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Crcwe Honruath" Cnowe Horwath Olgu Ba$rmsrz Denetim ve YMM A.$.

TUKA$ crDA SANAYI vE TicARET ANoNiM ginxnri yoNnritr KURULU'NA

Tukap Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin 30 Eyliil 2015 tarihli iligikteki konsolide finansal
durum tablosunun ve aynl tarihte sona eren dokuz ayhk donemine ait kAr veya zarar ve diler kapsamh
gelir tablosunun, dz kaynak degigim tablosunun ve nakit akrg tablosu ile onemli muhasebe
politikalarrnrn ozetinin ve di[er agrklayrcr dipnotlarrmn smrh denetimini yrirtitmiig bulunuyoruz.

$irket y0netimi, sOz konusu ara ddnem konsolide finansal bilgilerin Ttirkiye Muhasebe Standartlarrna
uygun olarak hazrlarrnasmdan ve gerge[e uygun bir bigimde sunumundan sorumludur.
Sorumlulu[umvz) yapttp.rmrz smrh denetime dayanarak sdz konusu ara dcjnem konsolide finansal
bilgilere iligkin bir sonug bildirmektir.

Smtrh Denetimin Kapsamt

Yap/.rprmrz smtrh denetim, Smrrh Ba$rmsrz Denetim Standardr (SBDS) 2410 "Ara Donem Finansal
Bilgilerin, igletmenin Yrlhk Finansal Tablolarrnrn Bafrmsrz Denetimini Ytirtiten Denetgi Tarafindan
Smrrh Ba[rmstz Denetimi' ne uygun olarak yiiriitiilmiigttir. Ara donem konsolide finansal bilgilere
iligkin smrh denetim, baqta finans ve muhasebe konularmdan sorumlu kiqiler olmak iizere ilgili
kigilerin sorgulanmasr ve analitik prosediirler ile diger smrrh denetim prosediirlerinin
uygulanmasmdan olugur. Ara donem konsolide finansal bilgilerin smrrh denetiminin kapsamr;
Bafrmsrz Denetim Standartlarma uygun olarak yaplanve amact finansal tablolar hakkrnda bir goriig
bildirmek olan bafrmsrz denetimin kapsamrna kryasla onemli olgride dardrr. Sonug olarak ara donem
konsolide finansal bilgilerin smrrh denetimi, denetim pirketinin, bir ba[rmsrz denetimde
belirlenebilecek ti.im rinemli hususlara vdkrf olabilecefine iligkin bir gtivence safilamamaktadrr. Bu
sebeple, bir bafrmsrz denetim gdnigii bildirmemekteyrz.

Sonug

Smrrh denetimimize gore iligikteki ara donem konsolide finansal bilgilerin, Tukag Grda Sanayi ve
Ticaret Anonim $irketi'nin 30 Eyliil 2015 tarihi itibarryla finansal durumunun, finansal
performanslntn ve aym tarihte sona eren dokuz ayhk dcineme iligkin nakit akrglanntn Tiirkiye
Muhasebe Standartlanlna uygun olarak, dolru ve gergefe uygun bir gori.ini.imiinti saflamadr[r
kanaatine varmamrza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi gekmemiqtir.

CROWE HORWATH OLGU BAGIMSIZ DENETiM vE YEMINI,I vr,q.Li Twusavinr,ix a.s.
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F1NANSAT DURUM TABLOSU
KAR VEYA ZARAR VE DiGER KAPSAMLi GELiR TABLOSU
OZKAYNAKLAR DEGiSiM TABLOSU

NAKIT AKI$ TABLOSU

FTNANSAL TABLOLARA iLi$KiN Di pNorLAR

NOT I GRUP'.UN oRGANizASYoN VEFAALiYETKoNUSU
NoT 2 FINANSALTABLoLARINSUNUMUNAiLi$KiNESASLAR

NoT 3 iSLETME BiRLESMELERi

Nor 4 DiGERi$LETMELERDEKiPAYLAR

NOT 5 BOLUMLEREG6RERA?ORLAMA

NOT 6 ILISKILITARAFA9IKLAMALARI
NOT 7 TICARIALACAKVEBORCLAR
NOT 8 FiNANS SEKToRU FAALiYETLERINDEN ALACAK VE BoRCLAR

NOT 9 DI6ER ALACAKLAR VE D|GER BORQLAR

NOT IO STOKLAR

NOT 11 CANLIVARLIKLAR
NoT 12 PE$iNODENMi$GIDERLERvEERTELENMi$GELiRLER

NoT I3 YATIRIMAMACLIGAYRiMENKULLER

NOT 14 MADDIDURANVARLIKLAR

.,^- ,. HIZMETTEN CEKME, RESTORASYON VE QEVRE REHABILITASYON FONLARINDAN KAYNAKLANAN PAYLAR
'.".'. UzERiNDEKiHAKLAR

NoT 16 UYELERIN KooPERATIF I$LETMELERDEKI HISSELERi vE BENZERi FNANSAL ARACLAR

NoT 17 MADDJOLMAYANDURANVARLIKLAR
NOT 18 $EREFIYE

NOT 19 MADEN KAYNAKLARININ ARA$TIRILMASI VE DEGERLENDIRILMESI

NoT 20 KiRALAMA I$LEMLERI

NOT 2I IMTIYAZLIHIZMETANLA$MALAR

NoT 22 VARLIKLARDADEEERDU$UKLUGU

NOT 23 DEVLETTE$VIKVEYARDIMLARI

NOT 24 BORQLANMAMALIYETLERI

NOT 25 KAR$ILIKLAR,KO$ULLUVARLIKVEBORQLAR

NOT 26 TAAHHUTLER

NOT 27 QALI$ANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORQLAR

NOT 28 NITELIKLERINEGOREGIDERLER

NoT zs oIGERVARLIKVEYIJKUMLULUKLER
NoT 30 SERMAYE,YEDEKLERvEDIGEROZKAYNAKKALEMLERI
NOT 3I HASILAT

NOT 32 IN$AAT SOZLE$MELERI

- -^_ -- GENEL yoNETiM GIDERLERI, PAZARLAMA GiDERLERi, ARASTTRMA vE cELi$TiRMENor 33 cioeru-Bni

NoT 34 ESAS FAALiYETLERDEN DIGER GELiRLER VE GIDERLER

NoT 35 YATIRIM FAALJYETLERJNDEN GELIRLER VE GiDERLER

NoT 36 QE$iT ESASINA GORE SINTFLANDIRILMI$ GiDERLER

NOT 37 FINANSMANGELIRLERIVEGIDERLERI

NOT 38 DIGERKAPSAMLI GELIRUNSURLARININ ANALIZI

NOT 39 SATI$ AMACIYLAELDETUTULANDURANVARLIKLAR

NoT 40 GELIR VERGiLERi (ERTELENMi$ VERGi VARLIK VE YUKUMLULUKLERi DAHiL)

NOT 4I PAYBASINAKAZANC
NOT 42 PAYBAZLIODEMELER

NOT 43 SIGORTA SOZLESMELERI

Nor 44 KUR DEGiSiMiNiN ETKILERi

NoT 45 YUKSEKENFLASYONLUEKONOMIDERAPoRLAMA

NOT 46 TUREVARAqLAR

NOT 47 FINANSALARAQLAR

NOT 48 FTNANSAL ARAQLARDAN KAYNAKLANAN RISKLERIN NITELIGI VE DUZEYI

,,^- ,^ FiNANSAL ARACLAR (GERCEGE UYGUN DE6ER AqIKLAMALARI VE FiNANSAL RiSKTEN KORUNMA.'-, *, 
IT,fiJHASEBESi CERqEVESiNDEKI AqIKLAMALAR)

NOT 50 RAPORLAMADONEMINDENSONRAKIOLAYL

FINANSAL TABLoLARIN oNEMLI oLcUDE ETKiLEYEN YA DA FINANSAL TABLOLARIN ACIK, YORUMLANABILIR
NOT 5I vn ANLA$ILABiLIR OLMASI AQISINDAN AQIKLANMASI GEREKEN DIGER HUSUSLAR

NOT 52 TMS'YE ILK GEQI$

NOT 53 NAKIT AKI$ TABLOSUNA ILI$KIN AQIKLAMALAR

NOT 54 OZKAYNAKLAR DECI$IM TABLOSUNA ILI$KIN AQIKLAMALAR
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TUKAS GIDA SANAY| VE TiCARET A.$.'NiN
BAGIMSIZ DENETiMDEN GECMi$ 30.09,2015 TARiHLi ARA DONEM KoNsoLiDE FiNANsAL DURUM TABLoSU

(T0m tutarlar TL olarak giisterilmigtir)

D PNOT 30.09.2015 It.72.2014
VARLIKLAR 299.902.268 207.468.306
Diinen Varhklar

Nakit ve Nakit Benzerleri

Ticari Alacaklar

-iligkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Di[er Alacaklar
-iligkili Olmayan Taraflardan Diger Alacaklar
Stokla r

Pesrn uoenmrS Gr0efler
Cari Donem Vergisiyle ilgili Varlrklar
Di6er Donen Varllklar

53

7

7

9

9

10

I2
40

29

203.896.090

9.914.095

38,754,708

38.754,708

r.469.319

1.469.319

105.381.1s5

3.O79,304

53.430

24.540,833

1s2.834.990

2r.975.882

28.366.093

28.366.093

7.147.878

L.14L.8t8
65.976.4t6

7.46L.281

0

2r.647.865
ARA TOPLAM 183.192.845 140.563.415
-Satrg AmaElr Srnrflandtrrlan Duran Varltklar 39 2o.703.245 L2.271".575
TOPLAM DONEN VARLIKLAR 203,895.090 152.834.990

Duran Varhklar

Maddi Duran Varlrklar

Maddi Olmayan Duran Varlrklar
Ertelenmig Vergi Varlrpr

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

TOPLAM VARLIKLAR

1-4

77

40

96.006.178

77.563.063

73L.545
77.777,570

54.633.316

53.827.505

805.81 1

0

95.005.178 54.633.316

299.902.268 207.468.306

KAYNAKLAR 299,902,268 207.458.305
Krsa Vadeli Yi.iki.imliil0kler

Krsa Vadeli Borglanmalar

Uzun Vadeli Borglanmalann Krsa Vadeli Krsrmlarr

Ticari Borglar

-ilr$Kilr Iaratara Ircan uorQtar

-lli$kili Olmayan Tarallara Ticari Borglar

Qalr5anlara Sallanan Faydalar Kapsamtnda Borglar

Diger Borglar

-lligkili Olmayan Taraflara Diier Borglar

Ertelenmit Gelirler

Krsa Vadeli Kargrlrklar

-Qalrganlara Sa$lanan Faydalara ili5kin Krsa Vadeli Kar5rlrklar

-DiEer Krsa Vadeli Kar5rlrklar

Di[er Krsa Vadeli YirkijmlijlUkler

TOPLAM KISA VADEL| YUKUMLULUKLER

Uzun Vadeli Yiiki.i mliili.i kler
Uzun Vadeli Borglanmalar

Ertelenmis Gelirler

Uzun Vadeli Kargrlrklar

-Qalr5anlara Saflanan Faydalara lligkin Uzun Vadeli Kargrlrklar

Ertelenmis Vergi YilkiimliililIt)
TOPLAM UZUN VADELi YUXUMIUIT!TITN

47

47

7

6,7
7

9

9

9

72

27

27

25

29

47

72

27

27

40

147.576.370

79.402,425

13.684.800

so.727.936

rr1.872
50.516.054

226.206

863.797

863.79r
1.866.048

745.164

39,279

705.885

0

r05,L44.470

40.890.253

5L.752.225

10.165.115

0

10.165,1 15

340.65 1

237.298

237.298
r.669,284

634.744

65.323

s68.821

61.500

L47,5L6.t70 L05,L44.470

3 2.593.280

27.O23,377

4.897,674

672,229

672.229
0

31.785.488

22.029.895

5,975.320

s88.430

588.430

3.79r.843

32.593.280 31.785.488

OZKAYNAKLAR ttg.792.618 70.s38.348

-Odenmig Sermaye

-Sermaye Duzeltmesi Enflasyon Farkr

-Paylara ilitkin Primler
-KAr veya Zararda Yeniden Srnrflandrrrlmayacak Birikmi5 Di!er
Kapsamlr Gelirler veya Giderler

Yeniden De[erleme ve Olgirm Kazanq/Kayrplarr

Krdem Tazminatr Karg.-Aktiieryal Fon

-K6rdan Ayrrlan Krsrtlanmrg Yedekler
-Gegmig Yrllar K6rlarr/Zararlarr

-Donem Net Kdn/Zaral
TOPLAM KAYNAKLAR

30

30

30

30

30

30

30

30

30

272.650.0O0

L,894.272
\2L454

30.53 6.551

34,564,947
-4.028.396

28.075
-222.r54,rO3

36.716.429

272.650,000

L.894.2L2

I27.454

77.998.110
2L,943.30l
-3.944,597

28 07s
-178.340.308
-43,813.795

299.902.268 207,468.305
TOPLAM KAYNAKLAR 299.902.268 207.468.306

tEkteki dipnotlar bu finansal tablolaln ayrrlmaz bir pargasrdrr
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TUKAg GIDA SANAY| VE T|CARET ANONiM SiRKET|'NiN
30 EYLUL 2015 TAR|HiNDE soNA EREN ARA DONEMiNE AiT BAGIMsIz DENETiMDEN GEgMi$

KONSoLiDE KAR VEYA ZARAR VE Di6ER KAPSAMLI GELiR TABLosU
(Ti.im Tutarlar T[ olarak giisterilmi$tir.]

