209.499

84.510.954

15.063.989
15.063.989

303.013

375.677

JT),OI I

2.I04.224
651.834

43,347

608.481
199.808

LI7.226.468

86.614.891

27.632.276
z L0Jz.zto

795.702

130.156

130.156

L.790,5I4
774.899

38.762

676.737
148.090

103.209,499 777,226,468
25.956.401

zz.voo,6z /
2,962.495

927.O79

927.079

32.941.42r
27.833.797

4.443.743

663.887

663.887

25.956,401 32,94I.42t

r24,62L.057 L21.578.574
-uoenmtS 5ermaye
-Sermaye Duzeltmesi Enflasyon Farkr
-Paylara lli5kin Primler
-Ker veya Zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacak Birikmig Difier
Kapsamll Gelirler veya Giderler

Yeniden De$erleme ve 0lgum Kazang/Kayrplan
Krdem Tazminatt Karg.-Akt0eryal Fon

-K6rdan Ayrrlan Klsrtlanmrg yedekler

-Gegmi g Yrl la r Kirlan /Zar arlarr
-Donem Net Kln/Zararr

TOPLAM KAYNAKLAR

30

30

30

30

30

30

30

30

30

272.650.000

1.894,21.2

72L,454

33.637.868

34.564.947
-927,079

28.07s
-I87.0L3.570

3.303,018

272.6s0.000

1.894.2I2
tzl.454

33.901.060

34.564,947

-663.887

28.075
-224.970.2I3
JI,J)J,J10

253,786,957 27L,746,403
253.786.957 27r.746.403

tEkteki dipnotlar bu finansal tablolarrn ayrrlmaz bir pargastdtr.
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TUKAS GIDA SANAY| VE T|CARET ANONiM SiRKET|'NiN
30 HAziRAN 2016 TAR|HiNDE SoNA EREN ARA D6NEMiNE AIT enGIIiIsIz oeNETiMDEN GEgMig

KAR vEyA zARAn ve oi6en KAPSAMLt cELiR TABLosu
(Ttim Tutarlar T[ olarak gaisterilmittir,)

DIPNOT
t.L.2016

30.6.2016
1.1.2015

30.6.2015

t.4.20t6
30.6.2016

1.4.2015

30.6.2015

Donem Vergi Gideri/celiri
Ertelenmi$ Vergi Gideri/Geliri

SURDURUTEN FAAtlyETt-ER oonrev KAnlTznnnnr

DONEM KARI/ZARARt

SiirdijrUlen Faaliyetlerden Pay Batrna Kazang

Di6ER KAPSAMLI cETiR KISMI

Kar veva zararda veniden srnrflandrrrlmavacaklar
-Maddi Duran Varhklar Yeniden Delerleme Artrplarr /Azahqlarr
- Maddi Olmayan Duran Varhklar Yeniden Deferleme Artrglan /Azarrprarr
-Kdr veya Zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacak DiEer Kapsamlt Gelire ilirkin Vergiler

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

TOPLAM KAPSAMTI GEL|R

PAY BA$rNA KAZANC

JI

5l

33

33

33

34

34

35

37

40

40

40

41,

38

38

38

38

38

5d

38

38

106,45r,872
-88,075,479

18.376.393
-93.277

-2.42L.764

-6.748.!24

2.828,I28
-r.288.476

L!,252.940

284,207

Lt,537.L47

3.468.476
-12.099.098

2.906.465

396,553

0

396.s53

3.303.018

3,303.018

0,01-27

0

0

0

0

0

0

0

3,303.018

0,0121

88.392.156

-69,473.273

18.918.883

-2.763.04L

-4.009.506

7r.847.377
-483.989

23.s09,448

83.767

23.593.215

t.402.495
-8.242.893

L6.752,817

21.089.304

0

2]-089.304

37.842.121

37.842.L21

0,1388

12.368.9s0

12.368.950

13.or9.947

0

-6s0.997

0

-550,997

50,21L.O7L

0,L842

60.229.124
-50.532.589

9.696.535

-46.687

-7.282.s84

-3,206,73s

585.878
-701.80s

5.044.602

284.207

5,328.809

-18,459

-3.924.0r9

1.386.331

189.408

0

189.408

1.575.739

L.575,739

0,0058

0

0

0

0

0

0

0

L.s75.739

0,0058

49,698.914

-38,858,129

10.840.845

-188

-1,.344,O23

-2.282.974

ro.705.449
-136, t-65

17.782.944

0

L7.782.944

266,276

-3.723.400

14.325.820
21,089.304

0

21,089 304

35.415.t24

35.475.L24

o,1299

0

0

0

0

0

0

0

35.4L5.L24

0,L299

*Ekteki dipnotlar bu finansal tablolafln ayrrlmaz bir pargasrdrr
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TUKAS GIDA SANAYi VE T|CARET ANONiM SiRKETi'NiN
30/06/2016 TARiniruor sorua rRrru o6rurur nir saGrnnsrz orNrriuorru crgui5

NAKIT AKIS TABLOSU

(Tiim tutarlar TL olarak 96sterilmigtir)

01.01.2015

30.06.2016

01.01,2015

30.05.2015

tletme Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akt$larl 17.81s.705 23.805,L42
Diinem Kan/Zararl 2.906.46s L6.752.aL7
Diinem Net Ken/Zaran Mutabakatt ile ilgili Duzeltmeler 4.978.4L4 -3.465.548

Amortisman ve itfa gideri ile ilgili dilzeltmeler
De[er dii5Ukli.i$U (iptali) ile ilgili d[izeltmeler
Kargrhklar ile ilgili dijzeltmeler

Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili di.izeltmeler

Gergeklegmemip yabancl para gevirim farklarr ile llgili diizeltmeler

Pay bazh 6demeler ile ilgili drizeltmeler
Gergege uytun deger kayrplarr (kazanglarr) ile ilgili diizeltmeler
iStiraklerin da[rtrlmamrg kirlarr ile ilgili dijzeltmeler
Vergi gideri/geliri ile ilgili di.izeltmeter

Duran varlrklarrn elden grkarrlmasrndan kaynaklanan kayrplar (kazanglar) ile ilgili drizeltmeler
-Maddi Duran Varltklartn Elden gtkartlmasrndan kaynaklanan kayrplar (kazanglar) ile ilgili di.izeltmeler
Yatlrlm ya da finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akrglarrna neden olan diler kalemlere iliskin diizeltmeler

2.474,632

664.599

-284,207

396.553

L,441'248
t 481.248
245.989

1,865.619

335,83 1

-8,14L,676

-130.500

-130.500
2.604178

Sletme Sermayesinde Gergekleten DeEi$imler -6,958.222 -r.0.194.261
Ticari alacaklardaki artr5 (azahg) ile ilgill diizeltmeler
Faaliyetlerle ilgili di[er alacaklardaki artr5 (azalrS) ile ilgili dUzeltmeler
Stoklardaki artrg (azalr5) ile ilgili diizeltmeler
Ticari borglardaki artrt (azalt$) ile ilgili di.izeltmeler

Faaliyetlerle llgili diEer borclardaki artrs (azahs) ile ilsili diizeltmeler

-r9.975,042
-9.085.s79
49.4t3.723

-72.568.227
-826.053

-20.31-5.266

-9.02s.956

42.37L43I
900.802

-3./3t).t5U
:aalivetlerden Elde Edilen Nakit Akrslarl 14.843.501 23.480 530
0denen temettUler*

Alrnan temettijler*
0denen faiz+

Alrnan faiz*

Vergi iadeleri (odemeleri)

DiEer nakit giriSleri (grkrglarr)

-5.209,787

-2.237.s77
-888.176

-563.s64

Yatrnm Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Aktslarl -2.885.466 -6.040.595

Batka iSletmelerin veya fonlartn paylarrnrn veya borglanma aractntn sattlmasr sonucu elde edilen nakit giritleri

BaSka i$letmelerin veya fonlartn paylarrnrn veya borglanma aracrnrn sattlmast sonucu elde edilen nakit grklglafl
Maddi ve maddi olmayan duran varlrklarrn sattttndan kaynaklanan nakit girltleri

Maddi ve maddi olmayan duran varlrk allmrndan kaynaklanan nakit Ctktllarl

Difer uzun vadeli varlrklarrn satt$tndan kaynaklanan nakit giritleri
Diler uzun vadeli varlrk alrmlarrndan nakit gtkttlarl

Verilen nakit avans ve borglar

Verilen nakit avans ve borglardan geri cidemeler

Tiirev araglardan nakit grkttlarl

T[.irev araglardan nakit giritleri
Devlet tetviklerlnden elde edilen nakit giritleri
Alrnan temettiiler*
0denen faiz*

Alrnan faiz*

Vergi iadeleri {iidemeleri)
Diger nakit girisleri (grkrglarr)

429.t8L

3.347,773

5 5.1ZO

74.629

6.1-15 225

Finansman Faaliyetlerinden Kavnaklanan Nakit Aktslarl -r.3.298.390 -38.676.987

Pay ve diEer iizkayna[a dayalr araglarrn ihracrndan kaynaklanan nakit tirigleri
igletmenin kendi paylarrnt ve di$er dzkaynaf,a dayalr araglarrnr almaslyla ilgili nakit grkrglan

Borglanmadan kaynaklanan nakit giri$leri

Borg Odemelerine ili5kin nakit grkrglarr

Finansal kiralama s6zleSmelerinden kaynaklanan borg odemelerine iliskin nakit gtkttlarl

Devlet tetviklerinden elde edilen naklt giriSleri

Odenen temettriler*
6denen faiz*
Vergi iadeleri (bdemeleri)

DiEer nakit giritleri (grkrglarr)

-7.870.901

-5.427.489

L274.7L0
-39.578.637

-3 23.060

/abancl Para eevirim Farklannrn Etkisinden dnce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artts (Azahs) 1.631.849 -20.9L2,447
Yabancr Para Qevirim Farklarrnrn Nakit ve Nakit Benzerleri Uzerindeki Etkisi

!akit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artts (Azahg) *-tjq*htL 1.631.849 -2o.9L2.441
)itnem Batr Nakit ve Nakit Benzerleri /)/ rHr fl -\ L.673,47L 2L,975.882
)dnem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri - hd,..* 3.305.320 L,063,447
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usu
Grup") , Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi
.' den ("Bafh kurulug") olugmaktadrr.
irket") faaliyet konusu, bagta salga, konserve ve tur;;u
tiriinlerin yurt iginde ve yurl drgrnda pazarlanmasrdu.

$irket'in firetim faaliyetleri Torbah ve Manyas'taki te ilmektedir.
("$irket") Torbah Ticaret Sicil Mtidiirltigiinde 3329 rth olup, ticaret sicilinde kayrtl olan
merkez adresi Qaybagr Mahallesi izmir Caddesi No:51 ,dir.
("$irket") te 30.06.2016 tarihi itibari ile 88 kigi gahqmaktadrr. (2015: 90 kigi)
(" $irket") in 30.06'2016 tarihi itibariyle tescil olunan sermayesine gdre ortakhk yaprsl ve pay da[r1mr agafirdaki
eibidir:

("Ba$h kurulug") Tykaq Drg Ticaret A.$.'nin faaliyet konusu, ithalat, ihracat, grda maddeleri ticareti, lojistik
igleri, ingaat igleri , nakliye ve pazarlama igleridir,
("Ba[h kurulug") Torbah ticaret sicil mi.idiirliigi.inde 5304 ticaret sicil numarasr ile kayrtl olup, sicildeki adresi
Qaybagr Mahallesi izmir Caddesi No:51 35880 iorbah-izmir,dir.
("Baglr kurulug") da30.06.2016 tarihi itibariyle 5 kigi gahgmaktadrr. (2015: 4 kiqi)
("Ba[h kurulug") un 30.06.2016 tarihi itibariyle tescil olunan sermayesine gore ortaklk yaprsr ve pay dafrtrmr
agagrdaki gibidir:

*29 Marl.2016 tarihinde Tukag Okullu Drg Ticaret A.g. unvan de[igikli[i yaparak, 'Tukag Drg Ticaret A.g,,
olmugtur.

Dipnot 2-Finansal Tablolann Sunumuna iliskin Esaslar
2.1 Sunuma iligt<in Temel Bsaslar
2.1.1 Uygunluk Beyanr
Ili$ikteki konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasasr Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran2013 tarihve 2g67 6 sayilt
Resmi Gazete'de yayrmlanan Seri II-14.1 No'lu "sermaye PiyasasrndaFinansal Raporlamaya itigkin Esaslar
Teblifi" htikiimlerine uygun olarak haztrlanmrg olup Tebli[in 5, Maddesine istinaden Kamu Gozetimi Muhasebe
ve Denetim Standartlart Kurumu ("KGK") tarafindan yiiri.irlii[e konulmug olan Tiirkiye Muhasebe Standartlar /
Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlarr ("TMS/TFRS") ile bunlara iligkin ek ve yorumlarr (,,TMS/TFRS,') esas
ahnmrgtrr.
Igletmeler, TMS 34 standardma uygun olarak finansal tablolannr tam set veya ozet olarak hazrrlamakta
serbesttirler' $irket, bu gergevede, ara donemlerde tam set finansal tablo hanrlamavr tercih etmistir.

n ^-l ^nn 
a / rr .ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere enflasyon muhasebesi

30.06.2016 3I.12.201s
Ortafrn Adr Soyadr Pay Orant

(%)
Pay Tutarr

(TL)
Pay Oranr

(%)
Pay Tutarr

(TL)
Okullu Grda Mad. ing. San. ve Tic. Ltd, $ti %11 30.000.000 0 0
Cem OKULLU Yo38,50 104,966.000 %44 1 19,966.000
Cengiz OKULLU o438,50 104.966.000 %44 119.966.000
DiIer %12 32.718.000 %12 32.71 8.000
Toplam 100 272.6s0.000 100 272.650.000

30.06.2016 31.12.2015
Ortafrn Adr Soyadr Pay Oranr

(%)
Pay Tutan

(TL)
Pay Oranl

("h\
Pay Tutarl

(TL)
*Tuka$ Okullu Drg Ticaret A.g. %100 200.000 %r00 200.000

etmrgtir. Grup, finansal tablolarr bu karar gergevesinde hazrrlanmrgtrr.
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Grup, muhasebe kayrtlarmm tutulmasrnda ve kanuni finansal tablolannrn hazrlanmasrnda, Tiirk Ticaret Kanunu
("TTK"), vergi mevzuatr ve Ti.irkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanh[r tarafindan grkarrlan Tekdiizen Hesap Planrnr
esas almaktadr. Yabancr iilkelerde faaliyet gdsteren baflr ortakhklar, ig ortakhklarr ve igtirakler kanuni finansal
tablolarrnt faaliyet gosterdikleri tilkelerde gegerli olan kanun ve yonetmeliklerine uygun olarak hazrrlamrqtu'.
Konsolide finansal tablolar, gerge$e uygun deferleri ile gdsterilen finansal varhk ve yiiki.imliiliiklerin drgrnda,
tarihi maliyet esast baz alnarak Tiirk Lirasr olarak hazrlanmrgtrr. Konsolide finansal tablolar, tarihi maliyet
esaslna gdre hanrlanmtg kanuni kayftlara TMS/TFRS uyannca dopru sunumun yaprlmasr amacryla gerekli
diizeltme ve srnrflandrrmalar yansrfilarak dtizenlenmigtir.
2.1.2 Finansal tablolann hazrrlant$ $ekli
Grup'un iligikteki konsolide finansal tablolan 20.05.2013 tarih ve 28652 sayrlr Resmi Gazete'de Kamu Gozetimi
Muhasebe ve Denetim Standarllan Kurumu ("KGK") tarafindan yayrmlanan 25.04.2013 tarih ve
15935942-050.01.04-[04/01] sayrh karann eki olan "Finansal Tablo Ornekleri ve Kullanrm Rehberi"ne uygun
olarak hazrrlanmrgtr.
2.1.3 Kullanrlan Para Birimi
Grup'un finansal durumu ve faaliyet sonuglarr, Grup'un fonksiyonel para birimi olan ve finansal tablolar igin
sunum para birimi olan Ttirk Lirasr (TL) cinsinden ifade edilmigtir.
2.1.4 Yiiksek Enflasyon Diinemlerinde Finansal Tablolann Diizeltilmesi
SPK' nun 17 Maft2005 tarihve 111367 sayrh karan uyannca, Tiirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartlart'na (UFRS uygulamasrnr benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablohanrlayan girketler igin, 1

Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere enflasyon muhasebesi uygulamaslna son verilmigtir. Buna
istinaden, I Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafindan yayrmlanmrg 29 No.lu "Ytiksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardr ("IJMS / TMS 29") uygulanmaml$tlr.
2.1.5 iqletmenin Siireklilili Varsayrmr
Konsolide finansal tablolar, Grup'un oniimiizdeki bir yrlda ve faaliyetlerinin do[al akrgr igerisinde varhklanndan
fayda elde edece[i ve yi.iki.imltiltiklerini yerine getirecefi varsayrmr altrnda igletmenin siireklilifi esasrna gcire
hazrrlanmrgtrr.
2.1.6 Karqrtaqttrmah Bilgiler ve Onceki Diinem Tarihli Finansal Tablolann Diizeltilmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek izere, Grup'un cari donem konsolide finansal
tablolarr onceki donemle kargrlagtrrmah olarak hazrlanmaktadrr. Cari donem konsolide finansal tablolarrn
sunumu ile uygunluk sa[lanmasr agrsrndan kargrlagtrrmah bilgiler gerekli goriildtifiinde yeniden srnrflandrnlrr.