DIPNOT
01.01.2015
30.09.2015

01,01.2014

30.09,2014
01,07.2015

30,09.201s
0I.07,2014
30.09.2014

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasrlat

Satrslann Maliyeti (-)

W'i.t Ker/Zarar
Ara$trrma Geliltirme Giderleri
Genel Yiinetim Giderlerl (-)

Pazarlama Giderleri (-)

Esas Faaliyetlerden Diger Gelirler
Esas Faaliyetlerden Difer Giderler (-)

Esas Faaliyet KAn /laran

Yatrnm Faaliyetlerinden Gelirler
Yatrnm Faaliyetlerinden Giderler

FiNANSMAN GiDERi oNcEsI FAALiYET KARI/zARARI

Finansman Gelirleri
Finansman Gidederi (-)

SURDURUTEN FAATiYETTER VERGI oNcEsi KARI/zARAR

Sfirdi.irijlen Faaliyetler Vergi cideri celiri
Donem Vergi Gideri/Geliri
ErtelenmiS Vergi Gideri/celiri

SURDURUTEN FAALiYETLER D6NEM KARI/zARARI

DCiNEM KARI/ZARARI

SUrdiiri.ilen Faaliyetlerden Pay Battna Kazang

Di6ER KAPSAMI-I GELiR KIsMI

Kar veva zararda veniden srnrf landrrrlmavacaklar
.Maddi Duran Varltklar Yeniden Deperleme Artrqlan /Azahglail
. Maddi Olmayan Duran Varhklar Yeniden Defierleme Artrglarr /Azalrglarr
-Kar veya Zararda Yeniden 5rnrflandrrrlmayacak DiBer Kapsamlt celire ili$kin Vergiler

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

TOPLAM KAPSAMLI GELiR

PAY BASINA KAZANC

)i

)i

33

33

33

34

34

35

35

37

37

40

40

40

41

38

38

38

38

38

38

38

38

138,534,166

-L11.108.363

27,425,803
-270

-4.906.867

-5.761.959

1,4.404.637

-2.121,.737

29.039.657

96,661

0

29.135,318

2.s 16,555

-15.740.280

15.912.593

20.803.836

0

20.803,836

36,716.429

36.7L6.429

0,!347

12.368.950

12.368.950

t3.0I9.947
0

-650.997

0

-650.997

49.08s.379

0,1800

75,L27,974
-83.756.678

-8.538.704

-264.941
-IO.877.375

-17.500.037

1,937.600

-695.477

-35.038.934

0

-7t3.675

-36,7s2.609

6,018.842

-10.65 6.163

-41,389,930

0

0

0

-41.389.930

-41.389.930

-0,4139

0

0

0

0

0

0

0

-41.389.930

-0,4139

34.997.962
-26.684.546

8,313,416

0

-1,589.104

-7.752.463

7.945.257

-1,.221,.245

5,695.861

L2.894

0

J.tud.t55

L.0r4,544
-1.40r.979

-678,680

-285.468

0

-285.468

-964.L48

-964.L48

-0,0035

0

0

0

0

0

0

0

-964.148

-0,0035

15.983.210

-2t.908.622

-LL.925.4t2
-89.933

-4.140.767

-t.812,805

432.57I
-400.s04

-24.596.850

0

-749.422

-25.346.272

315.465

-3.622.621-

-28.593.428

0

0

0

-28,593.428

-28.593.428

-0,2859

0

0

0

0

0

0

0

-28,593.428

-0,2859

*Ekteki dlpnotlar bu finansal tablolarrn ayrrlmaz bir pargasrdrr.
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TUKA9 GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM $IRKETI
3Ol09/2015 TARIHiNDE SONA EREN ARA HESAP DONEMINE AIT KONSOTIDE NAKIT AKIS TABLOSU

(Birim - Aksi belirtilmedikce Ttirk Lirast ("T["] olarak ifade edilmistir.)

Baf,rmsrz srnrrlr

denetimden
Eecmrs

Bairmsrz srnrrlr

denetimden
pecmis

01.Oca.15

30 EvlUl 2015

01,Oca,14

30 Evli.il 2014

Sletme Faaliyetleri

Vergi oncesi Kar / Zarar

Amortisman ve itfa Paylan

Krdem Tazminatr ve Krdemli i5qilik Tazminatt KarStlidl

Maddi Duran Varlrk SatlS Karlarl

Satrt Amaglr Duran Varlrklafln Deferlemesinden Elde Edilen Deder Artltl
Fazi Geliri

hatz bt0erl

Stok Kar5tltklarr/(karStltklann ters gevrilmesi)

$tipheli Alacak Kargtltk Gideri

izin Kargrlrklarr ve Di[er Gider Kar5rlrklarr

Dava Kar5tltklarr/(karSrlrklann ters gevrilmesi), Net
Forward cider Tahakkuklarr/( gellr tahakkuklarr)

Finansal Borclara lliskin Kur Farkr, Net

1s.912.593

3,285,999

0

-145,301

-8.14]..676

-7,438.L29

847.654
0

0
-194 819

0

0
7.97t.643

-41.389.930

2.632.439

-962.038

312.674

370.956

0

8.585.535
-743 237
-885.406

-9.775

-4.257

-s.243.629

:aaliyetlere Yiinelik Varhk ve Yiikiimliil0klerdeki Deli5imler Oncesi Net Zarar 18.097.954 -36.576.062

Faaliyetlere Y6nelik Varhk ve Yi.ik0mliiliiklerdeki DeEiiimler-Net

Krsa Vadeli Ticari Alacaklar (ili$kili Taraflar dahil)

Stoklar

DiIer Alacaklar

Dider Ddnen Varlrklar

PeSin Odenmit Giderler

DiIer Duran Varlrklar

Ticari Borglar (ilifkili Kurulu$lar dahil)

Dider Borglar

Ertelenmit Gelirler

Ealr$anlara saglanan Faydalar Kapsamrndaki Borglar

Qalt5anlara Safl anan Faydalara lliSkin kargrlrklarda deiigim

Diger Krsa Vadell Ka15tltklar ve Diger YrikiimliilUkler

Odenen Krdem Tazminatlarl

-10.388.515

-39.404.739

327.441,
-2.898.968

-1.618,023

0

40.562.82t
632.493

-r.077.646
-1,74.445

0
-2.506.260

0

25.333.156
-15,655.714

875.581
-4.552.274

293.98s

304.89s

30.637.213
-9,093

337,120

291,.576

729.456

r.054.265
-352.168

Esas Faalivetlerden SaElanan Net Nakit L.6L2.O23 2.ZtZ,55b

Yatrnm Faaliyetleri:

Maddi ve Maddi olmayan Duran Varlrk Alrmlaflna iti$kin Nakit qtktilan

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlrk Satrglanndan Elde Edilen Hastlat

Satrs Amacrvla Elde Tutulan Duran Varhk Satrslaflndan Elde Edilen Hastlat

-13.984.110

74.629
0

-L.782.796

0
394,248

Yatrnm Faalivetlerinde (kullanrlan) Net Nakit 13.909.481 1.388.548

Finansman Faaliyetleri

Ktsa Vadeli Altnan Krediler

Krsa Vadeli Odenen Krediler

Uzun Vadeli Kredilerin Krsa Vadeli odenen Krsmr

Uzun Vadeli Alrnan Krediler

Kredilerin Geri odemesi
Faiz odemeleri

L.084.747

0

0

4.993.482
0

-5.a42.557

5,913.862

0

0

0

0
-5.030.474

Finansman Faalivetlerinde (kullanrlan) Net Nakit 235.672 883.388

Nakit ve Nakit Benzeri DeEerlerdekl (Azalrs)/Artrs -t2.061.786 1.707.376

Nakit ve Nakit Benzeri Deierlerin Diinem Basr Bakivesi 21.975.882 107.861

\akit ve Nakit Benzeri DeEerlerin Diinem Sonu Bakivesi 9.914.096 1.815.237

lEkteki dipnotlar bu finansal tablolann ayrrlmaz bir pargasrdrr
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Dipnot 1- Grup'un Organizasyonu ve X'aaliyet Konusu
Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi Grubu ("Grup") , Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi
("$irket") ile ba$r ortakhfr olan Tukag Okullu Drg Ticaret A.$.'den ("Ba[h kurulug") olugmaktadrr.
Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi 'nin ("$irket") faaliyet konusu, bagta salga, konserve ve turqu

olmak rizere her ti.irlii grda maddelerinin iiretimi ve bu iiriinlerin yurt iginde ve yurt drgrnda pazarlanmastdtr,

$irket'in iiretim faaliyetleri Torbah ve Manyas'taki tesislerinde gergeklegtirilmektedir.
("$irket") Torbah Ticaret Sicil Miidiirliifiinde 3329 sicil numarasl ile kayrtl olup, ticaret sicilinde kayrth olan

merkez adresi Qaybaqr Mahallesi izmir Caddesi No:51 35880 Torbah-izmir'dir.
("$irket") te 30.09.2015 tarihi itibari ile 90 kigi gahgmaktadr. (201.4:155 kigi)
("$irket") in 30.09.2015 tarihi itibari ile tescil olunan odenmig sermayesine gcire ortakhk yaprsr ve pay dafirhmr
aga[rdaki gibidir:

("$irket") ortaklanndan Okullu Grda Maddeleri ingaat San. ve Tic. Ltd. $ti. sahip oldufu Vo5,41 orarundaki

hisselerinin tamamrnr devretmig olup, ("$irket") sermayesi iizerinde ortakh[r kalmamrgtrr.

("Ba$r kuruluq") Tukag Okullu Drq Ticaret A.$.'nin faaliyet konusu, ithalat, ihracat, grda maddeleri ticareti,

lojistik igleri, ingaat igleri , nakliye ve pazarlama igleridir.
("Ba[h kurulug") Torbah ticaret sicil miidtirli.igiinde 5304 ticaret sicil numarasr ile kayrth olup, sicildekr adresi

Qaybaqr Mahallesi izmir Caddesi No:51 358S0 Torbah-izmir'dir.
("Baflr kuruluq") da 30.09.2015 tarihi itibariyle 5 kigi gahgmaktadrr.
("Ba[h kuruluq") un 30.09.2015 tarihi itibari ile tescil olunan cidenmig sermayesine gore ortakhk yaprsr ve pay

dafrhmr agafrdaki gibidir:

Dipnot 2-Finansal Tablolann Sunumuna itiqXin Esaslar
2.1 Sunuma Iliqkin Temel Esaslar
2.1.1 Uygunluk Beyant
itigittetci konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasasr Kunrlu'nun ("SPK") 13 Haziran2013 Iarihve 28616

sayrlr Resmi Gazele' de yayrmlanan Seri II-14.1 No'lu "sermaye Piyasasrnda Finansal Raporlamaya iligkin
Esaslar Tebliff' hi.ilaimlerine uygun olarak hazrlanmrg olup Teblifin 5, Maddesine istinaden Kamu Gozetimi
Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu ("KGK") tarafindan yiinirliipe konulmug olan Trirkiye Muhasebe

Standartlarr / Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlarr ("TMS/TFRS") ile bunlara iligkin ek ve yorumlart
("TMS/TFRS") esas alnmtgtr.
igletmeler, TMS 34 standardma uygun olarak aru donem finansal tablolanm tam set veya ozet olarak

tercih etmigtir.hazrlamal<ta serbesttirler. $irket, bu gergevede, ara donemlerde tam set finansal lablohanrlama
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almrg oldufiu bir kararla, Ttirkiye'de faaliyette bulun
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak rizere enflasyon muhasebesi uygular
etmigtir. Grup, finansal tablolan bu karar gergevesinde haztrlanmtgttr.

-.:!';/

30.09.2015 31.t2.2014
Ortafrn Adr Soyadr Pay Oranr

("4\
Pay Tutarr

ffL)
Pay Oranr

('\
Pay Tutan

(TL)
Okullu Grda Mad. Ins. San. ve Tic. Ltd. Sti. %5.41 14.760.986

Cem OKULLU %44 119.966.000 %44 1 19.966,000

Cenpiz OKULLU %44 r 19.966.000 %44 119.966.000

DiEer %r2 32.718.000 %6.s9 11.951.0t4

Tonlam 100 272.650.000 100 272.650.000

30.09.2015

Ortafrn Adr Soyadr Pay Oranr
(o\

Pay Tutarr
(TL)

Tukas Grda Sanavi ve Ticaret Anonim Sirketi %100 200.000

Tonlam 100 200.000

Delt"
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Grup, muhasebe kayrtlanrun tutulmasrnda ve kanuni finansal tablolarrrun haztrlanmasmda, Tiirk Ticaret Kanunu

("TTK"), vergi mevzuatr ve Tiirkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanh[r tarafindan grkarrlan Tekdrizen Hesap Plantnt

esas almaktadr. Yabancr iilkelerde faaliyet gcisteren bafih ortakhklar, ig ortakhklan ve igtirakler kanuni finansal

tablolarrm faaliyet gosterdikleri iilkelerde gegerli olan kanun ve yonetmeliklerine uygun olarak hazrlamrqttr.

Konsolide finansal tablolar, gerge[e uygun de[erleri ile gosterilen finansal varhk ve yiikiimltliiklerin dtqrnda,

tarihi maliyet esasr baz ahnarak Tiirk Lirasr olarak hazrlanmtgtrr, Konsolide hnansal tablolar, tarihi maliyet

esastna gdre hazrrlanmrg kanuni kayrtlara TMS/TFRS uyarmca dofiru sunumun yaptlmast amactyla gerekli

di.izeltme ve s mtfl andrmalar yans rtrlarak dilzenl enmi 9tir.
2.1.2 F'inansal tablolartn haztrlanrg gekli
Grup'un iligikteki konsolide finansal tablolarr 20.05.2013 tarih ve 28652 saytlt Resmi GazeIe'de Kamu Gozetimi

Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu ("KGK") tarafindan yaytmlanan 25.04.2013 tarih ve 75935942-

050.01.04-[04/01] sayilr kararm eki olan "Finansal Tablo Ornekleri ve Kullarum Rehberi"ne uygun olarak

hazrlanmtgttr,
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 Trirk Lirast (TL) cinsinden ifade edilmigtir'
2.1.4 Yiiksek Enflasyon Diinemlerinde X'inansal Tablolann Diizeltilmesi
SPK' nun 17 Mart 2005 tarih ve 111367 sayilr karan uyannca, Tiirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe

Standartlarr'na (TMS/TFRS uygulamasmr benimseyenler dahil) uygun olarak finansal tablo hazrrlayan girketler

igin, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere enflasyon muhasebesi uygulamaslna son verilmigtir.

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

Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardr ("UMS / TMS 29") trygtlanrnamtqttr'

2.1.5 iqletmenin Siireklili[i Varsayrmr
Konsolide finansal tablolar, Grup'un oni.imiizdeki bir yrlda ve faaliyetlerinin dofial akrgr igerisinde varltklanndan

fayda elde edece[i ve yiiktimli.iliiklerini yerine getirece[i varsayrml altrnda igletmenin siireklilifi esastna gdre

hazrlanmtgtr.
2.1.6 Kargrlagfirmah Bilgiler ve Onceki Diinem Tarihli Finansal Tablolarrn Dtizeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek izere, Grup'un cari donem konsolide finansal

tablolarr onceki donemle kargrlagtrrmah olaiak hazrlanmaktadrr, Cari donem konsolide finansal tablolarrn

sunumu ile uygunluk saflanmasr agrsmdan kargrlagtrrmah bilgiler gerekli goriildiiftinde yeniden stntflandtnlr.

2.1.7 Konsolidasyona itigt<in Esaslar

Konsolide finansal tablolar agafrdaki maddelerde belirtilen esaslara gore hazrrlanan Grup hesaplarrnr igerir,

Konsolidasyon kapsamrna dahil edilen girketlerin finansal tablolarrnrn hazrlanmast strastnda, SPK Finansal

Raporlama Standartlarr'na uygunluk ve Grup tarafindan uygulanan muhasebe politikalanna ve sunum

bigimlerine uyumluluk ugryni*, gerekli diizeltme ve smrflandrmalar yaprlmrgtrr. Ba[h ortakltklann faaliyet

sonuglan satrn alma veya elden grkut-u iglemlerine uygun olarak soz konusu iqlemlerin gegerlilik tarihlerinde

dahil edilmi$ veya harig brrakrlmrqlardr.

BaEh Ortakl*lar
Kontrol, bir igletmenin faaliyetlerinden fayda elde etmek amacryla finansal ve operasyonel politikalan iizerinde

kontrol giici.iniin olmast ile sa[lamr.
Bagl oitaklklar, girket'in yi dofirudan ve/veya dolayh olarak kendisine ait olan ve $irket'in iizerinde oy

hailarrna sahip oldufu hisseler neticesinde girketlerdeki hisselerle ilgili oy hakkmm o%50'den fazlastnt kullanma

yetkisine sahrp oldup'u ya da oy hakkmm 0/050'denfazlasmr kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve

igletme politikalarr i"innde fiin naUmiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve igletme politikalarrm $irket'in
menfaatleri dofrultusunda kontrol etme yetkisi ve giiciine sahip oldu[u girketleri ifade eder' Grup'un baqka bir

girketi kontrol edip etmedifinin deferlendirilmesinde domiqtiirulebilir veya kullamlabilir potansiyel oy haklanntn

varlrfr da goz oni.inde bulundurulur.
Grup;un bagka bir girketi kontrol edip etmedifinin degerlendirilmesinde doniigtririilebilir veya kullanrlabilir

potansiyel oy haklarrrun varhfr da goz oniinde bulundurulur'

iO nyttit 2015 tarihi itibanyla konsolidasyona tabi tutulan bafh orlakhk]ar ve ortakhk oranlan Dipnot 1'de

gosterilmigtir.
Ba[h ortakhklar, faaliyetleri rizerindeki kontroliin Grup' a transfer oldufu
kapsamma ahmr. Ba[h ortakhklar igin uygulanan muhasebe politikalan Grup

tarihte
iata
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politikalarr ile tutarhh[m sa$anmasr amacryla de[igtirilir.
Baflr orlaklrklar' a ait finansal durum tablolan ve kar veya zarar tablolan tam konsolidasyon ycintemi kullanrlarak
konsolide edilmig olup $irket ve ba$r ortakhfirn sahip oldugu paylarrn kayrth igtirak de[erleri, rlgtli oz kaynaklar
ile kargrhkh olarak netlegtirilmigtir. $irket ile ba$h ortakhklar arasrndaki grup iqi iglemler ve bakiyeler
konsolidasyon iglemi srasmda netlegtirilmigtir, $irket'in sahip oldu[u hisselerin kayrth deferleri ve bunlardan

kaynaklanan temettiiler, ilgili riz kaynaklar ve kapsamh gelir tablosu hesaplarrndan netlegtirilmigtir,
2.1.8 UMS-19 "Qahganlara Saflanan Faydalar" Standardrnrn Etkisi
I Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamasr zorunlu olmak izere yayrnlanan bu standarda gore; gahqanlara

saflanan faydalara iligkin aktiieryal kayrpl(kazang) di[er kapsamh gelirde muhasebeleqmesi gerekmektedir. Grup,
31 Aralrk 2012 tat'rlrrine kadar gahganlara saflanan faydalara iligkin aktiieryal kayryl(kazancr) gelir tablosunda
muhasebeleqtirmigtir. Ilgili standardrn yeniden diizenlenmesi nedeniyle muhasebe politikasrndaki sciz konusu
defiigik1ifi standardm belirledigi gekilde gegmige dontik olarak uygulamrg ve bu do[rultuda onceki donemlerde
finansal tablolar ve dipnotlarda raporlanmrg aktiieryal kayrpl(kazanglar), gelir tablosundan gtkanltp, kapsamh
gelir tablosunda muhasebelegtirilmi gtir.
2.1.9 UFRS-11 "Miiqterek Anlaqmalar" Standardrnrn Etkisi
1 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulamasr zorunlu olmak iizere yaymlanan bu standart UMS-31 "iq
Ortakhklarrndaki Paylar" standardrm uygulamadan tamamen kaldumrgtrr. Miigterek anlagmalan; mrigterek
faaliyet ve ig ortakhfr olarak iki kategoriye ayrmakta ve i9 oftakhklannr ozkaynak yontemi ile
muhasebeleqtirilmesini zorunlu tutmaktadrr.
Bu standartlardaki defiqiklife ba$r olarak; "iligkili Taraf Agrklamalarf', "Finansal Araglardan Kaynaklanan
Risklerin Nitelifii ve Diizeyi" ile "Finansal Araglar (Gergefe Uygun De$er Agrklamalan ve Finansal Riskten
Korunma Muhasebesi Qergevesindeki Agrklamalar)" da ki dipnot agtklamalarr yeniden drizenlenmigtir.

Nakit akrm tablosunun UMS 1 "Finansal Tablolarrn Sunumu" ve llMS 7 "Nakit Akrg Tablosu" standardtntn

ongordiigii gosterimlerle uyrmlagtnlmasr amacryla 31 Arahk 2014 Lanhi itibarryla nakit akrm tablosunda

smrfl andrmalar yaprlmr gtrr.