2.1.7 Konsolidasyona itigkin Esaslar
Konsolide finansal tablolar agafirdaki maddelerde belirtilen esaslara gore hazrlanan Grup hesaplannr igerir.
Konsolidasyon kapsamrna dahil edilen girketlerin finansal tablolarrnm hazrlanmasr srrasrnda, SPK Finansal
Raporlama Standartlan'na uygunluk ve Grup tarafindan uygulanan muhasebe politikalanna ve sunum
bigimlerine uyumluluk agrsrndan, gerekli di.izeltme ve smrflandrmalar yaprlmrgtrr, Ba[h ortakhklarrn faaliyet
sonuglan satm alma veya elden grkarma iglemlerine uygun olarak soz konusu iglemlerin gegerlilik tarihlerinde
dahil edilmi$ veya harig brrakrlmrglardrr.

Baglt Ortaklftlar
Kontrol, bir igletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacryla finansal ve operasyonel politikalan iizerinde
kontrol gticiiniin olmasr ile sa[lanrr.
Ba[lr orlakhklar, $irket'in ya dofrudan velveya dolayh olarak kendisine ait olan ve $irket'in iizerinde oy
haklanna sahip oldu[u hisseler neticesinde girketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkrnrn 0%50'den fazlasrnr kullanma
yetkisine sahip oldu$u ya da oy hakkrnrn 0%50'den fazlasmr kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte rnali ve
igletme politikalarr iizerinde fiili hAkimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve igletme politikalannr $irket'in
menfaatleri do[rultusunda kontrol etme yetkisi ve giiciine sahip oldugu girketleri ifade eder.
Grup'un baqka bir qirketi kontrol edip etmedifinin degerlendirilmesinde doniigti.iriilebilir veya kullanrlabilir
potansiyel oy haklannrn varhfr da goz oniinde bulundurulur.
30Haziran2016 tarihi itibanvla konsolidasvona tabi tutulan baEh ortakhklar ve orlakhk oranlan Dionot 1'de
gosterilmigtir.
Baflr ortakhklar, faaliyetleri iizerindeki kontroliin Grup' a
kapsamma ahnrr. Ba$r ortakhklar igin uygulanan muhasebe
politikalarr ile tutarhhlrn sallanmasr amacryla degigtirilir.

tarihten itibaren konsolidasyon
uygulanan muhasebe

Baflr ortakhklar' a ait finansal durum tablolarr ve kar veya yontemi kullanrlarak
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konsolide edilmig olup $irket ve bagh ortakhfrn sahip oldu[u paylarrn kayrth igtirak de[erleri, ilgili ozkaynaklar
ile kargrhkh olarak netlegtirilmigtir. $irket ile baflr ortakhklar arasrndaki grup igi iqlemler ve bakiyeler
konsolidasyon iglemi srasmda netlegtirilmigtir. $irket'in sahip oldufu hisselerin kayrth deferleri ve bunlardan
kaynaklanan temetttiler, ilgili oz kaynaklar ve kapsamh gelir tablosu hesaplanndan netlegtirilmigtir,
2.1.8 UMS-19 "Qahqanlara Saflanan Faydalar" Standardrnrn Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamasr zorunlu olmak izere yaynlanan bu standarda gore; gahganlara
saflanan faydalara iligkin aktiieryal kayrpl(kazang) di[er kapsamh gelirde muhasebelegmesi gerekmektedir.
Grup, galrganlara sa$anan faydalara iligkin akttieryal kayryl(kazancr) gelir tablosunda muhasebelegtirmigtir. ilgili
standardtn yeniden di.izenlenmesi nedeniyle muhasebe politikasrndaki soz konusu defigiklifi standardln
belirledifii gekilde gegmige dcjni.ik olarak uygulamrq ve bu dofrultuda onceki ddnemlerde finansal tablolar ve
dipnotlarda raporlanmtg aktiieryal kayryl(kazanglar), gelir tablosundan grkarrhp, kapsamh gelir tablosunda
muhasebele gtiri lm i gtir.
2.1.9 UFRS-I1 "Miiqterek Anlaqmalar" Standardrnrn Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamasr zorunlu olmak izere yaynlanan bu standart UMS-31 "ig
Ortakhklanndaki Paylar" standardtnt uygulamadan tamamen kaldrrmrgtrr. Miigterek anlagmalan; mtigterel<
faaliyet ve ig ortakhgr olarak iki kategoriye ayrmakta ve ig ortakhklarrnr ozkaynak yontemi ile
muhasebele gtirilmesini zorunlu tutmaktadrr.
Bu standartlardaki de[igiklife bagh olarak; "iligkili Taraf Agrklamalarr", "Finansal Araglardan Kaynaklanan
Risklerin NiteliSi ve Diizeyi" ile "Finansal Araglar (Gergefie Uygun Deper Agrklamalarr ve Finansal Riskten
Korunma Muhasebesi Qergevesindeki Agrklamalar)" da ki dipnot agrklamalan yeniden dtizenlenmigtir,
Nakit akrm tablosunun IIMS I "Finansal Tablolarrn Sunumu" ve UMS 7 "Nakit Akrq Tablosu" standardrnrn
ongordi.i$ti gcisterimlerle uyumlagtrrrlmasr amacryla 30 Haziran 2016 tarihi itibarryla nakit akrm tablosunda
smrfl andrmalar yaprlmr gtrr.

2.2 Muhasebe Politikalarrnda Defiqiklikler
Muhasebe politikalarrnda yaprlan onemli de[igiklikler geriye doniik olarak uygulanmakta ve cinceki donem
finansal tablolarr yeniden dtizenlenmektedir. 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren doneme ait konsolide finansal
tablolarrn hazrlanmast strasrnda kullanrlan muhasebe politikalan, 3l Arahk 2015 tarihinde sona eren yrla ait
finansal tablolarrn haztrlanmasr srrasrnda kullanrlan muhasebe politikalan ile tutarhdrr.
Grup, UMS/TMS 19 (de[igiklik), "Qahqanlara Sa[lanan Faydalar" standardrnrn rcvize edilmesi ile ilgili olarak
UMS 8'e "Muhasebe Politikalan, Muhasebe Tahminlerindeki De[igiklikler ve Hatalaf'uygun olarak gegmige
yonelik diizenlemeler yapmrgtrr.
2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Degiqiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki defigiklikler, yalnrzca bir dcineme iligkin ise, de[igiklifin yaprldrfr cari ddnemde,
gelecek ddnemlere iligkin ise, hem de[igikli[in yaprldr[r donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye ycinelik
olarak uygulanrr. 30 Haziran 2016 tarihinde sona eren ddneme ait konsolide finansal tablolarrn hazrrlanmasr
srrasmda kullanrlan onemli tahminler,3l Arahk 2015 tarihinde sona eren dcineme ait finansal tablolarrn
hazrrlanmasr suasrnda kullanrlan tahminlerle tutarhdrr.
Tespit edilen onemli muhasebe hatalan geriye doniik olarak uygulanr ve onceki donem finansal tablolarr yeniden

diizenlenir.
2.4 Uluslararasr Finansal Raporlama Standartlarr'ndaki (TFRS) Defiqiklikler
Grup cari yrlda Uluslararasl Muhasebe Standartlarr Kurulu (UMSK) ve UMSK' nun Uluslararasr Finansal
Raporlama Yorumlan Komitesi (UFRYK) tarafindan yaymlanan ve I Ocak 2015 tarihinde baglayan ylla att
donemler igin gegerli olan yeni ve revize edilmig TMS/TFRS'lerdeki de[igiklik ve yorumlardan Grup' un finansal
tablolan tizerinde etkisi olan defiiqiklik ve yorumlan uygulamrgtrr. 1 Ocak 2016 tarihinde baqlayan yrlhk
donemler ve yine I Ocak 2016 tarihinde,30 Haziran 2016 ddnemine ait gegerli olan ve Grup'un konsolide
finansal tablolarr iizerinde onemli etkisi olan de[igiklik ve yorum yoktur.
2,4,1.1 30 Haziran 2016 tarihi itibarryla ytiriirliikte olan yeni standartlar ile mevcut iinceki
standartlara getirilen defiqiklikler ve yorumlar:
- TFRS 11, "Miigterek Antlagmalardaki degigiklik; I Ocak 2016 tari eya bu tarihten sonra baglayan yrlhk
raporlama donemlerinde gegerlidir. Miigterek faaliyetlerde pay
igletme tanrmrna giren bir miigterek faaliyette pay satrn edini
agrkhk getirilmigtir.

ai'r+t'

sebelegecefi konusunda
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- TMS l6 "Maddi duran varltklar", ve TMS 41 "Tanmsal faaliyetler", 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten
sonra baqlayan yrlhk raporlama donemlerinden itibaren gegerlidir. Bu de$igiklik tiztim asmasr, kauguk agacr,
palmiye a$acr gibi bitkilerin finansal raporlamasrnr defigtirmektedir. Tagryrcr bitkilerin, maddi duran varhklann
iiretim siirecinde kullanrlmasrna benzemesi sebebiyle, maddi duran varhklarla aynr gekilde
muhasebelegtirilmesine karar verilmigtir. Buna ba$h olarak de[igiklik bu bitkileri TMS 4f in kapsamrndan
grkararak TMS 16'run kapsamma almmrgtr. Tagryrcr bitkiler i.izerinde bi.iyi.iyen tiri.inler ise TMS 4l
kapsamrndadr.

- TMS 16 ve TMS 38'deki de[igiklik: "Maddi duran varhklar" ve "Maddi olmayan duran varhklar", T Ocak20l6
tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama dcjnemlerinde gegerlidir. Bu defigiklikle bir varhgrn
kullantmmt igeren bir faaliyetten elde edilen hasrlatm, genellikle varhfrn ekonomik yararlannrn tiiketirni
drgrndaki etkenleri yansrttrfirndan, hasrlat esash amortisman ve itfa ycintemi kullanrmrnrn uygun olmadr[rna
agrkhk getirmigtir,
- TFRS 14, "Dizenleyici erteleme hesaplan"; I Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk
raporlama ddnernlerinde gegerlidir, Bu defiqiklik, ilk defa TFRS uygulayacak qirketlerin, dtizenleyici erteleme
hesap bakiyelerini onceki genel kabul gcirmiig muhasebe ilkelerine gcire finansal tablolarrna yansrtmaya devam
etmesine izin vermektedir. Ancak daha 6nce TFRS uygulamrg ve ilgili tutarr muhasebelegtirmeyecek difier
girketlerle kargrlagtrnlabilirlifi sa$lamak adrna, tarife diizenlemesinin etkisinin di[er kalemlerden ayn olaral<
sunulmasr istenmektedir.

- TMS 27 "Bireysel finansal tablolar"; I Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
donemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklik, iqletmelere, baflr orlakhk, igtirakler ve ig ortakhklarrndaki yatrnmlannr
muhasebeleqtirirken oz kaynak yonetimini kullanmalarna izin vermektedir.
- TFRS 10 "Konsolide finansal tablolar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve ig ortakhklarrndaki yatlrtmlar";1 Ocak
2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu defigiklik TFRS
10'un gereklilikleri ve TMS 28 arasrndaki, yatrrmcr ve igtiraki ya da ig ortakh[r arasmda bir varhfrn satrgr ya da
iqtiraki konusundaki uyumsuzlu[a delinmektedir. Bu degigikli[in nihai sonucunda, igletme tanrmrna giren bir
iglem gergeklegti[inde (ba!h ortakhfa iligkin ya da de[il) iglem sonucu oluqan kayrp veya kazancrn tamamr
muhasebelegtirilirken; bu iglem eger bir varhk ahg veya safiqr ise sciz konusu iglemden dofian kayrp veya kazanan
bir bagh ortakh[a iligkin olmasa bile bir krsmr muhasebelegtirilir.
- 2014 Donemi Yrlhk iyilegtirmeler; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama

donemlerinde gegerlidir. Iyilegtirmeler 4 standarfta defigiklik getirmigtir
: o TFRS 5, "Sattg amaglt elde tutulan duran varhklar ve durdurulan faaliyetler", satrg ycintemlerine iligkin
deSigiklik
o TFRS 7, "Finansal araglar: Agrklamalar", TFRS 1'e bafh olarak yaprlan, hizmet s6zlegmelerine iligkin

deIigiklik
r TMS l9, "Qaltganlara safilanan faydalar" iskonto oranlanna iligkin de[igiklik
. TMS 34,"Ara dcinem finansal raporlama" bilgilerin agrklanmasrna iligkin defiigiklik,

- TMS 1 "Finansal Tablolarrn Sunuluqu"; I Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
dcjnemlerinde gegerlidir. Bu defigiklikler ile finansal raporlann sunum ve agrklamalannr iyileqtirmek
amaglanmrgtr.

- TFRS l0 "Konsolide finansal tablolar" ve TMS 23 "igtiraklerdeki ve iq ortakhklarrndaki yatrrmlaf';1 Ocak
2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu defigiklikler yatrnm
igletmeleri ve onlarrn ba[h ortakhklan igin konsolidasyon muafiyeti uygulamasrna agrkhk getirir.
2.4,1,2 3L Mart 2016 tarihi itibarryla yayrnlanmrg ancak heniiz yiiriirliife girmemiq olan
standartlar, defiqiklikler ve yorumlar:
- TMS T "Nakit akrg tablolan";l Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
donemlerinde gegerlidir. iyilegtirmeler "agrklama inisiyatifi" projesinin bir pargasrdrr, De[igiklikler yafinmcr
talepleri do[rultusunda girketlerin finansal yilki.imliili.iklerindeki defiigiklikler hakkrnda bilgi sa[lamak ve
girketlerin borglarrndaki defigikliklerin daha iyi anlagrlmasma yardrmcr olmak amacryla grkanlmrgtrr. Defigiklik,
yiiktimliiltiklerdeki de[igimin finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akrglanna, nakit ve (kur farkr gelir ve
gideri gibi) nakit olmayan defigimlerin etkisinin daha iyi analiz edilebilmesini sa$amaktadrr.
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- TMS 72 "Gelir vergileri"; I Ocak 2017 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde
gegerlidir. Defiigiklik bir varhfrn gergege uygun de[erinden olgiilmesi durumunda ve gergefie uygun deferinin
vergi matrahmtn alttnda kalmast durumunda erlelenmig verginin muhasebelegtirilmesi ile ilgili netleqtirme
yapmaktadrr. Aynca ertelenmig vergi varhklannrn muhasebelegtirilmesi ile ilgili diler bazr yonleri de agrklr$a
kavugturmaktadrr.

- TFRS 15 "Miigteri sozlegmelerinden hasrlat"; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk
raporlama donemlerinde gegerlidir. Amerika'da Kabul Gcirmiig Muhasebe Standartlarr ile yaprlan uyum gahgmasr
sonucu ortaya grkan yeni standart hastlatrn finansal raporlamasrnr ve finansal tablolaln toplam gelirlerinin diinya
gapmda kargrlaqtrrrlabilir olmasrnl saglamayl amaglaml$tlr.
- TFRS 9, "Finansal araglar";1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama

dcjnemlerinde gegerlidir. Bu standaft TMS 39'un yerini almaktadrr. Finansal varhklar ve yiikiimliiliiklerin
smtflandtrmasl ve olgtilmesi ile ilgili zorunluluklarl ve aynl zamanda guanda kullanrlmakta olan, gergeklegen
defer dtigiikllj.$iJ. zaran modelinin yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de igermektedir.
- TFRS 16 'Kiralama iglemleri'; 1 Ocak 2019 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
dcjnemlerinde gegerlidir, TFRS 15 "Miigteri scizlegmelerinden hasrlat" standardmrn uygulanmasr durumunda
erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni standart kiralayanlarrn gelecekteki kira cjdemelerini yansrtan bir
kiralama yi.iktimliilii[ti ve kargrh[rnda da bir "varhk kullanrm hakkr" muhasebelegtirmesini gerektirmektedir.
UMSK bu gereklilifie ek olarak segimlik bir istisna hakkr da getirmigtir, bu istisna sadece kiralayan taraflar igir-r
krsa vadeli kiralama iglemleri ve dtigiik de$erli varhk kiralamalarr igin gegerlidir. Kiraya verenler igin muhasebe
neredeyse aynr kalmaktadrr.
2.5 Onemli Muhasebe Politikalarrnrn 6zeti
2.5.1 Gelirlerin Kaydedilmesi
Gelirler, mal ve hizmet sattglanndan alman veya almacak olan bedelin gerge[e uygun de[eri iizerinden tahakkr"rk
esasrna gcire kayrtlara almr. Net satrglar, teslim edilmig mallann ve gergeklegmig hizmetlerin fatura bedelinin,
satrg indirimleri ve iadelerinden anndnlmrg halidir. Satrglarrn igerisinde onemli bir finansman unsuru bulunmasr
durumunda, gergefie uygun bedel gelecekte olugacak tahsilatlarrn, finansman unsuru igerisinde yer alan faiz orant
ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasma gore finansal gelir olarak ilgili ddnemlere kaydedilir.
2.5,2Mallann Satrqr
Mallarrn sattgmdan elde edilen gelir, agafrdaki gartlar kargrlandrfrnda muhasebeleqtirilir.
o Grup'un miilkiyetle ilgili ttim onemli riskleri ve kazanrml an alrcrya devretmesi,
o Grup'un mtilkiyetle iligkilendirilen ve siiregelen bir idari katrhmrnrn ve satrlan mallar tizerinde etkin bir.
kontroltintin olmamasr,
o Gelir tutannrn gtivenilebilir bir gekilde olg{ilmesi,
o I$lemle iligkili olan ekonomik faydalann Grup'a akrgrnrn olasr olmasr ve
o iglemden kaynaklanacak maliyetlerin gi.ivenilebilir bir gekilde olgi.ilmesi,
2.5.3 Hizmet Sunumu
Yrllara sari projelere iligkin scizleqme geliri ve maliyetler, gelir tutarrnrn gtivenilir bigimde olgiilebildifi ve
sdzlegme kapsamrndaki proje ile ilgili bir defigiklik varsa de[iqiklikten kaynaklanan gelir aftrgrnrn muhtemel
oldufu zaman muhasebeleqtirilir. Sozlegme geliri, alman veya almacak hak ediglerin gerge$e uygun deferi ile
cilgiilmektedir. Projeler, sabit fiyath sozlegmeler olup sozlegme gelirleri, scizlegmenin tamamlanma oranl
metoduna gdre hesaplanmaktadr. Toplam sozlegme gelirinin, tamamlanma oranlna isabet eden tutarr, ilgili
doneme scizlegme geliri olarak kaydedilir,
2.5,4Fatz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varhktan beklenen omrii boyunca elde edilecek tahmini nakit
giriglerini soz konusu varh[tn net defter deferine getiren etkinfaizyontemi esas almarak ilgili donemde tahakkuk
ettirilir.
2.5.5 Temettii Geliri
Hisse senedi yatrrrmlarmdan
finansal tablolara yansrhlrr.
2.5.6 Stoklar

elde edilen temettii geliri, hissedarlann temettii alma hakkr dofdu$u zaman

Stoklar, net gergeklegebilir de[er ya da maliyet bedelinden diigiik olanr ile rhkh ortalama
maliyet metodu ile hesaplanmaktadrr. Stoklara dahil edilen maliyeti olugtura kt iggilik ve