2.2 Muhasebe Politikalartnda Defiqiklilder
Muhasebe politikalannda yaprlan rjnemli defiiqiklikler geriye d6niik olarak uygulanmakla ve cinceki donem

finansal tablolan yeniden dtizenlenmektedir.30 Eyliil 2015 tarihinde sona eren dcinem ait konsolide finansal

tablolarrn hazrlanmasr srasmda kullamlan muhasebe politikalarr, 31 Arahk 2014 tarllnnde sona eren yrla ait
finansal tablolarrn hazrlanmasr srrasrnda kullamlan muhasebe politikalarr ile tutarhdrr.
Grup, IIMS/TMS 19 (depigiklik), "Qahganlara Sa[lanan Faydalar" standardmm revize edilmesi ile ilgili olarak
UMS 8'e "Muhasebe Politikalarr, Muhasebe Tahminlerindeki De[igiklikler ve Hatalar" uygun olarak gegmige

ycinelik diizenlemeler yapmrgtrr.
2.3 Muhasebe Tahminlerindeki Defiqiklikler ve Hatalar
Muhasebe tahminlerindeki defigiklikler, yalnrzca bir doneme iliqkin ise, de[igikli[in yaprldt$r cari dcinemde,

gelecek donemlere iligkin ise, hem defiigiklifin yaprldrfr donemde hem de gelecek donemlerde, ileriye yonelik
olarak uygularur. 30 Eyltil 2015 tarihinde sona eren doneme ait konsolide finansal tablolann haztrlanmast

srasmda kullanrlan onemli tahminler, 31 Arahk 2014 taihinde sona eren dcineme ait finansal tablolann
hazrlanmasr srasmda kullanrlan tahminlerle tutarhdr.
Tespit edilen onemli muhasebe hatalarr geriye domik olarak uygularur ve onceki ddnem finansal tablolan yeniden

drizenlenir.
2.4 Uluslararasr tr'inansal Raporlama Standartlarr'ndaki (TFRS) Defigiklikler
Grup cari yrlda Uluslararasr Muhasebe Standarllarr Kurulu (UMSK) ve IIMSK' nun Uluslararasr Finansal

Raporlama Yorumlan Komitesi (UFRYK) tarafindan yaymlanan ve 1 Ocak 2015 tarihinde baglayan yrla ait
dcinemler igin gegerli olan yeni ve revize edilmig TMS/TFRS'lerdeki degigiklik ve yorumlardan Grup' un finansal
tablolarr iizerinde etkisi olan defigiklik ve yorumlan uygulamrgtrr. I Ocak 201 5 tarihinde baglayan yrlhk donemler

ve yine 1 Ocak 2015 tarihinde, 30 Eyliil2015 dcjnemine ait gegerli olan ve Grup' un konsolide finansal tabloian
iizerinde cjnemli etkisi olan de[igiklik ve yorum yoktur.
2.4.1.L 30 Eyliil 2015 tarihi itibarryla yiiriirliikte olan
getirilen de[igiklikler ve yorumlar:

yeni standartlar ile mevcut iinceki standartlara

- TMS 19'daki degigiklik, "Tantmlanmrg fayda planlan"; 1 Temmuz 2014 |arlhl
baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu smrlt defigiklik rigrincii kigiler

' ^+\
e f, N\'

tammlanmrg fayda plamna yaprlan katkrlara uygulanrr. Plana yaprlan katkrlann
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hesaplandr[r; ornefin maagmm sabit bir krsmnm katkr olarak almmast gibi; durumlarda nastl muhasebele$time
yaprlaca[rna agrkhk getirmektedir.

- Yrllrk iyilegtirmeler 20102012 Donemi; 1 Temmuz 2014 tat'ltrnde veya bu tarihten sonra baqlayan yrlhk
raporlama donemlerinde gegerlidir, iyileqtirme projesi 2010-2012 donemi igin aga[rda yer alan 7 standarda

defiiqiklik getirmigtir: 
..

. TFRS 2, Hisse Bazh Odemeler

. TFRS 3, igletme Birlegmeleri

. TFRS 8, Faaliyet Boli.imleri

. TFRS 13, Gerge[e Uygun De[er Otsiimii

. TMS 16, Maddi Duran Varhklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varhklar

. TFRS 9, Finansal Araglar; TMS 37, Karqrhklar, $arta Ba$r Varhk ve Yiiki.imli.iliikler

. TMS 39, Finansal Araglar - Muhasebelegtirme ve Olgiim
- Yrllrk iyilegtirmeler 20112013 Donemi; I Temmuz 2014 tarilinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk
raporlama ddnemlerinde gegerlidir, iyileqtirme projesi 20112012 ve 2013 donemi igin aqafrda yer alan 4

standarda depigiklik getirmiqtir:
. TFRS 1, TFRS'nin IlkUygulamasr
. TFRS 3, iqletme Birlegmeleri
. TFRS 13, Gergefe Uygun Defer Olgiimii
. TMS 40, Yattnm Amagh Gayrimenkuller
2.4,1.2 30 Eyliil 2015 tarihi itibarryla yayrnlanmrg ancak heniiz yiirtirliife girmemig olan standartlar,
defiqiklikler ve yorumlar:
- fpns 1 1, "Miigterek Antlagmalar"daki de[iqiklik; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk

raporlama donemlerinde gegerlidir. Miigterek faaliyetlerde pay edinimi ile ilgilidir. Standarttaki defi$iklik ile

igGtme tarumrna giren bir miigterek faaliyette pay satn ediniminde bu payrn nasil muhasebeleqecefi konusunda

agrkhk getirilmigtir.
- TMS 16 "Maddi duran varhklar", ve TMS 41 "Tartmsal faaliyetler", 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten

sonra baglayan yrlhk raporlama ddnemlerinden itibaren gegerlidir, Bu defigiklik iizrim asmasr, kauquk apact,

palmiye a$acr gibi bitkilerin finansal raporlamasrm defiigtirmektedir. Tagryrct bitkilerin, maddi duran varltklartn

iiretim stirecinde kullanrlmasma benzemesi sebebiyle, maddi duran varhklarla ayil gekilde

muhasebelegtirilmesine karar verilmigtir. Buna baflr olarak yaprlan de[igiklik ile bu bitkileri TMS 4f in
kapsammdan grkararak TMS 16'nrn kapsamma almrgtrr. Taqryrct bitkiler iizerinde biiytiyen iininler ise TMS 41

kapsamndadr,
- ifUS 16 ve TMS 38'deki defiigiklik: "Maddi duran varhkl ar" ve "Maddi olmayan duran varltklaf', L Ocak2016

tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir, Bu de$igiklikle bir varhfrn

kullarumrnr igeren bir faaliyetten elde edilen hasrlatrn, genellikle varltfrn ekonomik yararlanntn triketimi drqrndaki

etkenleri yansrttrfrndan, hasilat esash amortisman ve itfa yontemi kullanrmrrun uygun olmadrfrna aqrkhk

getirmigtir,
- fpRS 1.4, "DizenTeyici erteleme hesaplan"; i Ocak 20i6 tarihinde veya bu tarihten sonra baqlayan yrlhk

raporlama donemlerinde gegerlidir, Bu defigiklik, ilk defa TFRS uygulayacak girketlerin, diizenleyici erteleme

hesap bakiyelerini cinceki genel kabul gormiiq muhasebe ilkelerine gcire finansal tablolanna yansttmaya devam

etmesine izin vermektedir. Ancak daha once TFRS uygulamrg ve ilgili tutan muhasebelegtirmeyecek di[er
girketlerle kargrlagtrrrlabilirli[i saflamak adrna, tarife drizenlemesinin etkisinin difer kalemlerden ayrt olarak

sunulmasr istenmektedir.

- TMS 27 "Bireysel finansal tablolar"; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama

donemlerinde gegerlidir. Bu de[igiklik, igletmelere, ba[h ortakhk, igtirakler ve i9 ortakhklanndaki yattnmlannr

muhasebeleqtirirken ozkaynak ycintemini kullanmalarrna rzin vermekledir,

- TFRS 10 "Konsolide frnansal tablolar" ve TMS 28 "igtiraklerdeki ve ig ortakhklarrndaki yattnmlar"; I Ocak

2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baqlayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Bu degigiklik TFRS

10'un gereklilikleri ve TMS 28 arasrndaki, yatrnmcr ve igtiraki ya da ig ortakh[r arasmda bir varh[rn satrqr ya da

igtiraki konusundaki uyumsuzlufa definmektedir. Bu de[iqikli[in nihai sonucu, igletme tantmtna giren btr tqlem

gergeklegti[inde (baflr ortakhfa iligkin ya da defiil) iqlem sonucu oluqan kaytp

muhasebelegtirilirken; bu iglem e[er bir varhk ahg veya sattgt ise sciz konusu iglemden

bir ba[h ortakhfa iligkin olmasa bile bir krsmt muhasebeleqtirilir.
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- Yrlhk Iyilegtirmeler 2014 Donemi; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
donemlerinde gegerlidir. iyilegtirmeler 4 standarda defigiklik getirmigtir:
. TFRS 5, "Sattg amagh elde tutulan duran varhklar ve durdurulan faaliyetler", satrq ydntemlerine iliqkin de[iqiklik
. TFRS 7, "Finansal araglar'. Agrklamalar", TFRS 1 'e baflr olarak yaprlan,hizmet scizlegmelerine iligkin de$igiklik
. TMS 19, "Qahqanlara saflanan faydalar" iskonto oranlanna iligkin de[igiklik
. TMS 34,"Ara donem finansal raporlama" bilgilerin agrklanmasrna iligkin defigiklik.
- TMS l"Finansal Tablolarrn Sunulugu"; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra baglayan yrlhk raporlama
donemlerinde gegerlidir. Bu defiigiklikler ile finansal raporlann sunum ve agrklamalannr iyilegtirmek
amaglanmrgtr,

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

- TFRS 15, "Mrigterilerle yaprlan sozlegmelerden dofan hasrlat"; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra
baglayan yrlhk raporlama donemlerinde gegerlidir. Amerika'da Kabul Gormrig Muhasebe Standartlarr ile yaprlan
uyum gahgmasl sonucu ortaya grkan yeni standart, hasrlatrn finansal raporlamasrnr ve finansal tablolarrn toplam
gelirlerinin dtinya gaprnda kargrlagtrrrlabilirlifini sa$amayr amaglamrgtrr.

- TFRS 9, "Finansal araglar";1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra baqlayan yrlhk raporlama
donemlerinde gegerlidir. Bu standart TMS 39'un yerini almaktadrr. Finansal varhklar ve yiiki.imhiliiklerin
smrflandrmasl ve olgrilmesi ile ilgili zorunlulukian ve ayil zamanda guanda kullanrlmakta olan, gergeklegen

defer drigiikl:iJfJjzaran modelinin yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de igermektedir.
Grup yukarrda yer alan defigikliklerin operasyonlanna olan etkilerini defierlendirip gegerlilik tarihinden itibaren
uygulayacaktrr. Yukarrdaki standart ve yorumlann, uygulanmaslnln gelecek donemlerde Grup 'un konsolide
finansal tablolarr iizerinde onemli bir etki yaratmayacafir beklenmektedir.
2.5 Onemli Muhasebe Politikalarrnrn Ozeti
2.5. 1 Gelirlerin Kaydedilmesi
Gelirler, mal ve hizmet satrglanndan alman veya almacak olan bedelin gerge[e uygun de[eri rizerinden tahakkuk
esaslna gore kayrtlara ahrur. Net satrglar, teslim edilmig mallann ve gergeklegmig hizmetlerin fatura bedelinin,
satrg indirimleri ve iadelerinden anndmlmrE halidir. Satrglarrn igerisinde onemli bir finansman unsuru bulunmasr
durumunda, gergefe uygun bedel gelecekte olugacak tahsilatlann, finansman unsun] igerisinde yer alan faiz orau,
ile indirgenmesi ile tespit edilir. Fark, tahakkuk esasma gcire finansal gelir olarak ilgili donemlere kaydedilir.
2,5.2Nl.allann Satrqr
Mallarrn satrgmdan elde edilen gelir, agafrdaki gartlar kargrlandrfirnda muhasebelegtirilir.
o Grup'un miilkiyetle ilgili ti.im onemli riskleri ve kazarumlan ahcrya devretmesi,
o Grup'un miilkiyetle iligkilendirilen ve siiregelen bir idari katrhmrrun ve sattlan mallar tizerinde etkin bir
kontroh,inr,in olmamas r.
o Gelir tutanrun gtivenilebilir bir gekilde olgiilmesi,
o iglemle iligkili olan ekonomik faydalann Grup'a akrgnm olast olmast ve
r iglemden kaynaklanacak maliyetlerin grivenilebilir bir gekilde olgiilmesi.
2.5.3 Hizmet Sunumu
Yrllara sari projelere iligkin scizlegme geliri ve maliyetler, gelir tutarrnrn grivenilir bigimde olgiilebildifi ve
sozlegme kapsamrndaki proje ile ilgili bir defigiklik varsa defiigiklikten kaynaklanan gelir artrgtrun muhtemel
oldugu zamar' muhasebelegtirilir. Sozlegme geliri, alman veya almacak hak ediglerin gergefe uygun de[eri ile
olgrilmektedir. Projeler, sabit fiyath sdzlegmeler olup srizlegme gelirleri, sozlegmenin tamamlanma oranl
metoduna gore hesaplanmaktadr, Toplam sozlegme gelirinin, tamamlanma oranrna isabet eden tutan, ilgili
doneme sdzlegme geliri olarak kaydedilir.
2.5.4Faiz Geliri
Faiz geliri, kalan anapara bakiyesi ve ilgili finansal varhktan beklenen omni boy'unca elde edilecek tahmini nakit
giriglerini sciz konusu varhfrn net defter deferine getiren etlonfaiz ydntemi esas ahnarak ilgili donemde tahakkuk
ettirilir.
2.5.5 Temettii Geliri
Hisse senedi yatrrrmlarrndan elde edilen temettri geliri, hissedarlarrn temettii alma ha
tablolara yanstttlr. t::