Iir defer,genel tiretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok rnaliyetlerine dahil edil



Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Haziran20l6
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tablolara iliqkin Agrklayrcr Dipnotlar

(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

olafan ticari faaliyet igerisinde olugan tahmini satrg fiyatrndan, tamamlanma maliyeti ve satrgr gergeklegtirmek
igin gerekli satrg maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardrr. Stoklar, ilk madde ve malzeme, yarr mam[iller,
mamtiller, igletme malzemesi, ticari mallar ve difer stoklan kapsamaktadrr.
2.5.7 Maddi Duran Varhklar
Maddi duran varltklar, elde etme maliyetinden birikmig amortismanrn ve kahcr de[er kayrplarrnrn diigtilmesi ile
bulunan net defierleri ile 96sterilmektedir,
Mal ve hizmetlerin iiretiminde kullanrlan veya idari amagh kullanrlacak ve inga edilme agamasrndaki varlrklar,
maliyet de[erlerinden varsa defer diigiiklii[ti kaybr diigiilerek gosterilirler, Maliyete yasal harglar da dAhil edilir.
Kullanrma veya safiga haztr hale getirilmesi cjnemli 6lgUde zaman isteyen varhklar soz konusu oldupunda,
borglanma maliyetleri Grup'un ilgili muhasebe politikasr uyannca aktiflegtirilir. Bu tiir varhklar, di[er sabit
varlrklar igin kullanrlan amoftisman yonteminde oldufu gibi, kullanrma hazr olduklarrnda amoftismana tabi
tutulur.
Arazi ve yaprlmakta olan yatrrmlar drgrnda, maddi duran varhklann maliyet tutarlan, beklenen faydah
cimiirlerine gore do[rusal amortisman yontemi kullanrlarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar igin smrrsrz
tjmiirleri olmast sebebi ile amortisman aynlmamaktadrr. Beklenen faydah cimiir, arhk de$er ve amoftisman
ydntemi, tahminlerde ortaya grkan de[igikliklerin olasr etkileri igin her yrl gozden gegirilir ve tahminlerde bir
de[igiklik varsa ileriye doniik olarak muhasebele gtirilir.
Finansal kiralama ile ahnan varhklar. beklenen ekonomik rimrii ile soz konusu kiralama siiresinden krsa olanr ile
di[er maddi duran varhklarla aynt gekilde amoftismana tabi tutulur.
Maddi duran varltklar olasr bir de[er dtiqi.ikltifiiniin tespiti amac;ryla incelenir ve maddi duran varhfrn kayrtlr
de[eri geri kazantlabilir de[erindenfazla ise, kargrhk aynlmak suretiyle kayrth de[eri geri kazanrlabilir de$erine
indirilir. Geri kazanrlabilir defer, ilgili maddi duran varhgrn mevcut ku]lanrmrndan gelecek net nakit akrmlan ile
satrg maliyeti dtigi.ilmiig gergefe uygun deferinden yiiksek olanr olarak kabul edilir.
Maddi bir duran varlr[a yaprlan normal bakrm ve onanm harcamalart, gider olarak muhasebelegtirilmel<tedir.
Maddi duran varhfirn kapasitesini genigleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayr arttrran niteliktel(i
yattrtm harcamalart, maddi duran varhfrn maliyetine eklenmekte ve ilgili maddi duran varhfrn kalan tahmini
faydah omrii iizerinden amortismana tabi tutulmaktadr.
Maddi duran varhklarrn elden grkanlmasr ya da bir maddi duran varhfim hizmetten almmasr sonucu olugan kazang
veya kayrp satrg hasrlatr ile varhlrn net defter de$eri arasrndaki fark olarak belirlenir ve cari donemde ilgili difer
faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplanna yansrtrlrr.

2.5.8 Maddi Olmayan Duran Varhklar
2.5.8.1 Satrn Ahnan Maddi Olmayan Duran Varhklar
Satm alnan maddi olmayan duran varhklar, maliyet de[erlerinden birikmig itfa paylarr ve birikmig de[er
diiqi.ikliikleri diigiildtikten sonraki tutarlarryla gosterilirler. Bu varhklar beklenen ekonomik omtirlerine gore

dofrusal itfa ydntemi kullanrlarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik cimiir ve itfa yontemi, tahminlerde
ortaya grkan defigikliklerin olasr etkilerini tespit etmek amacryla her yrl gcizden gegirilir ve tahminlerdeki
degigiklikler ileriye dcjni.ik olarak muhasebelegtirilir. Sciz konusu maliyetler, ahm maliyetlerini kapsamaktadrr ve
ekonomik omtirlerine gore itfaya tabi tutulur.
2.5.8.2 Bilgisayar Yazrhmlan
Satrn alrnan bilgisayar yazrhmlan, satrn ahmr srrasrnda ve satrn almadan kullanrma hazt olana kadar gegen siirede
olugan maliyetler iizerinden aktiflegtirilir. Sciz konusu maliyetler, ekonomik omtirlerine gore itfaya tabi tutulur.
Bilgisayar yazrhmlarm geligtirmek ve siirdi.irmekle iligkili maliyetler, olugtuklan dcjnemde konsolide kapsamlr
gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrolii Grup'un elinde olan, saptanabilir ve kendine oz$jyazirm iiriinleri ile
direk iliqkilendirilebilen ve bir yrldan fazla siire ile maliyetinin tizerinde ekonomik fayda sa[layacak harcamalar
maddi olmayan duran varhk olarak deferlendirilir. Maliyetler,yazrhmr geligtiren gahganlann maliyetlerini ve
genel tiretim giderlerinin bir krsmmr da igermektedir. Maddi olmayan duran varhk olarak deferlendirilen
bilgisayar yazirm geligtirme maliyetleri, ekonomik omiirleri iizerinden itfayatabitutulurlar.
2.5.8.3 iqletme Birleqmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varhklar
igletme birlegmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varhklar, maddi olmayan duran varhk tanrmrnr
kargtlamast ve gergefe uygun delerleri giivenilir bir gekilde olgi.ilebilmesi du ndan ayrr
olarak tanrmlanrr ve muhasebelegtirilir, Bu tiir maddi olmayan duran varhk
gerge[e uygun de[eridir. igletme birlegmesi yoluyla elde edilen maddi olma
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muhasebelegtirmesi sonrasmda ayn olarak satm alman maddi olmayan duran varhklar gibi maliyet de[erlerinden
birikmig itfa ve ttikenme paylan ve birikmiq defer dtigi.ikliikleri dtigiildtikten sonraki tuiar ilzerinden gdsterilirler,
2.5.8.4 Maden Varhklarr
Maden sahast geligtirme maliyetleri, yeni cevher damarlanrun deperlendirilmesi ile geligtirilmesinin yanr srra var
olan cevher damarlanntn iiretiminin devam ve geligtirilmesi amagh yer altr galerilerinin agrlmasr, kair yaprlmasr,
yollann yaprlmasr gibi maliyetleri de igermektedir. Maden geligtirme maliyetleri, sdz konusu madenclen
gelecekte bir ekonomik faydanrn elde edilmesinin kuwetle muhtemel oldu[u, belirli maden alanlal igil
tantmlanabildi[i ve maliyetinin giivenilir bir qekilde olgiilebildi[i durumlarda aktiflegtirilir, Uretim srrasrnda
katlanrlan maliyetler, maden sahasmrn geliqtirilmesiyle birebir iligkili oldufu siirece aktiflegtirilir. Uretimle ilgili
maliyetler ise gider olarak konsolide kapsamh gelir tablosuna yansrtrlr. Geliqtirme giderlerinin aragtrrma ve
deferlendirme giderlerinden ayrtmmtn yaprlamadr$r durumlarda, soz konusu geligtirme giderleri oiugtuklar-r
donemde konsolide kapsamh gelir tablosu ile iligkilendirilir.
Mad_en varltklart, kapasitelerinin tam olarak kullanrlmayahazr oldufiu ve fiziksel durumlanrun Grup yonetimi
tarafindan belirlenen iiretim kapasitesini kargrlayacalr durumlarda amortismana tabi tutulmaya baglanrrlar.
Maden geligtirme maliyetleri gelecekte ekonomik faydanrn elde edilmesinin kuvvetle muhtemel oldu[u
durumlarda aktifleqtirilir ve ekonomik fayda dikkate almarak amortisman a tabi tutulur, Maden geligtirme
maliyetleri, ilk kayda ahndrklarr anda ilgili maden alanlan banndatanrmlanabildigi dlgiide boltimlere dagrtilrr ve
her bir maden sahasrndaki boliimler ayfl ayfl ekonomik faydalar goz oniinde bulundurularak iiretim birimleri
ydntemi kullanrlarak amoftismana tabi tutulur. itgiti madenin omrti siiresince elde edilecek ekonomik faydalaln
aftmasrnr sa$ayacak soz konusu madende vaprlan biiyiik gapta ve onemli revizyon gahgmalan, aktiflegtirilir. Bu
kapsamda de[erlendirilebilecek, btiyi.ik gapta ve onemli revizyonlar haricindeki bakrm ve'onalm giderleri
olugtuklarr ddnemin konsolide kapsamh gelirtablosuna gider olarak kaydedilir. Her bir maden sahasrndaki maden
geligtirme maliyetleri; donem igerisinde ilgili madenden grkarrlan toplam ton bazrndaki maden miktarrnm, soz
konusu madendeki toplam ton bazrndaki goriintir ve iglenebilir geri kalan maden rezerv miktalna bdltinmesi
suretiyle bulunan itfa oranr iizerinden amoftismana tabi tutulur. Her bir maden sahasrndaki gciri.iniir ve miimki.in
rezerv miktarlan, ongori.ilebilir gelecekte ekonomik olarak grkarrhp iglenebilece$i bilinen ve cilgtilebilel kaynafr
gostermektedir.
Maden igletme haklan ise elde etme maliyetinden finansal tablolara yansrtrlmakta olup donem igerisinde yer altr
ve agtk ocaktan grkarrlan ton bazmdaki maden miktarmrn, gdriiniir ve miimkiin iglenebilir geri kalan ton bazrndaki
maden rezerv miktarma boltnmesi suretiyle bulunan amoftisman oranr kullanrlarak itfa edilmektedir.
2.5.8.5 Geliqtirme Giderleri
Yeni iiriinlerin geligtirilmesi veya geligtirilen i.iriinlerin testi ve dizayn ile ilgili proje maliyetleri, projenin ticari ve
teknolojik bakrmdan bagarrh bir qekilde uygulanabilir olmasr ve maliyetlerin giivenilir olarak tespit edilebilmesi
halinde maddi olmayan duran varhk olarak delerlendirilirler, Di[er geliqtirme giderleri ,re u.ugtu*a giderleri
gergeklegti[inde gider olarak kaydedilmektedir. Onceki donemde gider kaydedilen geligtirme gideri sonraki
dcjnemde aktiflegtirilemez. Aktifleqtirilen geligtirme giderleri, i.iri.iniin ticari iiretiminin baglamasr ile 5 yrl
igerisinde doSrusal amoftisman yontemi uygulanarak itfa edilmektedir. D6nem itfa ve tiikenme paylan giderler.i
gergeklegtifinde satrglarrn maliyeti ile faaliyet giderlerinde muhasebelegtirilmektedir.
2.5.8.6 Yatrrrm Amagh Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin iiretiminde kullanrlmak veya idari maksatlarla veya iglerin normal seyri esnasrnda satrlmak
yerine, kira elde etmek veya de$er kazanmasr amacryla veya her ikisi igin elde tutulan gayrimenkuller "yatrnm
amagh gayrirnenkuller" olarak srnrflandrnlrr.
Yatrlm amagh gayrimenkuller gergefe uygun defer ycintemi kullanrlarak finansal tablolara yansrtrlmaktadrr.
Sahibi tarafindan kullanrlan bir gayrimenkuli.in, gergefe uygun defer esasma gore gosterilecek yatrnm amagl bir
gayrimenkule ddni.igmesi durumunda kullanrmdaki de[iqiklifin gergeklegti[i tarihe kadar UMS l6 "Maddi Duran
Varltklar" standardr uygulanrr. UMS l6'ya gore hesaplanmrq olan gayrimenkuliin defter deferi ile gerge[e uygun
deferi arasmda transfer tarihinde meydana gelen farkhhk UMS 16'ya gcire yaprlmrg bir yeniden degerleme gibi
igleme tabi tutulur ve de[erleme farklan ozkaynaklar ile iligkilendirilir, Yatrnm amagl gayrimenkulGrin gergefe
uygun de[erinin belirlenmesi, her yrl igin konuyla ilgili SPK lisansma ve gerekli mesleki birikime sahip ba[rmsrz
de$erleme firmalan tarafindan yaprlmaktadrr. Sonraki donemlerde, ya kuliin gerge[e uygun
de$erindeki defiigimden kaynaklanan kazang veya kayrp, o
iligkilendirilmektedir. n

11

i, 
"r't'

veya zarar ile



Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Haziran2016
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tablolara iligkin Agrklayrcr Dipnotlar

(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmigtir.)

Varhk gruplart, kullanrlmast suretiyle de[il, satrg iglemi sonucu geri kazanrlmasr planlandr$r durumlarda, satrg

amagh elde tutulan varhk gruplan olarak smrflandnlr.
2.5.8.7 Satrq Amagh Srnrflandrrrlan Duran Varhklar
Varltklar, kayrth deperlerinin kullanrlmak suretiyle defil satrg iqlemi sonucu geri kazanrlmasrnrn amaglandrfr
durumlarda sattg amactyla elde tutulan duran varhklar olarak srnrflandrnlrr. Bu varhklar; bir igletme birimi, satrg

gruplarr veya ayrr bir maddi varhk olabilir. Satrlmak iizere elde tutulan duran varhklann satrgmrn bilango tarihini
takip eden on iki ay igerisinde gergeklegmesi beklenir. Qegitli olay veya kogullar satrg igleminin tamamlanma
stiresini bir yrldan fazlaya uzatabilir, S6z konusu gecikmenin, igletmenin kontrolii drgrndaki olaylar veya kogullar
nedeniyle gergeklegmig ve igletmenin ilgili varh[rn (veya elden grkarrlacak varhk grubunu) safigrna yonelik satrg
plantntn devam etmekte oldufiuna dair yeterli kanrt bulunmasr durumunda; satrg iglemini tamamlamak igin gerekli
olan siirenin uzamasl, ilgili varhfrn (veya elden grkarrlacak varhk grubunun) satrg amagh elde tutulan varhl<
olarak smrflandrnlmasrnr engellemez.
Sattg amactyla elde tutulan duran varhklar kayrth deferin veya makul deferin dtigiik olanr ile defierlenir. Makul
de[erin kayrth de[erin altrna diiqtiifii durumlarda olugan de[er diigi.ikltig ilgili donemin konsolide gelir tablosuna
gider kaydedilir. Bu varhklar iizerinden amoftisman ayrlmaz.
2.5 8.8 Tiirev Araglar
Tiirev finansal araglar ilk olarak kayda almmalannda elde etme maliyeti ile kayda almmalannr izleyen
donemlerde ise gergefe uygun deferleri ile de[erlenmektedir.
2.5.8.9 Varhklarda Defer Diiqiikltigi
Grup, gerefiye drqrndaki ttim maddi ve maddi olmayan duran varhklarr igin defer diigiiklii[ii oldufuna dair
herhangi bir gdsterge olup olmadr[rnr deferlendirir. E[er boyle bir gosterge mevcutsa, o varh$m tagrnmakta olan
deferi, kullanrm veya satrg yoluyla elde edilecek olan tutarlardan ytiksek olanr ifade eden net gergeklegebilir defer
ile kargrlagtrnlrr. E[er soz konusu varh[rn veya o varhlrn ait oldufu nakit iireten herhangi bir birimin kayrtlr
de[eri, kullanrm veya sahg yoluyla gerikazanlacak tutardan ytiksekse, de[er dtgtiklii[ii meydana gelmigtir. Bu
durumda oluqan defer dtigiikll|j:p:i zararlan konsolide kapsamh gelir tablosunda muhasebelegtirilir.
De[er diigiiklii$.ini.in iptali nedeniyle varhfrn (veya nakit iireten birimin) kayrth defierinde meydana gelen aftr;,
onceki yrllarda defer dtigtikliifiiniin konsolide finansal tablolara ahnmamrg olmasr halinde olugacak olan defter
defierini (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) agmamahdrr. Defer dilgiikli.igtintin iptali konsolide
kapsamh gelir tablosunda muhasebelegtirilir.
2.5.8.10 Finansal Kiralama
Grup'un esas olarak mi.ilkiyetin ttim risk ve getirilerini i.isttine aldr[r maddi duran varltk kiralamast, finansal
kiralama geklinde smrflandrnlr, Finansal kiralamalar, kiralama doneminin baglangrcrnda finansal kiralama
konusu sabit krymetin rayig deferi ile kira ddemelerinin bugtinkii deferinden diiqiik olanrnr esas almak suretiyle
maddi duran varhklara dAhil edilmektedir. Kiralamadan do[an finansman maliyetleri kiralama siiresi boyunca
sabit bir faiz oran olugturacak gekilde kira dcinemine yayrlmaktadrr. Aynca, finansal kiralama konusu sabit
krymetler faydah omi.irleri esas almmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadrr. Finansal kiralama konusu sabit
krymetlerin de[erinde bir azalma tespit edilirse de[er diigiiklti$i karqrhfr ayrrlrr, Finansal kiralama borglan ile
ilgili faiz ve kur farkr giderleri gelir tablosuna yansrtrlmaktadrr. Kira cjdemeleri finansal kiralama borglanndan
ousulur.

2.5.8.11 Faaliyet Kiralamasr
Mi.ilkiyete ait risk ve getirilerin onemli bir krsmrnrn kiralayana ait oldulu kiralama iglemi, faaliyet kiralamasr
olarak smrflandnlrr. Faaliyet kiralan olarak (kiralayandan ahnan tegvikler diigtldtikten sonra) yaprlan cidemeler,
kira ddnemi boyunca do$rusal yontem ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
Faaliyet kiralamastnda, kiralanan varhklar, gayrimenkuller, arsa ve yatrnm amaglt elde tutulan gayrimenkuller
harig, finansal durum tablosunda maddi duran varhklar altrnda srnrflandrnlrr ve elde edilen kira gelirleri kiralarna
dcjnemi siiresince, egit tutarlarda konsolide gelir tablosuna yansrtrlrr. Kira geliri kira donemi boyunca do[rusal
yontem ile konsolide gelir tablosuna yansrtrlmaktadr.
2.5.8.12 Borglanma Maliyetleri
Banka kredileri, ahndrklarr tarihlerde, iglem maliyetleri diigiirtilmi.ig gerge[e uygun
almrlar, Mtiteakip donemlerde etkinfaiz oranr yontemi kullanrlarak iskonto edilmig
iglem masraflan diigiildiikten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiq maliyet deferi
kapsamh gelir tablosuna kredi donemi siiresince finansman maliyeti olarak yansrtrlr.
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Finansman faaliyetlerinin igerisinde kur farkr gelirleri yer almasr durumunda, soz konusu gelirler aktiflegtirihnig
bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir,
Kullanrma ve sattga hazrr hale getirilmesi dnemli olgi.ide zaman isteyen dzellikli varhklar soz konusu oldu[unda,
sattn almmasl, yaplmr veya iiretimi ile iligki kurulabilen borglanma maliyetleri, ilgili varhk kullanrma veya satrga
hanr hale getirilene kadar varhfrn maliyetine dAhil edilmektedir, Difier tiim borglanma maliyetleri, olugtuklan
donemlerde konsolide kapsamh gelir tablosuna kaydedilmektedir,
Banka kredilerine iliqkin kur farklarr, faiz giderleri ile iligkilendirildikleri siirece aktiflegtirilirler. Faiz giderleriyle
birlikte aktiflegtirilecek kur farkr gelir ve giderleri grubun kendi fonksiyonel para biriminde borglanmasr halinde
katlanaca$r borglanma giderleri ile hAlihazrrda yabancr para cinsinden borglanma yoluyla katlandrfr borqlanma
giderleri arasrndaki defer farkr goz dniinde bulundurularak belirlenir.
2.5.8.13 itiqkiti Taraflar
Bu konsolide finansal tablolann amacl dofrultusunda, ortaklar, tist dtizey yonetim (genel miidiirler, grup
bagkanlarr, genel mtidtir yardtmcrlan, bagkan yardrmcrlarr ve fabrika miidiirleri) ve ydnetim kurulu iiyeleri,
aileleri ve onlar tarafindan kontrol edilen ve cinemli etkinli[e sahip bulunulan girketler ile konsolidasyona dahil
edilrneyen ba$r ortakhklar ve igtirakler "iligkili taraflar" olarak kabul edilmiglerdir.
2.5.8.14 Netleqtirme/Mahsup
igerik ve tutar itibarryla onemlilik arz eden her tiirlii kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrr
gosterilir. Onemli olmayan tutarlar, esaslarr ve fonksiyonlan agrsrndan birbirine benzeyen kalemler itibanyla
toplanarak gcisterilir. Varhk ve ytikiimliiliikler, gerekli kanuni hak olmasr, soz konusu varhk ve yi.iki.imli.iliikleri
net olarak de[erlendirmeye niyet olmasr veya varhklann elde edilmesi ile yi.iktimliiltiklerin yerine getirilmesinin
eg zamanlt oldufu durumlarda net olarak gosterilirler.
2.5.8.15 Finansal Yatrrrmlar
Finansal varhklar, krediler ve alacaklar, satrlmaya hazr finansal varhklar ve vadesine kadar elde tutulacak
finansal varhklar olarak smrflandrnlr. Smrflandrrma, finansal varhklarrn ahnma amaglanna gore yaptlmrgtrr.
Ycinetim, finansal varhklannm smrflandumasrnr satrn ahndrklarr tarihte yapar.
2.5.8.16 Alacaklar
Alacaklar, sabit veya belirli odemeleri olan, aktif bir piyasada iglem gcirmeyen ve ttirev arag olmayan finansal
varlftlardrr. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydankrsa ise dcinen varhklar, 72 aydan uzun ise duran varhklar
olarak smrflandrnlrrlar. Alacaklar finansal durum tablosunda'ticari ve difer alacaklar' olarak stntflandtnltrlar.
2.5.8.17 Satrlmaya Hazlr Finansal Varhklar
Satrlmaya hazrr finansal varhklar, bu kategoride smrflandrnlan ve difer kategorilerin iginde srntflandrtlmayan
tiirev arag olmayan varhklardrr. Yonetim, ilgili varlrklan rapor tarihinden itibaren 12 ay iginde elden grkarmaya
niyetli defilse soz konusu varhklar duran varhklar igerisinde smrflandrnlrrlar.
2.5.8.18 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varhklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varhklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama
kabiliyeti d6hil olmak iizere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi igin gerekli kogullarrn sa$anmrg oldu[u, sabit
veya belirlenebilir odemeleri ile sabit vadesi bulunan ve igletme kaynakh krediler ve alacaklar drgrnda kalan
finansal varhklardrr. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varhklar etkin faiz oranr yontemi kullanrlarak iskonto
edilmig bedel iizerinden deferlenmektedir.
2.5.8.19 Muhasebeleqtirme ve Olgiimleme
Diizenli olarak almrp-satrlan finansal varhklar, ahm-satrmm yaprldr$r tarihte kay:1,lara ahnrr. Ahm-sattm yaprlan
tarih, yonetimin varhfir ahm satrm yapmayrvaat ettifi tarihtir. Finansal varhklar deftere ilk olarak gergefe uygun
deferine iglem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir, Finansal varhklardan do[an nakit akrm ahm haklan sona
erdifinde veya transfer edildi[inde ve Grup tiim risk ve getirilerini transfer etti[inde, finansal varhklar
defterlerden grkartrlrr. Satrlmaya hazr finansal varhklar miiteakip donemlerde gerge$e uygun de[erleriyle
muhasebelegtirilmektedirler,
Krediler ve alacaklar etkin faiz oranr kullanrlarak iskonto edilmig deferleriyle muhasebelegtirilmektedir.
Satrlmaya hazr olarak srnrflandrnlmrg yabanct para cinsinden parasal finansal varltklann gergefe uygurl
de[erlerindeki degigikliklerde, finansal varhfrn iskonto edilmiq de[erindeki defigiklikler ile finansal varhgrn
kayrth deferindeki di[er defigikliklerden olugan kur farklarr analiz edilirler. Pa hklardan olugan
kur farklarr gelir tablosuna, parasal olmayan finansal varhklardan olugan kur
Satrlmaya hazr finansal varhklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan
de[erindeki de$igimler oz kaynaklara yansrtrlr. Satrlmaya hazr finansal varl
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varhklar, satrldrfrnda veya defer diigi.ikli.i$i olugtufunda 6z kaynaklarda gosterilen birikmig gerge$e uygun de[er
dtizeltmeleri gelir tablosuna finansal varlftlardan dofan kar ve zararlar olarak aktanlrr,
Satrlmaya hazr finansal varlftlara iligkin temettii odemeleri ahnmaya hak kazandrfrnda, safilmaya hazrr finansal
varhklardan elde edilen temettti gelirleri, gelir tablosunda yatrrrm faaliyetlerinden gelirler iginde gcisterilir,
Borsada iglem gdren satrlmaya hazr finansal varhklarrn gerge$e uygun de[erleri piyasa ahg fiyatlanna gcire

belirlenmektedir. Finansal varhklar igin aktif bir piyasanrn (borsada iglem gormeyen menkul krymetler)
bulunmamast durumlannda, finansal varh[rn gerge[e uygun degeri de[erleme ycintemleri kullanarak
hesaplamaktadtr. Bu yontemler piyasa verilerinden yararlanrlarakmrazaasrzbenzer iglemlerin kullarulmasnr,
benzer enstri.imanlarm gergege uygun deferlerinin referans almmasmr indirgenmig nakit akmlan analizini ve
opsiyon fiyatlandrrma modelleri yontemlerini igerir, Tegkilatlanmrg piyasalarda iglem gormeyen ve gerge[e
uygun deferleri giivenilir bir gekilde belirlenemeyen satrlmaya hazr finansal varhklar, maliyet bedelleri
iizerinden, varsa, de$er kaybr ile ilgili kargrhk dtigiildiikten sonra konsolide finansal tablolara yansrtrlr.
Rapor tarihinde, finansal varhklanrun de[er di.iqiikliigi ile ilgili nesnel kanrt olup olmadrfr de[erlendirilir.
Satrlmaya hanr olarak srnrflandrrlan hisse senetlerinin gergefie uygun degerinin maliyetinin altrna onemli olgtide
ve uzun stireli olarak dtigmesi de[er diigiiklti$ti gostergesi olarak deferlendirilir. Satrlmaya hazr finansal
varhklann deger diigiiklii[ii ile ilgili nesnel kanrtlarm varhfr durumunda ilgili finansal varhfirn elde etme maliyeti
ile gergefie uygun deferi arasrndaki farktan olugan toplam zarardan daha 6nce gelir tablosuna yanstfllan de[er
diigi.iklii$i tutan gftanldrktan sonra kalan zarar oz kaynaklardan grkanlarak gelir tablosunda muhasebelegtirilir.
Sermaye araglarr ile ilgili gelir tablosuna kaydedilen deper diigiiklii$i giderleri, takip eden donemlerde s6z konusu
defier diigi.ikliifiiiniin ortadan kalkmasr durumunda dahi gelir tablosu ile iligkilendirilmez.
2.5.8.20 Ticari Alacaklar
Alrcrya i.irtin veya hizmet saflanmasr sonucunda olugan ticari alacaklar tahakkuk etmemig finansman
gelirlerinden netlegtirilmig olarak gosterilirler. Tahakkuk etmemig finansman gelirleri sonrasr ticari alacaklar,
orijinal fatura de[erinden kayda alman alacaklarrn izleyen dcjnemlerde elde edilecek tutarlannrn etkin faiz
yontemi ile iskonto
edilmesi ile hesaplanrr. Belirlenmiq faiz oranr olmayan krsa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranrnrn etkisinin
gok biiyiik olmamasr durumunda, maliyet degerleri iizerinden gosterilir,
Tahsil imkAnrnrn kalmadrfrna dair objektif bir bulgu oldulu takdirde ilgili ticari alacaklar igin defier dtigiiklii[ti
kargrlr[r ayrrlmaktadrr. Sciz konusu kargrhfrn tutarr, alacagn kayrth deferi ile tahsili mi.imki.in tutar arasrndaki

farktrr. Tahsili miimki.in tutar, teminatlardan ve giivencelerden tahsil edilebilecek meblaflar da dahil olmak iizere
ttim nakit akrglarmm, olugan ticari alacaprn orijinal etkin faiz oranr esas altnarak iskonto edilen deferidir.
Defer dtigiiklii$i kargrhfr aynlmasrnr takiben, deger diigiiklii[iine ufirayan alacak tutartntn tamamtntn veya bir
krsmrnrn tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrrlan de[er dtigiikltifii kargrhfrndan diigtilerek difier
faaliyet gelirleline kaydedilir.
2,5.8,21Nakit ve Nakit Benzerleri
Nakit ve nakit benzeri kalemler, eldeki nakit, vadesiz mevduat ve vadeleri 3 ay veya3 aydan daha az olan, nakde
kolayca gevrilebilen ve cjnemli tutarda de[er de[igiklifi riskini tagrmayan ytiksek likiditeye sahip di[er krsa vadeli
yatrnmlardrr. Vadesi 3 aydan daha uzun olan banka mevduatlan krsa vadeli finansal yattrtmlar altrnda
srruflandmlrr.
2.5.8.22 Finansal Yiikiimliiliikler
Finansal yi.ikiimliili.ikler, ilk muhasebeleqtirilmesi srasmda gerge[e uygun deferinden olgiiliir, ilgili finansal
ytikiimltiliifii.in yiiklenimi ile do[rudan iligkilendirilebilen iglem maliyetleri de soz konusu gergefe uygun de$ere
ilave edilir.
Finansal yi.iki.imliiltikler oz kayna[a dayah finansal aruglar ve di$er finansal yiikiimliiliikler olarak smtflandrthr.
Oz kqtnaEa dqtalt-finansal araclar
Finansal araglar satn alma opsiyonlan ile ilgili finansal yi.ikiimliiliikler soz konusu opsiyonun itfa planrna uygun
olarak indirgenmig deferi iizerinden finansal tablolara yansrtrlr. Finansal yiikiimliilii[iin indirgenmig tutarmtn
opsiyona konu olan finansal varh[rn gerge[e uygun deferine yaklagtrfr kabul edilir.
D i Eer finans al )ttikilmlilliikl er
Difer finansal ytikiimltiliikler sonraki donemlerde etkin faiz oranr iizerinden
etkin faiz ydntemi kullanrlarak itfa edilmig maliyet bedelinden muhasebelegtirilir .

Etkin faiz yontemi; finansal yiiktimliiliifiin itfa edilmig maliyetlerinin hesapl
oldu$u dcineme da$rtrlmasr yontemidir. Etkin faiz oranr; finansal aracrn bekle
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olmast durumunda daha krsa bir zaman dilimi siiresince gelecekte yaprlacak tahmini nakit odemelerini tam olarak
ilgili finansal ytiktimliili.iliin net bugtinkti deferine indirgeyen orandr.
2.5.8.23 Ticari Borglar
Ticari borglar, olafan faaliyetler igerisinde tedarikgilerden saflanan mal ve hizmetlere iligkin yaprlmasr gereken
odemeleri ifade etmektedir. Ticari borglar, ilk olarak gergefe uygun deferinden ve miiteakip donemlerde etkin
faiz ycintemiyle hesaplanan itfa edilmig maliyetinden olgi.iliirler .