\
\ Ili
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2.5.6 Stoklar
Stoklar, net gergeklegebilir de$er ya da maliyet bedelinden diigrik olanr ile de[erlenir. Maliyet, afirrhkJr ortalama
maliyet metodu ile hesaplanmaktadrr. Stoklara dAhil edilen maliyeti oluqturan unsurlar malzeme, direkt iggilik ve
genel riretim giderleridir. Kredi maliyetleri stok maliyetlerine ddhil edilmemektedir. Net gergeklegebilir de[er,
ola[an ticari faaliyet igerisinde olugan tahmini satrg fiyatrndan, tamamlanma maliyeti ve satrgr gergeklegtirmek
igin gerekli satrq maliyetlerinin indirilmesiyle elde edilen tutardr. Stoklar, ilk madde ve malzeme, yan mamriller,
mamiiller, igletme malzemesi, ticari mallar ve difer stoklan kapsamaktadrr.
2.5.7 Maddi Duran Varhldar
Maddi duran varltklar, elde etme maliyetinden birikmiq amortismanrn ve kahcr de[er kayrplannn dtiqiilmesi ile
bulunan net de[erleri ile gosterilmektedir.
Mal ve hizmetlerin iiretiminde kullanrlan veya idari amagh kullamlacak ve inga edilme agamasmdaki varltklar,
maliyet deSerlerinden varsa deler diiqiiklii[ri kaybr diiqi.ilerek gosterilirler. Maliyete yasal harglar da dAhil edilir.
Kullanrma veya satrga hazr hale getirilmesi onemli cilgride zaman isteyen varhklar sciz konusu oldu[unda,
borglanma maliyetleri Grup'un ilgili muhasebe politikasr uyannca aktiflegtirilir. Bu ttir varhklar, di[er sabit
varlrklar igin kullamlan amortisman yonteminde oldu[u gibi, kullantma haz-r olduklarrnda amortismana tabi
tutulur.
Arazive yaprlmakta olan yatrrrmlar drgmda, maddi duran varhklann maliyet tutarlan, beklenen faydah cimtirlerine
gore do$rusal amortisman yontemi kullamlarak amortismana tabi tutulur. Arazi ve arsalar igin srrursrz dmrirleri
olmasr sebebi ile amortisman aynlmamaktadrr. Beklenen faydah omiir, artk de[er ve amortisman ycintemi,

tahminlerde ortaya grkan defigikliklerin olasr etkileri igin her yrl gozden gegirilir ve tahminlerde bir defigiklik
vars a ileriye doniik o larak muhas eb ele gtirilir.
Finansal kiralama ile ahnan varhklar. beklenen ekonomik 6mni ile soz konusu kiralama sr.iresinden krsa olanr ile
diger maddi duran varhklarla aynr qekilde amortismana tabi tutulur.
Maddi duran varhklar olasr bir defer dtigrikliigrinrin tespiti amacryla incelenir ve maddi duran varh[rn kayrth
deferi geri kazanrlabilir de[erinden fazla ise, kargilrk ayrrlmak suretiyle kayrth deferi gerikazantlabilir deferine
indirilir. Geri kazanrlabilir defer, ilgili maddi duran varhfrn mevcut kullanrmrndan gelecek net nakit akrmlarr i1e

satrg maliyeti diiqrilmiig gerge[e uygun deferinden yiiksek olam olarak kabul edilir.
Maddi bir duran varh[a yaprlan normal bakrm ve onarlm harcamalan, gider olarak muhasebelegtirilmektedir,
Maddi duran varh[rn kapasitesini genigleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayr arttran nitelikteki
yatrrm harcamalan, maddi duran varh[rn maliyetine eklenmekie ve ilgili maddi duran varhfitn kalan tahmini
faydah omrii i.izerinden amofiismana tabi tutulmaktadr.
Maddi duran varhklann elden grkanlmasr ya da bir maddi duran varltfrn hizmetten alnmasl sonucu olugan kazang

veya kayrp satrg hasrlatr ile varhfrn net defter de[eri arasndaki fark olarak belirlenir ve cari donemde ilgili difier
faaliyet gelirleri ve giderleri hesaplanna yansrtrlr.
2.5.8 Maddi Olmayan Duran Varhklar
2.5.8.1 Satrn Ahnan Maddi Olmayan Duran Varhklar
Satrn alman maddi olmayan duran varhklar, maliyet defierlerinden birikmig itfa paylarr ve birikmig defer
drigiikliikleri diigrildrikten sonraki tutarlarryla gristerilirler. Bu varhklar beklenen ekonomik dmrirlerine gore

do[rusal itfa yontemi kullanrlarak itfaya tabi tutulur. Beklenen ekonomik cimrir ve itfa yontemi, tahminlerde
orlaya grkan de$igikliklerin olasr etkilerini tespit etmek amactyla her yrl gozden gegirilir ve tahminlerdeki
de[igiklikler ileriye doniik olarak muhasebelegtirilir. Sciz konusu maliyetler, ahm maliyetlerini kapsamaktadrr ve

ekonomik omiirlerine gore itfaya tabi tutulur.
2.5,8,2 Bilgisayar Yazrhmlarr
Satrn alrnan bilgisayar yaztltm\ary satrn ahmr srasmda ve satrn almadan kullaruma hazrc olana kadar gegen siirede

olugan maliyetler iizerinden aktiflegtirilir. Scjz konusu maliyetler, ekonomik cjmiirlerine gore itfaya tabi tutulur.
Bilgisayar yazirmTarrm geligtirmek ve strdiirmekle iligkili maliyetler, olugtuklarr donemde konsolide kapsamh
gelir tablosuna kaydedilmektedir. Kontrohi Grup'un elinde olan, saptanabilir ve kendine Szgltyazfim iininleri ile
direk iligkilendirilebilen ve bir yrldan fazla siiLre ile maliyetinin iizerinde ekonomik fayda sa$ayacak harcamalar
maddi olmayan duran varlk olarak de[erlendirilir. Maliyetler, yazrhmt geligtiren gahganlann maliyetlerini ve
genel iiretim giderlerinin bir krsmrnr da igermektedir. Maddi olmayan duran varhk o1 d

bilgisayar yaz|rrm geligtirme maliyetleri, ekonomik cjmiirleri iizerinden itfaya tabi tutul
2.5.8.3 igletme Birleqmesi Yoluyla Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varh
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Igletme birlegmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varhklar, maddi olmayan duran varhk tantmtnt
kargrlamasr ve gergefe uygun de[erleri giivenilir bir qekilde olgrilebilmesi durumunda gerefiye tutanndan ayrt
olarak tammlarur ve muhasebelegtirilir. Bu tiir maddi olmayan duran varhklann maliyeti, sattn alma tarihindeki
gerge$e uygun deleridir. igletme birleqmesi yoluyla elde edilen maddi olmayan duran varltklar baglangrg

muhasebelegtirmesi sonrasmda ayn olarak satm alman maddi olmayan duran varhklar gibi maliyet de$erlerinden

birikmig itfa ve tiikenme paylarr ve birikmig deper diigiikliikleri dtiqrildrikten sonraki tttar izeinden gosterilirler.
2.5,8.4 Maden Varhklarr
Maden sahasr geligtirme maliyetleri, yeni cevher damarlanrun deferlendirilmesi ile geligtirilmesinin yanr srra var
olan cevher damarlanrun i.iretiminin devam ve geligtirilmesi amagh yer altr galerilerinin agtlmast, kazt yaptlmast,
yollarrn yaprlmasr gibi maliyetleri de igermektedir. Maden geligtirme maliyetleri, sciz konusu madenden
gelecekte bir ekonomik faydanrn elde edilmesinin kuwetle muhtemel oldufu, belirli maden alanlan igin
tarumlanabildipi ve maliyetinin giivenilir bir qekilde olgiilebildi[i durumlarda aktiflegtirilir. Uretim strastnda

katlanrlan maliyetler, maden sahasrnrn geligtirilmesiyle birebir iligkili oldugu siirece aktiflegtirilir. Uretimle ilgili
maliyetler ise gider olarak konsolide kapsamh gelir tablosuna yansrtrlrr. Geligtirme giderlerinin aragtrma ve
degerlendirme giderlerinden aynmmm yaprlamadrfr durumlarda, soz konusu geligtirme giderleri olugtuklan
donemde konsolide kapsamh gelir tablosu ile iliqkilendirilir.
Maden varhklan, kapasitelerinin tam olarak kullamlmayahazt oldu$u ve fiziksel durumlanntn Grup yonetimi
tarafindan belirlenen tiretim kapasitesini kargrlayaca[r durumlarda amortismana tabi tutulmaya baqlantrlar. Maden
geligtirme maliyetleri gelecekte ekonomik faydanrn elde edilmesinin kuwetle muhtemel oldu[u durumlarda
aktiflegtirilir ve ekonomik fayda dikkate almarak amortismana tabi tutulur. Maden geliqtirme maliyetleri, ilk
kayda almdrklan anda ilgili maden alanlarr bannda tammlanabildi[i olgride boltimlere da[rtrlrr ve her bir maden

sahasrndaki bdhimler ayrr ayfl ekonomik faydalar gciz oniinde bulundurularak iiretim birimleri yontemi
kullanrlarak amortismana tabi tutulur. Ilgili madenin omrii stiresince elde edilecek ekonomik faydalann atlmastnr

sa[layacak soz konusu madende yaprlan biiyuk gapta ve onemli revizyon gahgmalan, aktiflegtirilir. Bu kapsamda

deferlendirilebilecek, biifik gapta ve onemli revizyonlar haricindeki bakrm ve onarlm giderleri olugtuklarr

donemin konsolide kapsamh gelir tablosuna gider olarak kaydedilir. Her bir maden sahasrndaki maden geligtitme

maliyetleri; donem igerisinde ilgili madenden grkanlan toplam ton bazrndaki maden miktartntn, sciz konusu

madendeki toplam ton bazrndaki goniniir ve iglenebilir geri kalan maden rezerv miktartna bolunmesi suretiyle

bulunan itfa oranr iizerinden amortismana tabi tutulur, Her bir maden sahasrndaki gortiniir ve mriml,ain rezerv

miktarlan, ongori.ilebilir gelecekte ekonomik olarak grkarrhp iglenebilece$i bilinen ve olgrilebilen kaynafr
gostermektedir.
Maden igletme haklan ise elde etme maliyetinden finansal tablolara yanstttlmakta olup donem igerisinde yer altr

ve agrk ocaktan grkarrlan ton bazrndaki maden miktarlnln, goriinrir ve mrimkiin iglenebilir geri kalan ton bazrndakr

maden tezerv miktarma boliinmesi suretiyle bulunan amortisman oranr kullanrlarak itfa edilmektedir.
2.5.8.5 Geliqtirme Giderleri
Yeni iininlerin geligtirilmesi veya geligtirilen riri.inlerin testi ve dizayn ile ilgili proje maliyetleri, projenin tican
ve teknolojik bakrmdan bagarrh bir qekilde uygulanabilir olmast ve maliyetlerin giivenilir olarak tespit

edilebilmesi halinde maddi olmayan duran varhk olarak def.erlendirilirler. Difier geliqtirme giderleri ve aragtttma
giderleri gergekleqtifiinde gider olarak kaydedilmektedir, Onceki dcjnemde gider kaydedilen geligtirme gideri

sonraki drjnemde aktiflegtirilemez. Aktiflegtirilen geligtirme giderleri, iiriiniin ticari riretiminin baglamasr ile 5 yrl

igerisinde do[rusal amoftisman yontemi uygulanarak itfa edilmektedir, Dcjnem itfa ve tukenme paylarr giderleri
gergekleqtifinde satrglarrn maliyeti ile faaliyet giderlerinde muhasebeleqtirilmektedir.
2.5.8.6 Yafirrm Amagh Gayrimenkuller
Mal ve hizmetlerin iiretiminde kullanrlmak veya idari maksatlarla veya iglerin normal seyri esnastnda sattlmak
yerine, kira elde etmek veya defer kazanmasr amacryla veya her ikisi igin elde tutulan gayrimenkuller "yattnm
amagh gayrimenkuller" olarak stntflandtnlr.
Yatrrm amagh gayrimenkuller gergefie uygun de$er yontemi kullanrlarak finansal tablolara yansrtrlmaktadrr.