2"5.8,24 Iqletme Birlegmeleri ve gerefiye
iqletme birlegmeleri , ayn tizel kigiliklerin veya igletmelerin raporlama yapan tek bir igletme geklinde birlegrnesi
olarak deperlendiLilmektedir. igletme birlegmeleri, UFRS 3 kapsamrnda, satrn alma ydntemine gcire
muhasebeleqtirilir.
iktisap maliyeti, ahm tarihinde verilen varhklarm gergefe uygun de[eri, grkanlan sermaye araglan, de[iqimin
yaptldtEr tarihte varsaytlan veya katlanrlan yiiktimliiliikler ve buna ilave iktisapla iligkilendirilebilecek maliyetleri
igerir. igletme birlegmesi scizleqmesi gelecekte ortaya grkacak olaylara baflr olarak maliyetin diizeltilebilece[ini
cingoren htikiimler igerirse; bu di.izeltmenin muhtemel olmasr ve de[erinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen
igletme birlegme tarihinde birlegme maliyetine bu diizeltmeleri dahil eder. Ahma iligkin maliyetler olugtuklarr
dcjnemde giderlegtirilir, Baflr ortakhk ahmr, igtirak edinimi ve ig ortakhklarmm kurulmasrndan ortaya gftan
qerefiyeye odenen bedelin Grup'un edinilen igletmedeki net tanrmlanabilir varhk, yi.iki.imliiliik ve kogullu
yiikiimli.iliiklerin gergefie uygun de[erinin oranr ve edinilen igletmedeki kontrol giicti olmayanpay tutarrnr agan
ktsmtdr. Defer dtigiiklii$i testi igin gerefiye, nakit tireten birimlere da[rtrlrr. Da[rtrm, gerefiyenin olugtu[u
igletme birlegmesinden fayda sa$lamasr beklenen nakit tireten birimlere veya nakit iireten birim gruplanna yaprlrr.
$erefiye 'nin dafrtrldr[r her bir birim veya birim grubu igletme ici yonetsel amaglarla, gerefiyenin izlendifi
igletmenin en ktigi.ik varhk grubudur. $erefiye faaliyet bcjli.imleri bazndatakip edilir.
$erefiyedeki de[er diigiiklii$i gozden gegirmeleri yrldabir kezveya olay veya qartlardaki degigikliklerin deger'
diigiikliipi.i ihtimalini igaret ettifii durumlarda daha srk yaprlmaktadrr. $erefiyenin defter defieri kullanrm degeri ve
satrg maliyetleri diigiilmi.ig gergefe uygun de[erinin biiyiik olanr olan geri kazanrlabilir de[er ile kargrlagfinlrr,
Herhangi bir defer diigiiklii$i durumunda zarar derhal muhasebelegtirilir ve takip eden donemde geri gevrilmez.
2.5.8.25 Kur De[iqiminin Etkileri
Grup'un finansal tablolan faaliyette bulundu$u temel ekonomik gevrede gegerli fonksiyonel para birimi olan Tiirl<
Lirasr (TL) ile sunulmugtur.
Yabanct para cinsinden gergeklegen iglemler, iglem tarihindeki kurlar esas almmak suretiyle kaydedilmektedir.
Finansal durum tablosunda yer alan dovize endeksli parasal varhk ve yi.iklimliili.ikler rapor tarihinde gegerli olan
kurlar kullanrlarak TL'ye gevrilmektedir.
Gergefie uygun degeri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabanu para cinsinden kaydedilmig
olanlar, gerge[e uygun delerin belirlendifi tarihteki kurlar esas ahnmak suretiyle TL'ye gevrilmektedir, Tarihi
maliyet cinsinden cilgiilen yabancr para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden gevrilmeye tabi
tutulmazlar.
Yabancr faaliyetlerindeki varhk ve ytiktimltiltikler, konsolide finansal tablolarda rapor tarihinde gegerli olan
kurlar kullanrlarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, iglemlerin gergekleqtifi tarihteki kurlann
kullanrlmasr gereken donem igerisindeki dcjviz kurlarrnda onemli bir dalgalanma olmadr[r takdirde (cinemli
dalgalanma olmast halinde, iglem tarihindeki kurlar kullanrhr), dcinem igerisindeki oftalama kurlar kullanrlarar
gevrilir. Olugan kur farkr oz kaynak olarak srnrflandnlrr ve Grup'un yabancr para gevirim farklan fonuna transfer
edilir. Soz konusu gevirim farkhhklan yabancr faaliyetin elden grkarrldrfr donemde gelir tablosuna kaydedilir.
Yurtdrgrnda faaliyet sattn altmtndan kaynaklanan gerefiye ve gerge[e uygun de[er diizeltmeleri, lurtdrgrndaki
faaliyetin varhk ve ytiki.imlii[ii olarak ele almr ve donem sonu kuru kullanrlarak gevrilir.
2.5.8,26 Pay Baqrna Kazang
Konsolide gelir tablosunda belirtilen pay bagma kazang, net kann ilgili yrl iginde mevcut hisselerin a[rrhkh
ortalama adedine bdliinmesi ile tespit edilir.
Ttirkiye'deki qirketler mevcut hissedarlara birikmig karlardan ve oz kaynak enflasyon di.izeltmesi farklarr
hesabrndan hisseleri orantnda hisse dafrtarak ("bedelsiz hisseler") sermayelerini arttrrabilir. Hisse bagrna kazang
hesaplanrrken, bu bedelsiz hisse ihracr grkarrlmrg hisseler olarak sayrl layrsry bagrna kazang
hesaplamasrnda kullanrlan aprrhkh hisse adedi ortalamasr, gftarrlan
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2,5.8.27 Raporlama Tarihinden Sonraki Olayla
Grup, raporlama tarihinden sonra diizeltme gerektiren olaylarrn ortaya grkmasr durumunda, konsolide finansal
tablolara alman tutarlan bu yeni duruma uygun gekilde diizeltir. Raporlama tarihinden sonra oftaya grkan
di.izeltme gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullanrcrlarrnrn ekonomik kararlannr etkileyen hususlar olmalarr
halinde konsolide finansal tablo dipnotlannda agrklanrr.
2.5.8.28 Kargrhklar, Kogullu Varhk ve Borglar
Gegmig olaylardan kaynaklanan mevcut bir yiiktimliilii[tin bulunmasr, yiikiimliilti[iin yerine getirilmesinin
muhtemel olmast ve sciz konusu yiikiimliililk tutarrnrn giivenilir bir gekilde tahmin edilebilir olmasr durumunda
fi nansal tablolarda kargrhk aynlrr.
Kargrhk olarak aynlan tutar, ytiktimliiliife iligkin risk ve belirsizlikler goz dniinde bulundurularak, rapor tarihi
itibanyla yiikiimliiliigiin yerine getirilmesi igin yaprlacak harcamanrn tahmin edilmesi yoluyla hesaplanir.
Parantn zaman de$eri etkisinin onemli oldufu durumlarda, kargrhktutarr, yiiki.imltilii[i.in yerine getirilmesi igin
gerekli olmast beklenen giderlerin bugiinkii deferi olarak belirlenir. Kargrhklarrn bugtinkii defierlerine
indirgenmesinde kullanrlacak iskonto oranrnrn belirlenmesinde, ilgili piyasalarda olugan faiz oranr ile
sciz konusu yiikiimli.iliikle ilgili risk dikkate ahnrr. Sdz konusu iskonto oranr vergi cincesi olarak belirlenir ve
gelecekteki nakit akrmlarrnrn tahmini ile ilgili riski igermez.
Kargrhfrn odenmesi igin gerekli olan ekonomik faydanrn bir krsmr ya da tamammrn iigiincii taraflarca
kargtlanmasrnrn beklendi$i durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutarm tahsil edilmesinin hemen hemen kesin
olmast ve giivenilir bir gekilde olgiilmesi halinde varhk olarak muhasebelegtirilir .

2.5,8,29 Zar ar a Seb ebiyet Verecek Siizleqmeler
Grup'un , sozlegmeye baflr yiikiimltili.iklerini yerine getirmek igin katlanrlacak kagrnrlmaz maliyetlerin bahse
konu sozleqmeye iligkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydalanagan sdzlegmesinin bulunmasr halinde,
zarara sebebiyet verecek scizlegmenin var oldu[u kabul edilir.
Zarara sebebiyet verecek sozlegmelerden kaynaklanan mevcut yilkiimliili.ikler, kargrhk olarak hesaplanrr ve
muhasebelegtirilir.
Gegmig olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti igletrnenin tam olarak kontroliinde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olayrn gergekleqip gergeklegmemesi ile teyit edilebilmesi miimktin ytiki.imltiltikler
ve varltklar konsolide finansal tablolara dahil edilmemekte ve garta bagh yiikiimliiltikler ve varhklar olarak
deferlendirilmektedir,
2.5.8.30 Finansal Bilgilerin Biiliimlere Giire Raporlanmasr
Bir faaliyet boliimtini.in, raporlanabilir boli.im olarak belirlenebilmesi igin, igletme drgr mtigterilere yaprlan satrglar
ve bcili.imler arast sattglar veya transferler de dahil olmak izere, hasrlatmm, igletme igi ve drgr ti.im faaliyet
bcjlilmlerinin toplam hastlattntn 0%1O'unu veya daha fazlasmr oluqturmasr, raporlanan kAr veya zataflnrnYol}'t
veya daha fazlast olmast veya varltklarrnrn, ti.im faaliyet bdli.imlerinin toplam varhklarmm %ol}'u veya daha
fazlast olmasr gerekmektedir.
Ycjnetimin boli.ime iligkin bilgilerin finansal tablo kullanrcrlarr igin faydah olaca[rna inanmasr durumunda,
yukarrdaki sayrsal alt srnrrlardan herhangi birini kargrlamayanfaaliyet boltimleri de raporlanabilir bdli.imler olarak
degerlendirilebilir ve bunlara iligkin bilgiler ayn olarak agrklanabilir.
2.5.8.31 Durdurulan Faaliyetler
Durdurulan faaliyet, bir igletmenin koordine edilmig bir plan gergevesinde elden grkanlmasr planlanan veya satrg
amaglt elde tutulan ana ig kolu/faaliyetlerinin cofrafi boliimiinii ifade etmektedir.
Durdurulan faaliyetlerle ilgili net varhklar net gergeklegebilir defer ile tagman deferin di.i9iik olanr ile olgiiltir.
Durdurulan faaliyetleri olugturan varhk veya varhk gruplannrn elden grkanlmasr srrasrnda finansal tablolara
yanstfilan vergi dncesi kar veya zarar ve durdurulan faaliyetlerin vergi sonrasr kan veya zararnLn detaylarr
dipnotlarda agrklanrr. Aynca, durdurulan faaliyetlerin igletme, yatnm ve finansman faaliyetleriyle iligkilendirileri
net nakit akrmlan ilgili dipnotta belirtilir.
2.5.8.32 Devlet Teqvik ve Yardrmlarr
Devlet ba$tglarr, balrglarrn almaca[ma ve Grup'un uymakla ytikiimlii oldu[u gartlarr kargrladrlrna dair makul bir
giivence oldu$unda gerge[e uygun deferleri tizerinden kayda almrlar .

Maliyetlere iligkin devlet bafrqlarr, kargrlayacaklarr maliyetlerle eglegtik donemler boyunca tutarh bir
gekilde gelir olarak muhasebelegtirilir.
Maddi duran varhklara iligkin devlet ba[rglarr, ertelenmig devlet borglar altrnda
smrflandrnlrr ve faydah omiirleri tizerinden dofrusal amortisman uy
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2.5.8.33 Diinem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi
Vergi gideri, cari dcinem vergi giderini ve eftelenmig vergi giderini kapsar. Vergi, dolrudan ozkaynaklar altrnda
muhasebelegtirilen bir iglemle ilgili olmamasr koguluyla, gelir tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili
i g lemle birlikte oz kaynaklar altrnda muhas ebele gtiri lir.
Ertelenmig vergi, ytikiimliiliik yontemi kullanrlarak, varhk ve yiiki.imliililklerin konsolide finansal tablolarda yer
alan de[erleri ile vergi deferleri arasmdaki gegici farklar tizerinden hesaplanrr, Bununla birlikte, igletme
birleqmeleri dtgmda, hem ticari hem de mali kan veya zarafl etkilemeyen varftk ve ytikiimli.iltiklerin ilk defa mali
tablolara altnmast durumunda ertelenmig vergi varhfr veya ytiki.imliiltigii malj tablolar a altnmaz. Ertelenmig vergi
varlft ve yiikiimliiliikleri, yiirtirliikte olan veya rapor tarihi itibarryla yiiriirlii[e giren vergi oranlal ve vergl
mevzuatr dikkate altnarak, vergi varh[mrn gergeklegece[i veya ytikiimltilii[iiniin ifa edilecegi donemde
uygulanmasr beklenen vergi oranlarr iizerinden hesaplanrr.
Baghca gegici farklar, maddi duran varltklarrn kayrth deferleri ile vergi deferleri arasrndaki farktan, h6lihazrrda
vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider kargrhklarrndan ve kullanrlmayan vergi indirim ve istisnalanndan
do[maktadrr.
Ertelenen vergi ytikiimliiliigii vergilendirilebilir gegici farklarrn tiimti igin hesaplanrrken, indirilebilir gegici
farklardan olugan eftelenen vergi varhklart, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmanrn kuvvetle muhtemel olmasr gartryla hesaplanmaktadrr.
Aynr iilkenin vergi mevzuatrna tabi olmak gartryla ve cari vergi varhklarmm cari vergi yi.iktimliiliiklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkrn bulunmasr durumunda eftelenen verqi varhklarr
ve yiikiimliili.ikleri kargrhkh olarak birbirinden mahsup edilir.
2.5.8.34 Qahqanlara Sa$anan Faydalar
Krdem tazminai kargrh[r, Grup'un Ti.irk ig Kanunu uyarmca personelin emekliye ayrrlmasmdan dofacak
gelecekteki olasr ytiki.imliiliiklerinin tahmini toplam kargrh[rnrn bugiinkti deferini ifade eder. Tiirkiye'de gegerli
olan gahgma hayatrnr diizenleyen yasalar ve Ti.irk iq Kanunu uyannca, Grup, en az bir yrlhk hizmetini tamamlayan
kendi istegi ile igten aynlmast veya uygunsuz davranrglar sonucu ig akdinin feshedilmesi drgrnda kalan sebepler
ytiziinden iqten grkarrlan, vefat eden veya emekliye ayrrlan her personeline toplu olarak krdem tazminai odemekle
yiiktimliidiir. Tantmlanmrq sosyal yardtm ytiktimliiliiftintn bugiinkti de[eri ile ilgili ayllan kargrlk cingortilel
yiikiimliiltk yonterni kullanrlarak hesaplanrr. Tiim akttieryal karlar ve zararlar konsolide kapsamir gelir
tablosunda muhasebelegtirilir.
2.5.8.35 Nakit Akrg Tablosu
Grup, net varhklanndaki degiqimleri, finansal yaprsrnr ve nakit akrglarrnrn tutar ve zamanlamasrnda de[igen
gartlara gore yonlendirme yetenefii hakkrnda finansal tablo kullarucrlanna bilgi vermek iizere, difier
finansal tablolarrn aynlmazbir pargasr olarak nakit akrm tablosu diizenlemektedir. Dcineme iligkin nakit akrmlan
igletme, yatnm ve finansman faaliyetleri olarak smrflandrrlmaktadrr.
igletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akrmlan Grup'un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akrmlanu
gcisterir.
Yatrtm faaliyetleri ile ilgili nakit akrmlan, Grup'un yatrnm faaliyetlerinde (sabit yatrrmlar ve finansal yatrrrmlar)
kullandr[r ve elde etti[i nakit akrmlannr gosterir.
Finansman faaliyetlerine iligkin nakit akrmlarr, Grup'un finansman faaliyetlerinde kullandr$ kaynaklan ve bu
kaynaklann geri ddemelerini gdsterir.
2.5.8.36 Karqrhkh iptirak Serrnaye Diizeltmesi
Herhangi bir grup girketi, ana ortakhftn hisselerini bedelini odeyerek satrn aldrfrnda, el defiigtiren hisselerin
nominal tutanna denk gelen odeme tutan, hisse senedinin iptaline veya yeniden ihrag edilmesine kadar oz
setmayeden diigi.ilmekte ve kargrhkh igtirak sermaye diizeltmesi kalemi altrnda gosterilmektedir. Bu hisse
mi.iteakip ddnemlerde yeniden ihrag edilmesi veya satrlmasr durumunda tahsil edilen tutar yine ciz sermayede
gdsterilir.
2.5.8.37 Temetttiler
Grup, temetti.i gelirlerini ilgili temetti.i alma hakkr olugtu$u tarihte, konsolide finansal tablolara yansrtmaktadrr.
Temettii borglan kar dafrtrmrnrn bir unsuru olarak beyan edildipi donemde yiiktiml1ili1k olarak konsolide finansal
tablolara yansrtrlr.
2.5.8.38 inqaat Siizleqmeleri
Inqaat maliyetleri, olugtukga muhasebelegtirilir, ingaat sozleqmesinin sonucunun giiveni
edilemedifi durumlarda, sozlegme hasrlatr sozlegme maliyetinin geri kazanrlabilen krsmr kad4
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muhasebelegtirilmektedir. Ingaat sozlegmesinin sonucunun gtivenilir olarak tahmin edilebildi$i durumlarda ve
sozleqmenin karlt olmast muhtemel ise, sozleqme hasilafl sozlegme siiresi boyunca muhasebelegtirilir. Sozlegme
maliyetinin toplam sozleqme hasrlatmr gegmesi muhtemel ise, beklener zarar olugtugu tarihte gider olarak
muhasebeleqtirilir. Sozlegmeyle belirlenen ig, talepler ve hak edig odemeleri, miigteri ile anlagmaya vanldrfir ve
giivenilir bir bigimde olgiilebildigi durumlarda kontrat gelirlerine eklenir.
Belirli bir ddnemde muhasebelegtirilmesi gereken miktarm belirlenmesinde "tamamlanma ytizdesi ydntemi"'ni
kullanmaktadr. Tamamlanma yiizdesi; rapor tarihi itibarryla olugan sozlegme maliyetinin her bir sozlegme igin
tahmin edilen toplam maliyete oranlanmasr ile hesaplanrr. Sozlegme iizerinde gelecekteki faaliyetlerle iligkili can
yrlda yaprlan maliyetler, tamamlanma safhasmln belirlenmesinde kullanrlan sozlegme maliyetlerine dAhil
edilmez. Bunlar igeriklerine gore; stoklar, pegin odenmiq giderler veya di[er varhklar olarak gdsterilir.
Devam eden ingaat sozlegmeleri ile ilgili; heniiz hak edigi gergekleqmemiq maliyetlerini ve kaydedilen
gelir/giderlerini "devam eden ingaat sdzlegmelerinden alacaklar" olarak varhklar igerisinde gosterir. Mi.igteriler
tarafindan heniiz odenmemig hak edig bedelleri "ticari ve di[er alacaklar" igerisine dahil edilir, Devam eden ingaat
scizlegmeleri ile ilgili hak ediglerin maliyetleri ve kaydedilen gelir/giderleri agan krsrmlannr "Devam eden ingaat
sdzlegmelerine ait yiiktimli.iliikler" olarak yiikiimltiliikler igerisinde gosterir.
2.6 Onemli Muhasebe Deferlendirme, Tahmin ve Varsaytmlan
Konsolide finansal tablolarrn hazrlanmasl, rapor tarihi itibarryla raporlanan varhk ve yiiktimliiltiklerin tutarlannr,
garta bagh varltk ve yiiki.imliiliiklerin agrklanmasrnr ve hesap donemi boyunca raporlanan gelir ve giderlerin
tutarlannr etkileyebilecek tahmin ve varsayrmlarrn kullanrlmasmr gerektirmektedir. Muhasebe deperlendirme,
tahmin ve varsaylmlarr, gegmig tecriibe, difer faktorler ile o gtiniin kogullarryla gelecekteki olaylar hakkrnda
makul beklentiler dikkate almarak si.irekli olarak de[erlendirilir. Bu tahmin ve varsaylmlar, ycinetimlerin mevcut
olaylar ve iglemlere iligkin en iyi bilgilerine dayanmasma ralmen, fiili sonuglar, varsayrmlardan farkhhk
gosterebilir. Gelecek finansal raporlama doneminde, varhk ve yi.iki.imltili.iklerin kayrth de[erinde cjnemli
diizeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayrmlar aga[rda belirtilmigtir:
Grup vergiye esas finansal tablolarr ile TMS ve TFRS' ye gore hazrlanmrq finansal tablolarr arasrndaki
farklrlrklardan kaynaklanan gegici zamanlama farklarr igin ertelenmig vergi varh[r ve ytikiimli.iliilii
muhasebelegtirmektedir. Grup'un gelecekte olugacak karlardan indirilebilecek kullanrlmamtq mali zararlar ve

di$er indirilebilir gegici farklardan olugan ertelenmiq vergi varhklarr bulunmaktadrr. Erlelenmiq vergi
varlrklannm krsmen ya da tamamen geri kazanrlabilir tutan mevcut kogullar altrnda tahmin edilmigtir.
De[erlendirme srrasrnda, gelecekteki kar projeksiyonlarr, cari dcinemlerde olugan zararlar, kullanrlmarntg
zararlarrn ve difer vergi varhklannrn son kullanrlabilece[i tarihler ve gerektifinde kullanrlabilecek vergi
planlama stralej i leri goz ontinde bul undurulmugtur.
Dipnot 3 -IgletmeBirlegmeleri
$irket'in, UFRS 3 kapsamrnda igletme birlegmesi bulunmamaktadrr.
Dipnot 4 - Difer igletmelerdeki Paylar
$irket, 200.000,00 TL sermayeli Tukaq Drg Ticaret A.$.'nin 0/o100 oranrnda hissesine sahiptir.
Dipnot 5 - Biiltimlere Giire Raporlama

$irket bdli.imlere gdre raporlama yapmamaktadrr.
Dipnot 6- Iligkili Taraf Agrklamalarr
30 Haziran 2016 itibari ile $irketin iligkili tarafi olan Okullu Grda Maddeleri inq. San. ve Tic. Ltd. $ti.nden
ve Okullu Lojistik A,$.'nden nakliye, hammadde tedarik hizmeti ve ig pazar satrq hizmeti ahnmaktadrr. Soz
konusu iligkili taraflardan ddnem iginde I.914.306 TL tutarrnda mal ve hizmet ahmr, 56.986 TL mal ve hizmet
satrmr gergeklegmigtir.