Sahibi tarafindan kullamlan bir gayrimenkuliin, gerge[e uygun de[er esasma gcire gcisterilecek yatrtm amagh bir
gayrimenkule d6niigmesi durumunda kullammdaki defigiklifin gergeklegti[i tarihe kadar IIMS 16 "Maddi Duran
Varhklar" standardr uygulanrr. UMS 16'ya gcire hesaplanmrg olan gayrimenkuliin defter deferi ile gerge[e uygun
de[eri arasmda transfer tarihinde meydana gelen farkhhk UMS 16'ya gore yaprlmtg
igleme tabi tutulur ve deferleme farklan cizkalmaklar ile iligkilendirilir. Yatrrrm amag

uygun degerinin belirlenmesi, her yrl igin konuyla ilgili SPK lisansma ve gerekli mesl
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deferleme firmalan tarafindan yaprlmaktadr. Sonraki dcjnemlerde, yatrrrm amagh gayrimenkuliin gergefe uygun
de[erindeki de[igimden kaynaklanan kazang veya kayrp, oluqtu$u donemde kdr veya zarar ile
ili 9kil endirilmektedir.
Varhk gruplan, kullamlmasr suretiyle defiil, satrg iqlemi sonucu geri kazanrlmasr planlandrfir durumlarda, satrq
amagh elde tutulan varhk gruplarr olarak srnrflandrrlr.
2,5.8.7 Satrg Amagh Srnrflandrrrlan Duran Varhklar
Varltklar, kayrth deferlerinin kullanrlmak suretiyle de$il satrg iglemi sonucu geri kazamlmasrmn amaglandrfr
durumlarda sattg amactyla elde tutulan duran varhklar olarak srmflandrnlrr. Bu varhklar; bir igletme birimi, satrg
gruplan veya ayn 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
siiresini bir yrldan fazlayatzalabilir. Soz konusu gecikmenin, igletmenin kontrohi drgrndaki olaylar veya kogullar
nedeniyle gergeklegmig ve igletmenin ilgili varh[rn (veya elden grkanlacak varhk grubunu) satrgma yonelik satrg
plarunm devam etmekte oldu$una dair yeterli kanrt bulunmasr durumunda; satrg iglemini tamamlamak igin gerekli
olan srirenin uzamasl, ilgili varh[rn (veya elden grkarrlacak varhk grubunun) satrg amagh elde tutulan varhk olarak
smrfl andnlmasmr engellemez.
Sattg amactyla elde tutulan duran varhklar kayrth de[erin veya makul defierin diigiik olanr ile deferlenir. Makul
de$erin kayrth deferin altrna diigtii[ii durumlarda olugan de[er drigiikhifii ilgili dcjnemin konsolide gelir tablosuna
gider kaydedilir. Bu varhklar iizerinden amortisman ayrrlmaz.
2.5 8.8 Tiirev Araglar
Tiirev finansal araglar ilk olarak kayda ahnmalannda elde etme maliyeti ile kayda almmalarmr izleyendcjnemlerde
ise gergefe uygun deferleri ile de[erlenmektedir.
2.5.8.9 Varhklarda Defer Dii giiklii$i
Grup, gerefiye drgrndaki trim maddi ve maddi olmayan duran varhklarr igin de[er driqiikhigii olduguna dair
herhangi bir gosterge olup olmadrfrnr deferlendirir. E[er boyle bir gcisterge mevcutsa, o varh$m tagrnmakta olan
deferi, kullamm veya satrg yoluyla elde edilecek olan tutarlardan yiiksek olanr ifade eden net gergeklegebilir de$er
ile kargrlagtrrrlrr. E[er sciz konusu varhfrn veya o varhfm ait oldugu nakit iireten herhangi bir birimin kayrth
de[eri, kullanrm veya satrg yoluyla geri kazamlacak tutardan ytiksekse, defer dtigiikhi[ii meydana gelmigtir. Bu
durumda olugan de[er dtiqiikliiffl zararlarr konsolide kapsamh gelir tablosunda muhasebelegtirilir.
Defier diigiiklii$iintin iptali nedeniyle varhfirn (veya nakit iireten birimin) kayrth de[erinde meydana gelen afirg,
onceki yrllarda de[er diigtikliifiimin konsolide finansal tabTolara almmamrg olmasr halinde olugacak olan defter
deferini (amorlismana tabi tutulduktan soffa kalan net tutar) aqmamahdrr. De[er diigrikhi[iimin iptali konsolide
kapsamh gelir tablosunda muhasebeleqtirilir.
2.5.8.10 Finansal Kiralama
Grup'un esas olarak mrilkiyetin trim risk ve getirilerini ristiine aldrgr maddi duran varhk kiralamasr, finansal
kiralama geklinde smrflandmlrr. Finansal kiralamalar, kiralama dcjneminin baglangrcrnda finansal kiralama
konusu sabit krymetin rayig deferi ile kira odemelerinin bugiinkii defierinden diigrik olanmr esas almak suretiyle
maddi duran varhklara dAhil edilmektedir. Kiralamadan dofan finansman maliyetleri kiralama siiresi boyunca
sabit bir faiz oran olugturacak gekilde kira donemine yayrlmaktadr. Aynca, finansal kiralama konusu sabit
krymetler faydah omrirleri esas ahnmak suretiyle amortismana tabi tutulmaktadr, Finansal kiralama konusu sabit
krymetlerin de[erinde bt azalma tespit edilirse defer diigiiklii$i kargrhfr aynlr. Finansal kiralama borglan
ile ilgili faizve kur farkr giderleri gelir tablosuna yansrtrlmaktadrr. Kira odemeleri finansal kiralama borglanndan
ousurur.
Z.S.S. t t Faaliyet Kiralamasr
Mtilkiyete ait risk ve getirilerin dnemli bir krsmmm kiralayana ait oldufu kiralama iglemi, faaliyet kiralamasr
olarak sntflandrilrr. Faaliyet kiralarr olarak (kiralayandan ahnan tegvikler diigiildiikten sonra) yaprlan cidemeler,
kira ddnemi boyunca do[rusal yontem ile konsolide gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
Faaliyet kiralamasmda, kiralanan varhklar, gayrimenkuller, arsa ve yatrnm amagh elde tutulan gayrimenkuller
harig, finansal durum tablosunda maddi duran varhklar altmda smrflandnlrr ve elde edilen kira gelirleri kiralama
donemi siiresince, egit tutarlarda konsolide gelir tablosuna yansrtrlr. Kira geliri kira donemi bolunca do[rusal
y6ntem ile konsolide gelir tablosuna yansrtrlmaktadrr,
2.5,8,12 Borglanma Maliyetleri
Banka kredileri, ahndrklan tarihlerde, iglem maliyetleri diigrinilmiig gerge[e uygun
almtrlar, Miiteakip donemlerde etkin faiz oranr yontemi kullanrlarak iskonto edilmig
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iglem masraflarr diigiildrikten sonra kalan tutar ile iskonto edilmig maliyet de[eri arasmdaki fark, konsolide
kapsamh gelir tablosuna kredi donemi siiresince finansman maliyeti olarak yansrtrlr.
Finansman faaliyetlerinin igerisinde kur farkr gelirleri yer almasr durumunda, sciz konusu gelirler aktiflegtirilmig
bulunan toplam finansman giderlerinden indirilir.
Kullamma ve sattga hazrr hale getirilmesi onemli olgtide zamaristeyen ozellik1i varhklar sciz konusu oldu[unda,
satm almmasr, yaplmr veya riretimi ile iligki kurulabilen borglanma maliyetleri, ilgili varhk kullanrma veya satrga
hanr hale getirilene kadar varh[rn maliyetine ddhil edilmektedir, Difer ti.im borglanma maliyetleri, olugtuklan
donemlerde konsolide kapsaml gelir tablosuna kaydedilmektedir.
Banka kedilerine iligkin kur farklan, farz giderleri ile iligkilendirildikleri srirece aktifleqtirilirTer.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 borglanma
giderleri arasrndaki defer farkr gdz oniinde bulundurularak belirlenir.
2.5.8.13 itiqkiti Taraflar
Bu konsolide f,tnansal tablolann amacr dofrultusunda, ortaklar, iist diizey yonetim (genel miidi.irler, grup
bagkanlart, genel mridrir yardtmctlarr, bagkan yardrmcrlan ve fabrika miidiirleri) ve yonetim kurulu riyeleri, aileleri
ve onlar tarafindan kontrol edilen ve cjnemli etkinli[e sahip bulunulan girketler ile konsolidasyona dahil edilmeyen
ba$r ortakhklar ve igtirakler "iligkili taraflar" olarak kabul edilmiqlerdir.
2.5.8,I4 Netleqtirme/Mahsup
Igerik ve tutar itibarryla onemlilik arz eden her tiirhi kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayn
gosterilir. Onemli olmayan tutarlar, esaslan ve fonksiyonlan agrsrndan birbirine benzeyen kalemler itibarryla
toplanarak gtisterilir. Varhk ve yi.ikiimliiliikler, gerekli kanuni hak olmasr, sciz konusu varltk ve yrilcrimhihikleri
net olarak deferlendirrneye niyet olmasr veya varhklann elde edilmesi ile l.tlkrimliiltklerin yerine getirilmesinin
eg zamanh oldufu durumlarda net olarak gosterilirler.
2.5.8. 15 X'inansal Yatrnmlar
Finansal varltklar, krediler ve alacaklar, satrlmaya hazrr finansal varhklar ve vadesine kadar elde tutulacak finansal
varhklar olarak smrflandmlrr. Srmflandrrma, finansal varhklann alnma amaglanna gcire yaprlmrgtrr. Ydnetim,
finansal varhklanrun smrflandnmasrm satrn almdrklan tarihte yapar.
2.5.8.16 Alacaklar
Alacaklar, sabit veya belirli odemeleri olan, aktif bir piyasada iglem gormeyen ve tiirev arag olmayan finansal
varlrklardr. Vadeleri rapor tarihinden itibaren 12 aydankrsa ise dcjnen varhklar, 12 aydan uzun ise duran varhklar
olarak smrflandrnlrrlar. Alacaklar finansal durum tablosunda 'ticari ve di$er alacakJar' olarak srntflandtnlrrlar.
2,5,8.17 Satrlmaya Hazlr Finansal Varhklar
Satrlmaya hazr finansal varhklar, bu kategoride smrflandrrrlan ve di[er kategorilerin iginde smtflandrtlmayan
tr.irev arag olmayan varhklardrr, Yonetim, ilgili varhklarr rapor tarihinden itibaren 72 ay iginde elden grkarmaya
niyetli defilse sciz konusu varhklar duran varhklar igerisinde smtflandrtlrlar.
2.5.8.18 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varhklar
Vadeye kadar elde tutulacak frnansal varhklar, vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan ve fonlama kabiliyeti
ddhil olmak r.izere vade somrna kadar elde tutulabilmesi igin gerekli kogullann sa$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 oram yontemi kullanrlarak iskonto edilmig
bedel iizerinden de$erlenmektedir,
2.5.8.19 Muhasebelegtirme ve Olgiimleme
Di.izenli olarak ahnrp-sattlan finansal varhklar, ahm-satrmm yaprldrfr tarihte kayrtlara almr. Altm-sattm yaprlan
tarih, y<inetimin varhfr ahm satrm yapmayr vaat ettifi tarihtir. Finansal varhklar deftere ilk olarak gerge[e uygun
de[erine iglem maliyeti eklenmek suretiyle kaydedilir, Finansal varhklardan do[an nakit akrm airm haklan sona
erdi[inde veya transfer edildifinde ve Grup trim risk ve getirilerini transfer ettifinde, finansal varhklar
defterlerden grkarttlrr. Satrlmaya hazr frnansal varhklar mriteakip donemlerde gergefie uygun de[erleriyle
muhas eb elegtirilmektedirler.
Krediler ve alacaklar etL<tnfaiz oram kullanrlarak iskonto edilmig de$erleriyle muhasebelegtirilmektedir.
Satrlmaya hanr olarak smrflandrrlmrg yabancr para cinsinden parasal finansal varhklann gerge$e uygun
deferlerindeki defii9ik1ik1erde, finansal varh[rn iskonto edilmig deferindeki degigiklikler ile finansal varh[rn
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Satrlmaya hazr finansal varhklar olarak kaydedilen parasal ve parasal olmayan finansal varhklarm gergefe uygun
defierindeki de[igimler ciz kaynaklara yansrtilrr. Satrlmaya hazrr finansal varlftlar olarak srnrflandnlan finansal
varltklar, satrldrfirnda veya defer dtigrikhigii olugtufunda ozkaynal<larda gosterilen birikmiq gerge[e uygun de[er
diizeltmeleri gelir tablosuna finansal varhklardan dofan kar ve zararlar olarak aktanlr.
Satrlmaya hazr finansal varhklara iligkin temettii odemeleri almmaya hak kazandr$rnda, sattlmaya hazrr finansal
varhklardan elde edilen temettii gelirleri, gelir tablosunda yatnm faaliyetlerinden gelirler iginde gosterilir.
Borsada iqlem goren satrlmaya hazr finansal varhklarrn gerge[e uygun de[erleri piyasa ahq fiyatlanna g6re
belirlenmektedir. Finansal varhklar igin aktif bir piyasamn (borsada iglem gorrneyen menkul krymetler)
bulunmamasr durumlarnda, finansal varhfrn gerge[e uygun deferi deferleme yontemleri kullanarak
hesaplamakladrr. Bu yontemler piyasa verilerinden yararlarularakmlazaasrzbenzer iglemlerin kullarulmastnt,
benzer enstriimanlann gerge[e uygun de[erlerinin referans ahnmasmr indirgenmig nakit akrmlan analizini ve
opsiyon fiyatlandrrma modelleri yontemlerini igerir. Tegkilatlanmrg piyasalarda iglem gcirmeyen ve gerge[e uygun
deferleri giivenilir bir gekilde belirlenemeyen satrlmaya hanr finansal varhklar, maliyet bedelleri iizerinden,
varsa, defier kaybr ile ilgili karqrhk diigrildiikten soffa konsolide finansal tablolara yanstttltr.
Rapor tarihinde, finansal varhklanmn defer diigiikli.ifii ile ilgili nesnel kanrt olup olmadrfir deferlendirilir.
Satrlmaya hazn olarak smrflandrrlan hisse senetlerinin gergefe uygun defierinin maliyetinin altna cinemli 6lgride
ve uzun siireli olarak diigmesi defier diigiikhifiti gcistergesi olarak de[erlendirilir. Satrlmaya hazrc finansal
varhklann de[er diigtiklii$i ile ilgili nesnel kanrtlann varh[r durumunda ilgili finansal varhfrn elde etme maliyeti
ile gergefe uygun deferi arasmdaki farktan olugan toplam zarardan daha once gelir tablosuna yansrtrlan deper

drigiiklii$i tutarr grkanldrktan sonra kalan zarar oz kaynaklardan grkarrlarak gelir tablosunda muhasebelegtirilir.
Sermaye aruglanile ilgili gelir tablosuna kaydedilen defer di.igiikhifii giderleri, takip eden donemlerde soz konusu
defer diigiikliifiini.in orladan kalkmasr durumunda dahi gelir tablosu ile iligkilendiilmez.
2.5.8.20 Ticari Alacaklar
Ahcrya rinin veya hizmet sa[lanmasr sonucunda olugan ticari alacaklar tahakkuk etmemiq finansman gelirlerinden
netlegtirilmig olarak gosterilirler. Tahakkuk etmemig finansman gelirleri sonrasl ticari alacaklar, orijinal fatura

deferinden kayda alman alacaklarrn izleyend6nemlerde elde edilecek tutarlanrun etkin faiz yontemi ile iskonto
edilmesi ile hesaplamr. Belirlenmig faiz oranr olmayan krsa vadeli alacaklar, orijinal etkin faiz oranlnrn etkisinin
gok biiyi.ik olmamasr durumunda, maliyet de[erleri iizerinden gosterilir.
Tahsil imkAnrnrn kalmadrfrna dair objektif bir bulgu oldugu takdirde ilgili ticari alacaklar igin de$er diigtiklti[ti
kargrh[r aynlmaktadrr, Soz konusu kargrhfrn tutarr, alacafirn kayrth deferi ile tahsili miimlain tutar arastndaki

farktrr. Tahsili mrimkiin tutar, teminatlardan ve giivencelerden tahsil edilebilecek meblaflar da dahil olmak iizere
tiim nakit akrglanrun, olugan ticari alaca[rn orijinal etkin faiz oranl esas altnarak iskonto edilen de$eridir,
De[er drigiikhifri kargrhfr aynlmasrnr takiben, de[er drigiikhifiine ufrayan alacak tutanrun tamamrntn veya bir
krsmmrn tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar aynlan defer diigiiklii[ii karqrhfrndan diigrilerek di[er
faaliyet gelirlerine 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 onemli tutarda defer defiigikli[i riskini tagrmayan ytiksek likiditeye sahip difer krsa vadeli
yatrnmlardrr, Vadesi 3 aydan daha uzun olan banka mevduatlan krsa vadeli finansal yatrtmlar altrnda

smrflandrtlr.
2.5.8.22 Finansal Yiikiimliiliikler
Finansal yriktimhiliikler, ilk muhasebelegtirilmesi srasmda gerge[e uygun defierinden olgiiliir. ilgili finansal

1'ukrirnliiltigiin ytiklenimi ile do[rudan iliqkilendirilebilen iglem maliyetleri de sciz konusu gerge[e uygun de$ere

ilave edilir.
Finansal yiilairnliiliikler ozkayna$a dayah finansal anglar ve di$er f,rnansal yiikiimhiliikler olarak struflandtnltr.
Oz kqtnaEa dqtahrtnansal araclar
Finansal araglar satrn alma opsiyonlarr ile ilgili finansal ytiklimliihikler sciz konusu opsiyonun itfa planrna uygun
olarak indirgenmig deferi iizerinden finansal tablolara yansrtrlr, Finansal yiikiirnlliliigiin indirgenmig tutartntn
opsiyona konu olan finansal varh[rn gergefe uygun deferine yaklagtrfr kabul edilir.
Di Eer -finans al yakamlillilkler
Di[er finansal yiikiimliihikler sonraki d6nemlerde etkin faiz orant iizerinden hesapla

etkin faiz yontemi kullamlarak itfa edilmig maliyet bedelinden muhasebelegtirilir
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Etkin faiz yontemi; f,tnansal ytikiimliiliigiin itfa edilmig maliyetlerinin hesaplanmasr ve ilgili faiz giderinin iligkili
oldugu dcineme dafrtrlmasr yontemidir. Etkin faiz oranr; finansal aracm beklenen dmrti boyunca veya uygun
olmast durumunda daha krsa bir zamandilimi siiresince gelecekte yapiacaktahmini nakit odemelerini tam olarak
ilgili finansal yiildmhiliifiin net bugiinkii de[erine indirgeyen orandr.
2,5.8.23 Ticari Borglar
Ticari borglar, ola[an faaliyetler igerisinde tedarikgilerden sa$anan mal ve hizmetlere iligkin yaprlmasr gereken
ddemeleri ifade etmektedir. Ticari borglar, ilk olarak gergefie uygun defierinden ve miiteakip d<jnemlerde etkin
faiz yontemiyle hesaplananitfa edilmiq maliyetinden olgriliirler .

2.5.8.24 iqletme Birlegmeleri ve gerefiye
iqletme birlegmeleri , ayn tizel kigiliklerin veya igletmelerin raporlama yapantek bir igletme geklinde birlegmesi
olarak deferlendirilmektedir, igletme birlegmeleri, UFRS 3 kapsammda, satrn alma ycintemine gore
muhasebelegtirilir.
Iktisap maliyeti, ahm tarihinde verilen varhklann gergefe uygun deferi, grkarrlan sernaye araglart, degigimin
yaptldtgr tarihte varsaytlan veya katlanrlan yiiktimliihikler ve buna ilave iktisapla iligkilendirilebilecek maliyetleri
igerir. igletme birlegmesi sozlegmesi gelecekte orlaya grkacak olaylara ba$h olarak maliyetin drizeltilebilece[ini
ongoren hrikiimler igerirse; bu diizeltmenin muhtemel olmasr ve de[erinin tespit edilebilmesi durumunda, edinen
igletme birlegme tarihinde birlegme maliyetine bu diizeltmeleri dahil eder, Ahma iligkin maliyetler olugtuklan
donemde giderlegtirilir. Ba$r ortakhk ahmr, igtirak edinimi ve ig ortakhklannrn kurulmasrndan ortaya grkan
gerefiyeye odenen bedelin Grup'un edinilen igletmedeki net tarumlanabilir varhk, yrikiimliihik ve kogullu
yiildlnlliliiklerin gerge[e uygun deferinin oram ve edinilen igletmedeki kontrol gricii olmayan pay tutanm agan
ktsmtdtr. Defer drigtikhi[ri testi igin gerefiye, nakit iireten birimlere dafrtrlrr. Da[rtrm, gerefiyenin olugtufu igletme
birlegmesinden fayda saflamast beklenen nakit i.ireten birimlere veya nakit rireten birim gruplarma yaprlr.
$erefiye 'nin da$rtrldrfr her bir birim veya birim grubu iqletme ici yonetsel amaglarla, gerefiyenin izlendi[i
igletmenin en ktigiik varhk grubudur. $erefiye faaliyetbohinileri bazndatakip edilir,
$erefiyedeki deger diigiikhifii gozden geqirmeleri yrlda bir kezveya olay veya gartlardaki defiqikliklerin deger
diigtikltigti ihtimalini igaret etti$ durumlarda daha srk yaprlmaktadrr. gerefiyenin defter defieri kullanrm de[eri ve
satrg maliyetleri diigrilmrig gergefe uygun de[erinin brifik olanr olan geri kazaniabilir defer rle kargrlagtrnlrr.
Herhangi bir defer diigrikhi[ti durumunda zarar derhal muhasebelegtirilir ve takip eden dcinemde geri gevrilmez.
2.5.8.25 Kur De[igiminin Etkileri
Grup'un finansal tablolarr faaliyette bulundufu temel ekonomik gevrede gegerli fonksiyonel para birimi olan Trirk
Lirasr (TL) ile sunulmugtur.
Yabancr para cinsinden gergeklegen iglemler, iqlem tarihindeki kurlar esas ahnmak suretiyle kaydedilmektedir.
Finansal durum tablosunda yer alan dovize endeksli parasal varhk ve yiiktimhili.ikler rapor tarihinde gegerli olan
kurlar kullamlarak TL'ye gevrilmektedir.
Gerge[e uygun de[eri ile izlenmekte olan parasal olmayan kalemlerden yabanu para cinsinden kaydedilmig
olanlar, gergefe uygun defierin belirlendifi tarihteki kurlar esas almmak suretiyle TL'ye gevrilmektedir. Tarihi
maliyet cinsinden olgiilen yabanct para birimindeki parasal olmayan kalemler yeniden gevrilmeye tabi
tutulmazlar.
Yabancr faaliyetlerindeki varhk ve yrikrimhiliikler, konsolide finansal tablolarda rapor tarihinde gegerli olan kurlar
kullanrlarak TL cinsinden ifade edilir. Gelir ve gider kalemleri, iglemlerin gergeklegtigi tarihteki kurlann
kullanrlmasr gereken dcinem igerisindeki doviz kurlarrnda onemli bir dalgalanma olmadrfr takdirde (onemli
dalgalanma olmast halinde, iglem tarihindeki kurlar kullanrlrr), donem igerisindeki ortalama kurlar kullanrlarak
gevrilir, Oluqan kur farkr ciz kaynak olarak smrflandrilrr ve Grup'un yabancr para gevirim farklan fonuna transfer
edilir. Soz konusu gevirim farkhhklarr yabancr faaliyetin elden grkarrldr[r donemde gelir tablosuna kaydedilir.
Yurtdrgrnda faaliyet satm altmmdan kaynaklanan gerefiye ve gerge[e uygun de[er diizeltmeleri, yurtdrgrndaki
faaliyetin varhk ve yi.iki.imliifii olarak ele almr ve dcinem sonu kuru kullanrlarak gevrilir.
2,5.8,26 Pay Bagrna Kazang
Konsolide gelir tablosunda belirtilen pay baqrna kazang, net kann ilgili yrl iginde mevcut hisselerin a[rrhkh
ortalama adedine bciliinmesi ile tesDit edilir.
Trirkiye'deki girketler mevcut hissedarlara birikmig karlardan ve oz kaynak en farklan
hesabrndan hisseleri orarunda hisse daErtarak ("bedelsiz hisseler") sennavelerini
hesaplarurken, bu bedelsiz hisse ihracr grkarrlmrg hisseler olarak sayrlrr, Dol
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hesaplamastnda kullamlan afrrhkh hisse adedi ortalamasr, grkanlan bedelsiz hisselerin geriye domik olarak
dikkate alnmast suretiyle elde edilir.
2.5,8.27 Raporlama Tarihind en Sonraki Olaylar
Grup, raporlama tarihinden sonra diizeltme gerektiren olaylarrn ortaya grkmasr durumunda, konsolide finansal
tablolara ahnan tutarlarr bu yeni duruma uygun gekilde diizeltir. Raporlama tarihinden sonra ortaya grkan diizeltme
gerektirmeyen hususlar, mali tablo kullarucrlanrun ekonomik kararlannr etkileyen hususlar olmalan halinde
konsolide finansal tablo dipnotlannda agrklanrr,
2.5.8.28 Kargrhldar, Koqullu Varhk ve Borglar
Gegmig olaylardan kaynaklanan mevcut bir ytihimltiltig0n bulunmasr, yrihirnltiltigtin yerine getirilmesinin
muhtemel olmasr ve soz konusu fikiimliiltik tutarmm grivenilir bir gekilde tahmin edilebilir olmasr durumunda
finansal tablolarda karqrhk aynlr.
Kargrhk olarak aynlan tutar, yiikiimhihi[e iligkin risk ve belirsizlikler goz ominde bulundurularak, rapor tarihi
itibarryla ytikiimhiliigun yerine getirilmesi igin yaprlacak harcamanrn tahmin edilmesi yoluyla hesaplarur.
Pararun zaman- de[eri etkisinin onemli oldu[u durumlarda, kargrhk tfian, yiikiimliiliifrin yerine getirilmesi igin
gerekli olmasr beklenen giderlerin bugi.inkti deferi olarak belirlenir. Kargrhklarrn bugtinki.i degerlerine
indirgenmesinde kullanrlacak iskonto oranlnrn belirlenmesinde, ilgili piyasalarda olugan faiz oranr ile
sciz konusu ytkrimhihikle ilgili risk dikkate almr. Soz konusu iskonto oram vergi oncesi olarak belirlenir ve
gelecekteki nakit akrmlanrun tahmini ile ilgili riski igermez.
Kargrlrfirn odenmesi igin gerekli olan ekonomik faydamn bir krsmr ya da tamamtmn r.igr.incri taraflarca
kargrlanmasrnrn beklendifii durumlarda, tahsil edilecek tutar, ilgili tutann tahsil edilmesinin hemen hemen kesin
olmasr ve grivenilir bir gekilde cilgiilmesi halinde varhk olarak muhasebelegtirilir .