1 Ocak - 30 Haziran 2016

iligkili taraflarla olan iglemler Alrmlar Satrglar

OKULLU Grda Mad. Ing. San. ve Tic. Ltd.$ti

OKULLU Lojistik A.$.

966.024

948.282

s5.865

t.L20

1.914.305

18

55.985
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$irket'in satrglarrnda vadeli ve pegin fiyat uygulamasr bulunmamaktadrr, Bayi ve zincir marketler igin protokol
vadesi olarak 60-120 gtin uygulanmakta olup ihtiyag halinde bu siireler uzafllmaktadrr. (2015 : 60-120 giin )

Krsa Vadeli Ticari Borglar
itigt<iti Olmayan Taraflara Ticari Borglar

30.06.2016 31.t2.201s

tl.448.498 4.863.910

3.654.288 23.12s.130
-38.797 -357.424

15.063.989 27.632.216
Ticari borglarm odeme vadeleri 30-150 giin arasmda defigmektedir. (2015 : 30-150 giin)
Dipnot 8 - X'inans Sektiirii Faaliyetlerinden Alacak ve Borglar
$irket'in, finans sektori.i faaliyetlerinde alacak ve borglarr bulunmamaktadrr. (2015 Yoktur. )

Dipnot 9 - Di[er Alacaldar ve Di[er Borglar

Dipnot 7 - Ticari Alacaklar ve Ticari Borglar

itigkiti Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Altcrlar
Alacak Senetleri

Alacak Senetleri Reeskontu (-)

$tipheli Ticari Alacaklar

$i.ipheli Ticari Alacaklar Kargrhfr (-)
Toplam

Satrctlar
Borg Senetleri

Borg senetleri Reeskontu (-)
Toplam

Krsa Vadeli Difer Alacaklar
ihracat iadesi

Difer

Toplam

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

Qahganlara Saflanan Faydalar Kapsamrnda Borglar
Personele Borglar

Dipnot 10 - Stoklar

ilk Ir,tadde ve Malzemeler

Yarr Mamuller
Mamuller
Ticari Mallar
Toplam

30.06.2016 3t.t2.20rs
35.367 .294 21 .416.322
14.213.719 8.089.684

-2s5.642 -1s5,67'7

6.046.332 6.r02.628
-6.046.332 -6.102.628

49.325.371 29.350.329

30.06.2016 3r.12.2015
r.152.6t6 1.283.458

63.309 53.335

1.215.925 r,336.793

30.06.2016 31.r2.2015

368.641 122.416

7.036 6.340

0 1.400

375.677 130.156

30.06.2016 31.t2.2015
303.013 r9s.702

30.06.2016

7 .57 5.t26
s.084.190

37 .329.337

135.787

50.125.040

3t.r2.2015
6.544.770

6.s05.866
86.484.202

3.325

99.s38.163

l- -a.
F rtE'
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30.06.2016 tarihi itibariyle 198,918 TL tutarrndaki bozulmuq mamul mallar imha edilmig bunlann rnaliyet
bedelleri satrlan mamul maliyetine kaydedilmigtir. (31 .12.2015 :383,754 TL)
($irket 31.12.2015 tarihi itibariyle 114,996 TL mamul stoklan igin deger dtigi.ikltipii kargrhfr ayumrgtrr,)
30.06.2016 tarihi itibariyle stoklar iizerinde rehin ve ipotek bulunmamaktadrr. (31.12.2015: Yoktur.)
Dipnot 11 - Canh Varhklar
$irket'in, canh varhklarr bulunmamaktadrr, (2015 Yoktur. )

Dipnot 12 - Peqin ddenmig Giderler ve Ertelenmiq Gelirler
Dtinen Yarhklar igerisindeki Pegin Odenmig Gid.

Gelecek Aylara Ait Giderler

Krsa Vadeli Yiik. igerisindeki Ertelenmig Gelirler

Ertelenmig Gelirler
Gelecek Aylara Ait Gelirler(*)
Toplam

Uzun Vadeli Ytiktimliiliikler icerisindeki
Ertelenmig Gelirler
Ertelenmig Gelir (*)

30.06.2016 31.12.2015
12.759.r55 1.138.6s4

(*)$irket, Sat-GeriAl sozlegmesine istinaden yaprlan sabit krymet sahgmdan ortayagrkan satrg kannr donemlerine
"Krsa vadeli ertelenmig gelirler" ve"UzLLn vadeli ertelenmig gelir" hesaplannda muhasebelegtirmigtir. Bu satrg
kan sdz konusu finansal kiralama borgu vadesine gdre (5 yrl) dcinemler itibariyle kar veya zarar tablosunda itfa
etmek suretiyle gelir olarak muhasebelegtirilecektir. Uzun vadeli ertelenmig gelirlerin vadesi 2016 ve 2020
tarihleri arah$rndadrr.
Dipnot 13 - Yatrrrm Amagh Gayrimenkuller
Yatrrm amagh gayrimenkuller yoktur.(2O 1 5 Yoktur).
Dipnot 14 - Maddi Duran Varhklar
$irket'in aktifinde yer alan gayrimenkulleri, SPK listesinde gayrimenkul deferleme girketleri igerisinde yer alan

,Net Kurumsal Gayrimenkul De[erleme ve Danrgmanhk Anonim $irketi'nin , 402783 lisans no'lu deferleme
uzmanr Mesut KILIQ tarafindan de[erlemeye tabi tutulmug olup, 30.06.2015 tarih ve Net Ozel 2015-88 -89-90
sayth gayrimenkul defierleme raporlannr diizenlemigtir. Gayrimenkul deferleme raporlarrna gcire , toplam KDV
sizPazar de[erini 38.552.000 TL olaraktespit etmigtir.30.06.2015 tarihi itibariyle bu gayrimenkullerin $irket
kayrtlarrndaki net de[erleri toplamr ise 25.532.053 TL dir. Bunun sonucu (38.552.000 TL -25.532.053 TL:)
13.019.947 TL de[er artrgr ve de[er artrq fonu ortaya grkmrgtrr.

30.06.2016 sl.r2.20s
622.976 309.266

1.481.248 r.48r.248
2.104.224 r.790.514

30.06.2016 3r.12.2015

2.962.495 4.443.143

30.06.2016 3L.r2.2015

t1.146.587
3.726.409

28.285.271

63.139.9s9

4BB.2r3

3.096.251

t.002.978

-36.043.980

0

8r.44r.694

$irketin maddi duran varhldarrnrn net deferleri agafrdaki gibidir:
Maddi Duran Varhklar
Arazive Arsalar
Yer altr ve Yeriisti.i Di.izenleri

Binalar

Tesis Makine ve Cihazlar
Tagrtlar

Demirbaglar

Diger Maddi Duran Varhklar
Birikmig Amortisman (-)
Yaprlmakta Olan Yatrnmlar

17.268.587

4.2t6.2r9
28.628.436

64.836.434

485.203

3.301.077

977.s72

-38.521.6t2

690.738
81.882.654Toplam
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1) 01.01.2016-30.06.2016 Hesap Diinemindeki Maddi Duran Varhk Hareketleri

Arazt ve Arsalar
Yer altr ve Yertisti.i
Dtizenleri
Binalar
Tesis Makine ve
Clhazlar
Tagrtlar
Demirbaglar
Diger Maddi Duran
Varhklar
Birikmig Amortisman

Yaprlmakta Olan
Yatrrmlar
Toplam Net Defer

Arazi ve Arsalar
Yer alfi ve Yeriisti.i
Diizenleri
Binalar
Tesis Makine ve
Cihazlar
Tagrtlar
Demirbaglar
Difer Maddi Duran
Varhklar
Birikmig Amortisman

Toplam Net De[er

Yer altr ve Yeriistii Diizenleri
Binalar
Tesis Makin e v e Cihazlar
Tagrtlar
Demirbaglar
Diger Maddi Duran Varhklar
Toplarn Net Defer

3I.12.2015 ilaveler
I7.146.587 122.000
3 .7 26 .409 4 89.8 1 0

28.285.271 343.159
63.139.959 1.497 .240

488.213 0
3.096.2sr 204.826
1.002.978 0

DeEerleme
0

0

Crkrslar
0

0

0

-400.765

-3.0 1 0

0
-25.406

r03.521

0

-325.660

30.06.2016
17.268.s81
4.216.219

28.628.436
64.836.434

48s.203
3.301.011
917.512

-38.521.612

690.138

81.882.6s4

0

0

0

0
0

_36.043.980 -2.581.153 0

0 690.138 0

81.441.694 766.620 0

2) 01.01.2015-31.12.2015 Hesap Diinemindeki Maddi Duran Varhk Hareketleri

Ilaveler31.12.2014
8.93 0.000
2.186.551

50.587
93 9.85 8 0

19.802.282 3.629.048 4.8s3.947
49.944.337 13.876.144 0

488.213 0 0
2.980.131 195.s68 0
865.980 190.498 0

-3r.g6g.s8g -4'192'100 0

53.827.s05 14.690.203 13.019.947

Clkrslar
0

0

0

-Bt.t22

0

-79.448
-53.500

1 18.109

-95.96r

Crkrslar
0

0

85.126

^ 
aa 1Z.JJ I

0

16.064

31.t2.2015
11.146.587
3.126.409

28.285.211
63.139.9s9

488.213
3.096.251
1.002.918

-36.043.980

81.44t.694

30.06.2016

-7 69.199
-4.t20.249
-30.301.728

-420.236
-2.266.32s
-643.87 5

-38.52r.612

1) 01,01.2016 -30.06.2016 Hesap Diinemindeki Birikmig Amortismanlar Hareketleri

3t.12.201s
-681 .591

-3.811.888
-28.336.305

-408.47s
-2.t68.285
-637.436

-36.043.980

Ilaveler
-87"608

-308.361
-2.050.549

-r4.092
-98.040
-22.s03

.T.q;
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Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Haziran2016
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tablolara iliqkin Agrklayrcr Dipnotlar

(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

2) 01.0I.201511.L2.2015 Hesap Diinemindeki Birikmig Amortismanlar Hareketleri

ilaveler Crlaslar3r.12.2014
-ss5.018

-3.26r.132
-25.r02.452

-382.317
-2.040.182
-628.288

-31.969.989

31.t2.2015
-68 I .591Yer altr ve Yeriistti

Dtizenleri
Binalar
Tesis Makin e v e Cihazlar

Tagrtlar
Demirbaglar
Di[er Maddi Duran
Varhklar
Toplam Net Defer

-126.573 0

-550.7 56

-3.281 .657

-26,158
-163.841
-31.115

-4.192.r00

0 -3.811.888
53.804 -28.336.305

0 -408.47s
36.338 -2.168.28s
21.967 -637.436

118.109 -36.043.980

30.06.2016 31.I2.20rs
3.386.398 3,386.398
-2.820.651 -2.144.347

565.747 642.051

adan kaynaklanan
toplam 22.066.821

Dipnot 15 - Hizmetten Qekme, Restorasyon ve Qevre Rehabilitasyon Fonlarrndan Kaynaklanan Paylar
Uzerindeki Haklar
Yoktur. (2015 Yoktur. )
Dipnot l6- tiyelerin Kooperatif igletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri X'inansal Araglar
Yoktur. (2015 Yoktur. )
Dipnot 17 - Maddi Olmayan Duran Varhklar

Haklar
Birikmig Amortisman

Toplam

yrikiimliiltifii ve -4.103.279 TL ertelenmig finansal kiralama

22

Dipnot 18 - $erefiye
$erefiye yoktur .(2015 Yoktur)
Dipnot 19 - Maden Kaynaklarlnrn Aragtlrrlmasr ve Deferlendirilmesi
$irket'in, maden kaynaklarr bulunmamaktadrr. (2015 Yoktur. )
Dipnot 20- Kiralama iglemleri
01.01.2016-30.06.2016 doneminde $irket lehine ve aleyhine cidenen ve alman kira yoktur. (2015: Yoktur.)
Dipnot 2l- imtiyazh Hizmet Anlagmalarr
$irket'in, imtiyazh hizmet anlagmalarr bulunmamaktadrr. (2015 Yoktur. )
Dipnot 22 -Yarliliarda Defer Diiqiikliigi
Varlrklarda de$er diiqiikltigii yoktur. (2015 Yoktur. )
Dipnot 23 - Devlet Tegvik ve Yardrmlarr
$irket, Tartmsal Uriinlerde ihracat iadesi Yardrmlanna Iligkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun207617
saytlt karart Resmi Gazete'de 12 $ubat 2076 tarihinde yayrmlanmasrnl mtiteakiben soz konusu karann kapsadt[r
dcineme iligkin olarak gergeklegtirmig oldu[u ihracat bedelleri iizerinden 921.960 TL (3 I Arahk 2015 - 1.513.951
TL) tutannda ihracat iadesi geliri elde etmig ve kar veya zarar ve difer kapsamh gelir tablosunda
muhasebelegtirmigtir. Ayrtca ilgili donemde 5510 ve 4851 sayrh kanunlar kapsamrnda238.695 TL (31 Arahk
2015 - 618.481 TL) tutannda sGK prim indiriminden ve 16.856 TL tutannda Asgari Ucret Devlet DesteEinden
yararlanrlmrgtr.

Dipnot 24 -Borglanma Maliyetleri
10.342.426 TL kargrhfr

lanma maliyeti olmak
iizere toplam 84.510.954 TL krsa vadeli finansal borelanmasr bul
$irketin 30.06.2016 tarihi itibariyle 26,170.106 TL :uzu

$irketin 30.06.2016 tarihi itibariyle 77 .255.205 TL kargrhfr krsa vadeli banka
Finansal Kiralama iglemlerinden Borglan, -3,086.677 TL ertelenmig fi k

lw,d'otst'



Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Haziran2016
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tablolara iliqkin Agrklayrcr Dipnotlar

utarlar Ttirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)
TL uzun vadeli finansal borglanmasr bulunmaktadrr. )
($irketin 31.f2.2015 tarihi itibariyle 80.509.023 TL kargrhfr krsa vadeli banka kredisi ,9.522.08g TL karqrl[r
Finansal Kiralama iglemlerinden Borglan , -3.416.221Tl ertelenmig finansal kiralama borglanma maliyeti oilrak
iizere toplam 86'614.891 TL krsa vadeli finansal borglanmasr bulunmaktadrr. girketin 31.I2.2015 tarihi itibariyle
33.431'013 TL uzun vadeli finansal kiralamadan kaynaklanan yiikiimliiliifii ve -5.597.222 TL ertelenrnig
finansal kiralama borglanma maliyeti olmak iizere toplam 27 .833.791 TL uzun vadeli finansal borqlanmasr
bulunmaktadrr. )

Dipnot 25 - Karqrhklar / Kogullu Varhk ve Borglar

Di[er Krsa Vadeli Karqrhklar
Dava Kargrhklan

30 Haziran 2016 tarihi itibariyle girket'in kullanmrg oldufiu kredileri
2.000.000 EUR Eximbank ihracat taahhtidi"i bulunmaktadrr. (3 r.r2.2015
igin 3.250.000 TL ile 2.000.000 EUR ihracat taahhtidii bulunmaktadrr.)

30.06.2016 3t.X2.201s
608.487 616.131

igin vermig oldufu 1.000.000 TL ve
: $irket'in kullanmrg oldufu kredileri

Dipnot 26 - Taahhiitler
$irket'in teminat/rehin/ipotek/kefalet (TRIK) pozisyonuna iligkin tablolan aga[rdaki gibidir :

$irket'in vermig oldufu TRIK'lerin $irket'in ozkaynaklanna oranr 30,06.2016 tarihi itibari ile oh 83 dtir.
$irket'in vermig oldu$u TRIK'lerin $irket'in dz kaynaklanna oranr 31.12.2015 tarihi itibari ile o/o 8l dir.
$irket'in 30 Haziran2016 ve 3l Arahk 2015 tarihi itibariyle, yukanda sunulan teminat rnektuplan haricinde
vermig oldu[u herhangi bir teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadrr.
$irket'in, 30 Haziran2016 ve 3l Arahk 2015 tarihi itibariyle, kendi tiizel kigili$ adrna vermig oldu[u yabancr
para cinsinden herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadrr.

$irket Tarafindan Verilen TRIK'ler 30.06.2016 31.I2.2015

a)Kendi Tiizel kigilifi adrna vermig oldu[u
TNK'ler

103.3 33.3 55 99.190.855

b)Tam konsolidasyon kapsamrna dahil edilen
ortakhklar lehine vermig oldu[u TRiK'ler

c)Olafan ticari faaliyetlerinin ytiriitiilmesi amacryla
difer 3. kigilerin borcunu temin amacryla vermig
oldu[u TRiK'ler

d)Kurumsal Yonetim Tebligi'nin 1212. maddesi
gergevesinde vermig oldufu TRiK'ler

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

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

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

TOPLAM r03.333.3ss 99.190.855

-T.C;
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Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Haziran20l6
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tablolara iliqkin Agrklayrcr Dipnotlar

(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak Ifade Edilmiqtir.)

Dipnot 27 - Q,alryanlara Saflanan Faydalar Kapsamrnda Borglar
A)Qahganlara Saflanan Faydalara itigrun Krsa Vadeli Kargrhklar

Qahganlara Saflanan Faydalara itiqt<in Krsa Vadeli
Karqrhklar
izin Kargrhklan

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

B)Qahganlara Saflanan Faydalara itiqtin Uzun Vadeli Karqrhklar

Kr dem tazmina1.r karg r h$r

Satrg Pazarlama Da[rtrm Giderleri
Genel Ycinetim Giderleri
Aragtrrma Geli gtirme Giderleri
Finansman Giderleri

Toplam

Dipnot 29 - Difer Varhk ve Yiikiimliiliikler
Difer Diinen Varhklar
Devreden KDV
Difer KDV
Personel Avanslarr
Gelir Tahakkuklarr
ig Avanslarr
Toplam

Difer Krsa Vadeli Yiiktimliiliikler
Difer Qegitli Yabancr Kaynaklar

Dipnot 30 - Sermaye, Yedekler ve Difer 6z kaynak Kalemleri
$irketin dz kaynak kalemleri aga[rdaki gibidir:

Odenmig Sermaye
Sermaye Diizeltmesi Olumlu Farkr

Hisse Senetleri ihrag Primleri
Yeniden De[erleme ve Olgtim KazanglKayryIarr
Krdem T azminal.r Karqrh[r
Kardan Ayrrlan Krsrtlanmrg Yedekler

30.06.2016 31.t2.2015
43.347 38.7 62

30.06.2016 31.t2.201s
608.487 676.t31

00
608.487 676.137

651.834 714.899

30.06.2016 3t.12.2015

927 .079 663.887
30.06.2016 tarihi itibari ile 01.01.2016-30.06.2016 doneminde uygulanmakta olan ayhk krdem tazminat- tavanr
olan 4.092,53 TL tutar esas almmrgtrr. (2015: 3.828,37 TL)

Dipnot 28 - Niteliklerine Giire Giderler
30.06.2016 31.I2.2015

-6.148.r24 -9.0r7,054
-2.421.764 -6.003.227

-93.211 -210
-12.099.098 -19,9s1.014

-20.762.203 -34.971.s05

30.06.2016 3r.r2.201s
8,602.186 13.819.327
8.291.7 58 5.532.150

6.000 4.000
64.t46 63,90s
41.238 0

17.005.328 19.419.382

30.06.2016 3t.12.20Is
199.808 148.090

30.06.2016 3I.12.2015
212.650.000 212.650.000

1.894.212 1.894.212

r2t.4s4 121.4s4
4.s64.947 34.564.941

-663.887

28.015

7.079*T.*:)\
"+.t +
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Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Haziran20l6
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tablolara itiqkin Agrklayrcr Dipnotlar

(Tutarlar Ttirk Lirasr Olarak ifade Edilmistir.)

30.06.2016 31,r2.20Is
Ortafrn Adr Soyadr Pay Oranr

(%)
Pay Tutan

(TL)
Pay Oranr

(%)
Pay Tutarr

(TL)
Okullu Grda Mad. Ing. San. ve Tic. Ltd. gti. %rl 30.000.000 0 0

Cem OKULLU Yo38,50 104.966.000 %44 119,966.000
Censiz OKULLU o 38,50 104.966.000 %44 119.966.000
Difer %12 32.71 8.000 %12 32.718.000
Toplam 100 272.650.000 100 272.650.000

Gegmi g Yrllar Kar I Zarurlart
Donem Net Karr/Zaran
Toplam

$irket'in iidenmiq sermayesinin paydaglar arasrndaki dafrhmr

01 Ocak 0l Nisan
30 Haziran 30 Haziran

2015
88.392.r56

-69.473.273

18.918.883

-187.013.570 -224.970.213

3,303,01 B 31 .953.926
124.621.057 121.578.514

01 Nisan
30 Haziran

20t6 2015
60.229.r24 49.698.914

-50.532.589 -38.8s8.129

9.696.535 10.840.845

0l Nisan

$irket'in 30 Haziran 2016 itibariyle sermayesi 272.650.000 adet hisseden olugmaktadrr. (31 Arahk 2015:
272.650.000) Hisselerin itibari de[eri hisse bagma 1 TL dir. girket'in temettii imtiyazr bulunan hisse senedi
bulunmamaktadrr. Sermayeyi temsil eden pay senetlerinin tamamr hamiline yanltdr ve grup aynml yoktur. )

Dipnot 31 - Hasrlat

Satrg Gelirleri

Safiglann Maliyeti o
BriitKarlZarm

Yurtigi Satrglar

Yurtdrgr Satrglar

Difier Safiglar

Satrq iadeleri / iskontolarr

Satrg Gelirleri

0l Ocak
30 Haziran

2016
106.4s1.872

-88.07 5.479

r8.376.393

$irket'in Satrg Gelirlerine ait detayh bilgiler agafrdaki gibidir:
01 Ocak

30 Haziran
2016

99.t50.547

17.922.401

928.697

-rr.549.119

106.451.872

Satrlan Mamul Maliyeti

Satrlan Ticari Mallar Maliyeti

Toplam Satrg Maliyeti

Dipnot 32 - ingaat Siizleqmeleri

01 Ocak
30 Haziran

2016
-84.352.863

-3.722.616

-88.075.479

Ingaat sozlegmelerine iligkin varhklar yoktur.(2O1 5 Yoktur).

01 Ocak
30 Haziran

20t5
72.311.767

20.986.466

942.6s7

-5.908.734

88.392.156

01 Ocak
30 Haziran

20ts
-67.r27.592

-2.34s.68r

-69.473.273

30 Haziran
2016

6r.027 .381

6.199.338

417.325

-7.414.926

60.229.r24

0l Nisan
30 Haziran

2015
42.693.116

10.15 8.954

68t.826

-3.83 5.s 82

49.698.974

01 Nisan 01 Nisan
30 Haziran30 Haziran

2016 2015
-47.858.316 -31.004.103

-2.674.273 -1,8s4.026

-50.532.589 -38.8s8.129

ZJ



Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Haziran2016
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tablolara iliqkin Agrklayrcr Dipnogar

(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

Dipnot 33 - Genel Yiinetim Giderleri, Przarlama Giderleri, Aragtrrma ve Geligtirme Giderleri

Dipnot 34 - Esas Faaliyetlerden Diler Gelirler ve Giderler
01 Ocak

30 Haziran
20r6

134.016

6.000

2.688.112

2.828.t28

Araqtrrma Geligtirme Giderleri
Paz. Satrg ve Da[. Giderleri
Genel Yonetim Giderleri

Toplam

Esas Faaliyetlerden Di[er Gelirler
Konusu Kalmayan Kargrhklar

Onceki Dcinem Gelir ve Karlar

Di$er Ola[an Gelir ve Karlar

Toplam

Finansman Gelirleri

Faiz Gelirleri

Kambiyo Karlarr

Reeskont Faiz Gelirleri

Toplam

0l Ocak
30 Haziran

2016
-93.2t7

-6.148.t24
-2.421,764

-8.663.105

01 Ocak
30 Haziran

2016

0

1.230.839

2.237.577

3.468.4t6

01 Ocak
30 Haziran

2015
-210

-4.009,506
-2.7 63.041

-6,772,757

01 Ocak
30 Haziran

2015
649.623

88.281

11.109.401

r1.847.3rr

0l Nisan
30 Haziran

2016
-46.687

-3.206.73s

-1.282.584

-4.536.006

0l Nisan
30 Haziran

2016
99.63s

0

486.243

585.878

2016
-6.424

-695.012

-369

0

-701.805

20t6
284.201

0l Nisan
30 Haziran

2016

997.983

-1.016.442

-18.459

01 Nisan
30 Haziran

20t5
-188

-2.282.914

-r.344.023

-3.627.185

0l Nisan
30 Haziran

2015
440.892

41.497

10.223.060

r0.705.449

2015
-14.220

-120.459

0

-r.486

-136.165

2015
0

01 Nisan
30 Haziran

2015
0

172.959

93.317

266.276

01 Ocak 01 Ocak
30 Haziran 30 Haiziran

Esas Faaliyetlerden Difer Giderler 2016
Kargrlrk Giderleri -n.165
Di[er Olagan Gider ve Zararlar -1.274.531

Di[er Olafandrgr Gider ve Zararlar - 1.000

Onceki Donem Gider ve Zararlan -180

Toplam -1.288.476 -483.989
Dipnot 35 - Yatrnm Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler

01 Ocak 01 Ocak
30 Haziran 30 Haziran

2016 2015
Yatrnm Faaliyetlerinden Gelirler

01 Nisan 01 Nisan
30 Haziran 30 Haziran

2015
-11.720

-455.039

0

-1t.230

0l Nisan 01 Nisan
30 Haziran 30 Haziran

284.207 83.161
Yatrrm faaliyetlerinden giderleri bulunmamaktadrr. (20 I 5 yoktur.)
Dipnot 36 - Qegit Esasrna Giire Srnrflandrntmrq Giderler
$irket gelir tablosunda giderlerini fonksiyon esasrna gore gdstermigtir. $irket, cari donem amortisman giderlerini
tiretilen mamul maliyetine ve donem giderlerine dahil etrnigtir.
Dipnot 37 - Finansman Gelirleri ve Giderleri

01 Ocak
30 Haziran

2015

0

838.931

s63.564

1.402.495

.T.d'\
_ -.+
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Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Finansal Tablolara iliqkin Agrklayrcr Dipnolar
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X'inansman Giderleri

Kambiyo Zarurlarr

Reeskont Faiz Giderleri

Krsa Vadeli Borglanma Giderleri

Toplam

0l Ocak
30 Haziran

2016
-r.461.828

-5.209.781

-s.427 .489

-12.099.098

01 Ocak
30 Haziran

2015
-3.878.412

-888,1 76

-3.47 6.30s

-8.242.893

0l Nisan 0l Nisan
30 Haziran 30 Haziran

2016 2015
-955.258 -2,004.81 I

-271.051 -2.880,s79

-2.697.110 1.161.990

-3.924.019 -3.723.400

Dipnot 38 - Difier Kapsamh Gelir Unsurlannrn Analizi
ralfi ve yertisti.i makine ve
iden deferlenen rErn elden
varhkla iligkili yrl karrna

30'06'2015 tarihi itibariyle $irket, aktifinde yer alan binalannr, arsa ve aruzileriniyeniden de[erlemeye tabi
tutmug olup yeniden de[erleme sonucu maddi duran varhklarda 13.019 .g47 TLde[er artrg fonu oiaya grkmrgtrr.
Hesaplanan deler artrq fonu tizerinden 650.997 TL ertelenen vergi ytikiimliilrigii hJsaplanmrgtrr.
Dipnot 39 - Satrq Amacryla Elde Tutulan Duran Varhklar
$irket' 23 Ekim 2009 tatihli ycinetim kurulu toplantrsrnda alman karar ile Turgutlu/Manisa,da bulunan
fabrikasrndaki iiretim faaliyetlerinin sona erdirilmesine ve mevcut salga tesisi ile birlikte Turgutlu fabrikasr
arsaslnln safigma karar vermigtir. Dolayrstyla safigrnakarar verilen maddi duran varlrklar deftJrlerde tagrnan
de$erleri ile satrg maliyetleri diigtilmlig gergele uygun de[erinin diigiik olanr ile "satrq amagl elde tutulan duran
varhklar" hesabma transfer edilmigtir.
$irket'in sattg amaglt elde tuttufiu duran varh[mr, SPK listesinde gayrimenkul de[erleme girketleri igerisinde yer
alan, Net Kurumsal Gayrimenkul De[erleme ve Danrgmanhk Anonim $irketi'nin,-4 021g3iirun, no'iu defierleme
uzmanr Mesut KILIQ tarafindan olup, 30.06 015_91 sayrlr
gayrimenkul de[erleme raporunu deferleme bog vaziyette
olan Manisa ili Turgutlu ilgesi ye 3g parsel d e fabrikasr ve
muqtemelatt' vasft ile kayrth gayrimenkuliin mevcut duruma gcire toplam KDV siz pazar d,eSenni 19.g8g.000 TL
olarak tespit etmigtit' 30.06.2015 tarihi itibariyle bu gayrimenkuliin girket kayrtlarrndaki net de[eri ise
ll'446.324 TL dir. Bunun sonucu (19.888.000 TL -ll.446.324 TL:) 8.44r.676 ti aeger arrrgr ve defer arrrg
fonu ortaya grkmrgtrr.

Satrg Amagh Gayrimenkuller
Maddi Duran Varhklar Onceki Donemden Devir
Kayrttan Qrkartrlan
Yeniden Defierleme De$er Artrgr

Kalan Defer

Ertelenmig Vergi Varhklarr
Ertelenmig Vergi Yiiktimliili.ikleri (-)
Ertelenmig Vergi Varhklar/Yiik. (net)

30.06.2016 3r.12.2015
20.703.245 12.271.57 5

0 -10,006

0 8.441.616

20.703.245 20.703.245

rk ve Yiikiimtiitiikteri Dahil)
uhasebe Standartlan' na (TMS ) gore hanrlanmt g fi nansa I

zamanlama farklarr igin ertelenmig vergi varhklan ve
hhklar genellikle bazr gelir ve gider kalemlerinin

vergiye esas tutarlan ile Tiirkiye Muhasebe Standartlarr'na (TMS) gdre hanrlana]r finansal tablolarda farklr
donemlerde yer almasmdan kaynaklanmaktadrr.

30.06.2016 31.12.2015

16.845.7 42 16.449.r9r
00

16.845.742 16.449.191

LTq;
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Kurumlar Vergisi

r. vergrye tabi kurum kazanutizerinden tahakkuk ettirilecek
ergi ul edilneye,
glar, rler ve di$er
llanr ldiikten sonra

2015 yrhnda uygulanan vergi oranr yo2}'dir
Ttirkiye'de gegici vergi tiger ayhk ddnemler itibanyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir.2015 yr1 kurunr
kazanctnrn gegici vergi donemleri itibanyla vergilendirilmesi agamasmda kurum kazancri.izerinden o/o20 orantndagegici vergi hesaplanrr.

dan diigiilmek iizere, maksimum 5 yrl tagrnabilir. Ancal<
an karlardan dtisiilemez.

Gelir Vergisi Stopajt
Kurumlar vergisine ek olarak, da[rtrlmasr durumunda k ar payrelde eden ve bu kar paylarmr kurum kazancrna dahil

lar harig olmak
topajr 24 Nisan
an23 Temmuz

ulu Karan ile o/ol5 olarak uygulanmaktadrr. Da[rtrlmayrp
sermayeye ilave edilen kar paylan gelir vergisi stopajrna tabi de$ildir
Yattnm indirimi uygulamasr 1 ocak 2006 tarihinien gegerli-olmak iizere yi.iriirli.ikten kaldrrrlmrgtrr. Ancak,girketlerin vergilendirilebilir kazanglanrun yetersiz ol-u., sebebiyle, 3'l Aralk 2005 tarihi itibariyle
indirilemeyen yatlnm indirimi tutarlan ile 1 Otak 2006 dncesi baglayan ve iktisadi ve teknik britiinhik arz eden

rllarda elde edilecek vergilendirilebilir kazanelard,an
2010 tarihli Resmi Gazete'de yayrmlanan 6009 sayrh
kazamlan yatrrm indirimi tutarlarr yrl srnrrlamasr
iizenl eme 2 0 I 0 yrh kazanglarna uygulanmak izer e, I

2003 tarihinden cince ahnmrg yatrrrm tegvik belgelerine
rden yolg,B oranrnda vergi tevkifatr yaprlmasrgerekmektedir' Bu tarihten sonra yaprlan tegvik belgesiz yatnm harcamalanndan vergi tevkifatr

yaprlmamaktadrr.

kalemlerinde Tiirkiye Finansal Raporlama Standartla'na
eler sonucunda ortaya grkan gegici farklar iizerinden
vergis i or ant %o 20, dir . B u nedenle, %020 or an b az ahnar ak,
[ii hesaplanmrgtrr.)

Ertelenen Vergi Varhldan/yiikiimliil iikleri
xDe[erleme oncesi maddi duran varhk de[erleme farkr
Krdem tazminai';. kargrh[r
Alacak ve borg reeskontu
**Gegmig yl zararlart
Stoklarrn de$erlenmesi
Kullanrlmamrg izin kargrh[r
Devam eden dava kargrhklarr
* * *Yatrnm indirimden hesaplanan
Krdem kargrhlr dtizeltme farkr
Toplam Brtelenmig Vergi Varhlr

30.06.2016

- L073.081

1 B5.416

-156.532

20.666.437

-262.000

911

3.900

572.952

3r.12.2015

- 1 ,073.081

0

-150.973

20.666.437

-4.721

-5.312

22.287

554.044

t32.111
19.s4r.457
19.54r.457

19.938.009
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Onceki diinemden devreden ertelenmig vergi varl./yiik.
Onc. diinemd. devr. ert. vergi varl./yiik. Diizelt. farlu

Varh Er/Yii kiiml iiliiEii

01 Ocak
30 Haziran

2016
212.650.000

3.303.018

0,0121

01 Ocak
30 Haziran

2015
272.650.000

31.842.121

0,l3gg

-3.191.843

99.s77

16.845.742

01 Nisan
30 Haziran

2016
212.650.000

r.515.739

0,0058

-3.191.843

99.577

16.449.191

01 Nisan
30 Haziran

2015
272.650.000

35.415.124

0,l2gg

(*) $irket'in maddi duran varltklanrun yeniden de[erlemeye tabi tutulmasr sonucunda bilango tarihinde 2I.461.623
TL yeniden de$er artrg fonu hesaplanmryttr. Maddi duran varhklar 2 yrldan fazla $irket uttinndr yer aldrfrndan
vergi mevzuatrna gcire sattg sonrasr ortaya grkacak satrg kazanglarmm %75 i kurumlar vergisine tabi oliayrp,
sadece Vo25 i izerinden kurumlar vergisi hesaplanacalrndan 21.461.623 TL de[er aftrg fonunu n%o25 oranlrk krsmr
iizerinden ertelenen vergi yiiktimliiliigii olarak 1.073.081 TL hesaplanmrqtr.
(x*) $irket'in 2011 ,2012 ,2073 ve 2014 yrllarr zararla sonuglanmrg olup, bu yrllara ait takip eden yrllarda
faaliyetin karla sonuglanmasr sonucunda di.igebilece[i toplam 103.332.185 iI, gegmig yi zaral bulunmaktadrr.
Bunun sonucu, takip eden yrllarda bu zarar toplamma isabet edecek kurum kaianq tizerinden kurumlar vergisi
cidenmeyece[inden, 20.666.437 TL ertelenen vergi varh[r hesaplanmrgtrr.
(***) Gelir Vergisi Kanunu 19 uncu maddesi kapsamrnda , sonraki dcinemlerde kullanabilec ehi2.j70,220 TL lil(
yatrnm indirimine ait ertelenen vergi varhsrdrr.
Dipnot 4l -Pay Bagrna Kaza;ng
Gelir tablosunda beyan edilen hisse baqma (kayry)lkazang, net karrn/(net zararn) ilgili donem iginde mevcut
hisselerin a[rrhkh oftalama adedine boliinmesiyle tespit edilir.
$irketler mevcut hissedarlara birikmig kazanglardan paylan orarunda hisse da[rtarak (bedelsiz hisseler)
sermayelerini arttrrabilirler. Hisse bagtna (kayry)lkazang hesaplarurken, bu bedelsiz hisse ihracr grkarrlmrg
hisseler olarak saytlrr. Dolayrsryla, hisse bagma (kayry)lkazang hesaplamasrnda kullanrlan a[rr1k1 hisse adedi
ottalamast, hisselerin bedelsiz olarak gtkanlmasmr geriye doniik olarak uygulamak suretiyle eide edilir.
Hisse bagrna esas (kayrp) lkazang hissedarlara ait net (zarar)lkarngrkarrlmrg adi hisselerin sciz konusu dcjnemdeki
a[rrhkh oftalama adedine boliinmesi ile hesaplanrr,

Ortalama Hisse Sayrsr

Net Donem Karr

Pay Bagrna Kazang

Dipnot 46 - Tiirev Araglar
Ttirev araglar yoktur.(2O 1 5 Yoktur)

Dipnot 42 -Pny Bazh Odemeler
Pay bazh odemeler bulunmamaktadrr. (2015 yoktur)
Dipnot 43 - Sigorta Siizlegmeleri
$irket 2015 yrhnda siiresi bitmig olan poligelerini yenileyerek, 2016 yrh igin 164.1 19.653 TL teminat bedeli ile
Torbalrdaki faaliyette bulundu[u fabrika binasma ,Turgutlu ve Manyas'taki igyerlerine, makine teghizatlarna,
demirbaglanna, emtiasma, makine ktrtlmast, igyeri abonman, iqyeri sigorta ve elektronik cihaz sigortalarrnr
yaptrmrgtr.
Dipnot 44 - Kur Defiqimin Btkileri
$irket'in 30,06.2016 tarihi itibariyle doviz kuru riski Dipnot 48'de agrklanmrg olup, 30.06.2016 tarihinde sona
eren hesap ddnemi itibariyle olugan kur farkr geliri ile kur farkr gideri kambiyo karla1 ve kambiyo zararlal
hesabmda gcisterilmigtir.
Dipnot 45 - Yiiksek Enflasyonlu Ekonomide Raporlama
SPK' nun 17 Maft 2005 tarih ve 111361 sayrh karan uyannca, Ttirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standaftlart'na (UFRS uygulamastnt benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazrrlayan girketler igin, 1\vr r\u uJ6qr4ru4rlrr ucullllsEyslrsr uallrl,, uyBull oraraK lrnansal IaDlo nazlrlayan $lrKeiler lgln, I
Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere enflasyon muhasebesi uygulamaslna son verilmigtir. Buna
istinaden, 1 ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafindan yayrmlanmrq
.bkonomilerde Finansal Raporlama" Standardr ("uMS / TMS 29") uygulanmamrgtrr.

"T a:;
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Uzun Vadeli Finansal Borglanmalar 30.06.2016
Finansal Kiralama iglemlerinden Borglar 26.170.106
Ert. Finansal Kiralama Borglanma Maliyeti _4.103.279
Toplam 22.066.g27

Dipnot 48 - Finansal Araglardan Kaynaklanan Risklerin Nitelifi ve Diizeyi
a-Sermave Riski Yiintemi:
Sermaye riski yontemi, net borg/toplam oz kaynak oranr olarak izlenir, Bu oran net borcun
boliinmesiyle bulunur. Net borg, nakit ve nakit benzeri degerlerin toplam borg tutarrndan
yiiktimltili.ikler, finansal kiralama ve ticari borclan icerir.

Dipnot 47 - Finansal Araglar
Krsa Vadeli Finansal Borglanmalar
Banka Kredileri
Finansal Kiralama iglemlerinden Borglar
Ert, Finansal Kiralama Borglanma Maliveti
Toplam

Finansal ve Ticari Borglar

Nakit ve Nakit Benzerleri
Net Borg

Toplam Ozkaynak

Net Borg/Oz kaynak Oranr

Dcinen Varlrklar
Krsa Vadeli Borglar
Donen Varhklar / Krsa Vadeli Borglar

30.06.2016

71 .255.205

r0.342.426

-3.086.677

84.510.954

30.06.2016
t25.580.429

3.30s.320
r22.27 5.109

124.621.057

0,98

30.06.2016
154.492.814
103.209.499

lr49

3L12.2015
80,509,023

9,522,089

-3.416.221

86.514.89r

31.12.2015
33.43 l .013
-5.597 .222

27.833.791

toplam dz kayna[a
finansal borglar ve

3I.12.2015
145.414.880

1 .673 .411
t43.741.409

121.578.514

1,18

3t.12.20Is
t13.213.461
111.226.468

1,47

b-Finansal Risk X'aktiirleri :

$irket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, (kur riski, gerge$e uygun defer faiz oranr riski, nakit akrmr faiz oranr
riski ve fiyat riski ) kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadrr. $irket'in risk yonetimi programr genel
olarak mali piyasalardaki belirsizlifin, $irket finansal performansr tizerindeki potansiyel olumsui etkilerinin
minimize edilmesi tizerine odaklanmaktadrr.
Risk yonetimi, $irket'in mali iqler birimi tarafindan yiirtitiilmektedir. Risk politikalalna iligkin olarak ise
$irket'in mali igler birimi tarafindan finansal risk tanrmlanrr, deferlendirilir ve $irket'in operasyon i1niteleri ile
birlikte gahgmak suretiyle riskin azaltrlmasrna yonelik araglar kullanrlrr.
b.l Kredi Riski:
Finansal araglan elinde bulundurmak, kargr tarafin anlagmanrn gereklerini yerine getirememe riskini de
taqtmaktadrr' $irket ydnetimi 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
do[maktadrr. $irket, bayilerinden dogabilecek bu riski, bayiler igin belirlenen kredi limitlerini alman teminatlara
gcire belirleyerek y6netmektedir. Kredi limitlerinin kullanrmr $irket tarafindan si.irekli olarak izlenmekte ve
miigterinin finansal pozisyonu, gegmig tecrtibeler ve di[er faktrjrler gdz dniine almarak miigterinin kredi kalitesi
siirekli de[erlendirilmektedir.
b.2 Likidite Riski:
Likidite riski bir girketin fonlama ihtiyaglarrnr kargrlayamama riskidir. girket, tahmini ve fiili nakit akrmlannr
diizenli olarak takip ederek ve finansal varhklann ve yi.ikiimliiliiklerin vadelerinin eglegtirilmesi yoluyla yeterli
fonlann ve borglanmarczervinin devammr saflayarak, likidite riskini ycinetir, girket;in likidit; risii agagrdaki
gibidir:

-T.qJ
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b.3 Piyasa Riski Yiintemi:
$irket faaliyetleri nedeniyle, doviz kurundaki ve faiz oranrndaki degigikliklerle ilgili finansal risklere maruz
kalmaktadrr.
b.3.1 Kur Riski:
Yabancr para pozisyonu
Toplam TL Bazrnda Dtiviz Varhk ve yiikiimliiliikleri:

30.06.2016 31.12.201s
6.434.475 4.675.693

-30.532.402 -30.266.0s9
-24.097.927 -25.s90.366

Diiviz Tutarr TL Tutarr
r.029.204 2.978.516
927.505 2.912.098
64.937 187.921
72.335 231.189
7.13',7 22.392

13.03 0 41 .7 53

6.434.47s

Diiviz Tutarr TL Tutarr
618.768 1.799.130
893.273 2.838.464

3.1 83 9.319
2.400 7.626
10.000 21.154

4.675.693

$irket' in diiviz cinslerine gii re yiiktimtiiliikleri :

Dciviz varhklar
D0viz yriktimliiltikleri
Net dcjviz pozisyonu

$irket'in diiviz cinslerine giire varhklarr:
30.06.2016
Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varhklar
Parasal Finansal Varhklar
Difier Ticari Alacaklar
Diger Ticari Alacaklar
Toplam

31.12.201s
Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
Di[er Ticari Alacaklar
Parasal Finansal Varhklar
Parasal Finansal Varhklar
Toplam

30.06.2016
Ticari Borglar

Ticari Borglar

Finansal Ytikiimliiliikler
Parasal olan diler Yiikiimliiliikler
Parasal olan di[er Yiikiimliililkler
Toplam

Diiviz Cinsi
Usd
Euro
Usd
Euro
Usd
Euro

Diiviz Cinsi
Usd
Euro
chf

Euro
Aud

31.12.2015 Diiviz Cinsi
Ticari Borglar Etr--
Finansal Yiiki.imli.iliikler Euro
Finansal Yiikiimliiliikler Usd
Parasal olan di[er Yiikiimliiliikler Euro
Parasal olan di[er Ytikiimliiltikler Usd
Toplam

Diiviz Tutarr
1 6.85 1

960

9.500.000 30.441.800

1 .840 25.122

4.113 13.63 8

30.532.402

Diiviz Tutarr TL Tutarr
3.981 I 1 .593
4.088 12.990

9.500.000 30.181,200
4.116 I 1.968

20.000 42.308
30.266.059

Dtiviz Cinsi
Usd

Euro

Euro

Euro

Usd

30'06.2016 tarihi itibariyle 6.434.475 TL karqrhlr dciviz varhfr,30.532.402 TL kargrh[r doviz yiikiimliilugi.i
bulunmaktadrr,
(31.12.2015 tarihi itibariyle 4.675.693 TL kargrh[r dciviz varhsu 30.266.059 TL
bulunmaktadrr.)

ddviz ytikiiml ii ltigii

b.3.2 X'aiz Oranr Riski:
$irketin Finansal ytikiimli.iliikleri faiz oranr riskine maruz brrak
afrrhkh olarak sabit faizli borglanmalardan oluqmaktadrr.
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Dipnot 49-
Muhasebesi

IA

Finansal Araglar (Gerge[e Uygun Defier Agrklamalarr ve Finansal Riskten Korunma
Qergevesindeki Agrklamalar)

Finansal
uygulanrr:

varltklann ve ytktimliiliiklerin gergefie uygun de[erlerinin belirlenmesinde a$a$rdaki ycintemler

-Birinci ycintem: Finansal varhk ve ytiktimli.iliikler, aynr tiirden varhk ve ytiktimltiltikler igin aktif piyasada iglemgciren borsa fiyatlanndan degerlenir.
rk ve yiikiimli.ili.ikler, ilgili varhk veya yi.ikiimliilii[iin birinci yontemde belirtilen
ya da endirekt olarak piyasada gozlenebilen fiyatinrn belirlenmesinde kullanrlan
ir.

varhk ya da ytiktimltiliifiiin gergefie uygun degerinin
eriye dayanmayan girdiler ile deferlenir.
len ttirev finansal aragrar haricinde finansal varhk ve

Bilangoda maliyet veya itfa edilmig maliyetle yansrtrlan finansal araglann defter de$eri ile rayig defierlerineiligkin agrklamalar agafirdaki gibidir:

;llixi"tl1t?h'j,T:tJ;flfi?,l?1;ff i:iH**:#ll,fiT:::il:?",.1,_t,1i1+,i;:
lmaktadrr.

Ticari alacaklann iskonto edilmig ve gi.ipheli alacak kargrh[r ayrrlmrg de[erlerinin, varhklarrn gerge[e uygurlde[erine egdefer oldu[u varsayrlmaktadri.

inin; bahse konu finansal borglarrn itfa edilmig maliyet
varsayrlmaktadrr

erge[e uygun de[erine egde[er oldufu varsayrlmaktadrr.
LT

Dipnot 51- Finansal Tablolarrn dnemli
ve Anragrlabilir olmasr Agrsrndan Agrkr orumlanabilir

$irket'in 30 Haziran 2016 tarihinde sona ,1 sayrh teblif
p; soz Konuslr

u yansrttr[rna ve girket'in izledifii muhasebe ilkeleri ile
rlama Stand artlan (TMS/TFRS) di.izenlemelerine uvsun

Dipnot 52 - TMS'ye itk Gegiq

rliikteki ticari ve mali mevzuatr esas alarak Tiirk Lrrasr
rmaye Piyasasr Kurulu,nun (SpK) 13.06.2013 tarih ve

u "Sermaye piyasasrnda Finansal Raporlamaya iligl<in
rlanmrg olup Tebli[in 5. Maddesine istinaden Kamu

(KGK) tarafindan ytirtirlti[e konulmug olan Tiirkiye
Muhasebe Standartlan / Ttirkiye Finansal Raporlama Staniartlarr ile bunlara iiigt<in 

"k"u" 
yoru.,'la. (TMS/TFRS)

esas ahnmrgtrr.
Ili$ikteki 06.2013 tarihli ve20t3lt9 sayrh Haft
ile uygul al tablo ve dipnot gosterim esaslannatablolar, ve TL cinsinden ifade edilmig olup
$irket'in bilmesi igin, birtakrm diizeltme ve
tutularak

$irket Borsa istanbul'da (BIST) dteden beri iglem gcirdii[i.i igin finansal tablolarrnr TMS,ye gcire sunmaktadrr.Dipnot 53 - Nakit Akrg Tablosuna iligkin Agrklamalar 
-

$irket'in nakit akrg tablosu SPK'nrn 07 .06.2013 tarihli ve 2013l19 sayrl Hafta1k Bii i'nde yaymladr[r duyuruile uygulanmasr zorunlu krlman, finansal tablo ve dipnot gosterim esaslanna

"T.q;
JZ

0 f. Lr'1

sunulmugtur.



Tukag Grda
Tarihinde Sona Eren Ara

Nakit ve Nakit Benzerleri

Kasa
Bankalar
DigerHanr Defierler
Toplam

Dipnot 54 - 6z kaynaklar

tayi ve Ticaret Anonim girketi' nin 30 Haziran2016
sap Diinemine Ait x'inansal rablolara itigt<in Agrklayrcr Dipnoflar
rlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmigtir.)

30.06.2016 31.12,2015
1t

402.057 81.413
2903262 r.592.057
3.30s.320 r,673.47r

$irket'in oz kaynak de[igim
yaymladrfir duyuru ile uygulan
sunulmugtur.

pim Tablosuna iliqkin Agrklamalar
blosu SPK'nn 07.06.2013 tarihli ve 2013/19 sayrh Haftahk

t zorunlu krlman, finansal tablo ve dipnot gosterim esaslarma
Biilteni'nde

uygun olarak

JJ