2.5.8.29 Zzr ara Sebebiyet Verecek Siizlegmeler
Grup'un , sozlegmeye bafh yiikiirnliiliiklerini yerine getirmek igin katlanrlacak kagtntlmaz maliyetlerin bahse

konu sozlegmeye iligkin olarak elde edilmesi beklenen ekonomik faydalan agan sozlegmesinin bulunmast halinde,
zarara sebebiyet verecek sozlegmenin var oldu[u kabul edilir.
Zarara sebebiyet verecek sozlegmelerden kaynaklanan mevcut yiilaimli.iliikler, kargtltk olarak hesaplantr ve
muhasebeleqtirilir.
Gegmig olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti igletmenin tam olarak kontroliinde bulunmayan gelecekteki bir
veya daha fazla kesin olmayan olayrn gergeklegip gergeklegmemesi ile teyit edilebilmesi mtimlain yrikiimliiltkler
ve varhklar konsolide finansal tablolara dahil edilmemekte ve garta ba$r yi.iki.imltiliikler ve varltklar olarak
deIerl endirilmektedir.
2.5.8.30 Finansal Bilgilerin Biiliimlere Giire Raporlanmasr
Bir faaliyet boliimiiniin, raporlanabilir boltim olarak belirlenebilmesi igin, igletme drgr mtiqterilere yaprlan sattglar

ve boliimler arasr satrglar veya transferler de dahil olmak izere, hastlattrun, igletme igi ve drqr trim faaliyet
bdlrimlerinin toplam hasrlatmm o/01O'unu veya daha fazlasmr olugturmast, raporlanan kdr veya zararrnrro/ol0'u
veya daha fazlasr olmasr veya varhklannln, tiim faaliyet boliimlerinin toplam varhklanrun Yol}'u veya daha

fazlast olmasr gerekmektedir,
Yonetimin boliime iligkin bilgilerin finansal tablo kullanrcrlan igin faydah olacagrna inanmasr durumunda,

lukarrdaki sayrsal alt smrlardan herhangi birini kargrlamayan faaliyet bdliimleri de raporlanabilirbohimler olarak
de[erlendirilebilir ve bunlara iligkin bilgiler ayn olarak agrklanabilir.
2.5.8.3 1 Durd urulan Faaliyetler
Durdurulan faaliyet, bir igletmenin koordine edilmig bir plan gergevesinde elden grkanlmast planlanan veya sattg

amagh elde tutulan ana ig kolu/faaliyetlerinin cofirafi bohimiinii ifade etmektedir.
Durdurulan faaliyetlerle ilgili net varhklar net gergeklegebilir de[er ile tagman deferin diigiik olanr ile
dlgrihir. Durdurulan faaliyetleri olugturan varhk veya varhk gnrplanrun elden grkanlmasr srasmda finansal
tablolara yansrtrlan vergi oncesi kar veya zarar ve durdurulan faaliyetlerin vergi sonrasr kan veya zarannln
detaylarr dipnotlarda agrklarur. Aynca, durdurulan faaliyetlerin igletme, yatrrm ve finansman faaliyetleriyle
iligkilendirilen net nakit akrmlarr ilgili dipnotta belirtilir.
2.5.8.32 Devlet Teqvik ve Yardrmlan
Devlet bafrglarr, bafrglarrn almaca[ma ve Grup'un uymakla yukilmlti oldu[u gartlan
grivence oldu[unda gerge[e uygun de[erleri iizerinden kayda almrlar .

Maliyetlere iliqkin devlet ba[rglarr, kargrlayacaklarr maliyetlerle eqlegtikleri ilgili
gekilde gelir olarak muhasebelegtirilir.
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Maddi duran varhklara iligkin devlet bafrglarr, ertelenmig devlet bafirglarr olarak cari olmayan borglar altrnda
smrflandrrlrr ve faydah omrirleri iizerinden do[rusal amortisman uygulanarak gelir tablosuna alacak kaydedilir,
2.5.8.33 Diinem Vergi Gideri ve Ertelenen Vergi
Vergi gideri, cari dcinem vergi giderini ve ertelenmig vergi giderini kapsar. Vergi, dofrudan ozkaynaklar altrnda
muhasebelegtirilen bir iglemle ilgili olmamasr koquluyla, gelir tablosuna dahil edilir. Aksi takdirde vergi de ilgili
iglemle birlikte oz kaynaklar altrnda muhasebeleqtirilir.
Erlelenmig vergi, yi.iki.imhiliik yontemi kullamlarak, varhk ve yiiki.imliiliiklerin konsolide finansal tablolarda yer

alan de$erleri ile vergi de[erleri arasmdaki gegici farklar iizerinden hesaplanrr. Bununla birlikte, igletme

birlegmeleri drgmda, hem ticari hem de mali karr veya zararr etkilemeyen varltk ve yiiktimltili.iklerin ilk defa mali
tablolara almmasr durumunda ertelenmig vergi varh[r veya yiikiimliiliigd mali tablolaraaltnmaz. Ertelenmig vergi
varhk ve yi.iktimhiltikleri, yiiriirliikte olan veya rapor tarihi itibarryla yrinirlii$e giren vergi oranlart ve vergi
mevzual.r dikkate ahnarak, vergi varh[rnm gergeklegecefi veya yi.ikiimliihi[i.intin ifa edilecefii dtinemde

uygulanmasr beklenen vergi oranlan iizerinden hesaplarur.
Baglrca gegici farklar, maddi duran varhklarrn kayrth deferleri ile vergi deferleri arastndaki farktan, hdllhaarda
vergiden indirilemeyen/vergiye tabi gider kargrhklarrndan ve kullanrlmayan vergi indirim ve istisnalanndan
dofimaktadrr.
Ertelenen vergi ytiki.imhili.igii vergilendirilebilir gegici farklann ti.imii igin hesaplanrrken, indirilebilir gegici

farklardan olugan ertelenen vergi varhklarr, gelecekte vergiye tabi kar elde etmek suretiyle bu farklardan
yararlanmarun kuwetle muhtemel olmas r g artryla he saplanmaktadrr.
Aynr iilkenin vergi mevzuatrna tabi olmak gartryla ve cari vergi varhklarrnln cari vergi l.riktimliiliiklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkrn bulunmast durumunda ertelenen vergi varltklart
ve y'rikiimliiliikleri kargrhkh olarak birbirinden mahsup edilir.
2.5.8.34 Qahganlara Saflanan X'aydalar
Krdem tazminal: kargrh[r, Grup'un Tiirk ig Kanunu uyannca personelin emekliye ayrtlmastndan do[acak
gelecekteki olasr yi.iki.imliiliiklerinin tahmini toplam kargrhfrnrn bugtinkri deferini ifade eder. Tiirkiye'de gegerli

olan gahgma hayatrm diizenleyen yasalar ve Trirk ig Kanunu uyarlnca, Grup, en az bir yrlhk hizmetini tamamlayan

kendi iste[i ile igten aynlmasr veya uygunsuz dawaruglar sonucu ig akdinin feshedilmesi drgrnda kalan sebepler

yriziinden igten grkarrlan, vefat eden veya emekliye ayrrlan her personeline toplu olarak krdem tazminatr odemekle

yiihimli.idrir. Tarumlanmrg sosyal yardrm yulaimliiliigiintin bugrinkri deferi ile ilgili aynlan karqrhk ongoriilen
yiikdmlriltk yontemi kullamlarak hesaplarur. Ti.im aktrieryal karlar ve zararlar konsolide kapsamh gelir tablosunda

muhasebelegtirilir.
2.5.8.35 Nakit Alaq Tablosu
Grup, net varhklarrndaki defigimleri, finansal yaplslru ve nakit akrqlanrun tutar ve zamanlamasrnda defigen
gartlara gcire yonlendirme yetenepi hakkrnda finansal tablo kullantcilanna bilgi vermek iizere, di[er
finansal tablolarrn ayrrlmazbir pargasr olarak nakit akrm tablosu duzenlemektedir. Doneme iligkin nakit akrmlan
igletme, yatrrm ve finansman faaliyetleri olarak smtflandrtlmaktadrr.
iqletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akrmlarr Grup'un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit aktmlannt
gdsterir.
Yatrnm faaliyetleri ile ilgili nakit akrmlarr, Grup'un yatnm faaliyetlerinde (sabit yattnmlar ve finansal yattnmlar)
kullandrfr ve elde ettifi nakit aktmlannt gosterir,
Finansman faaliyetlerine iligkin nakit akrmlarr, Grup'un finansman faaliyetlerinde kullandr[r kaynaklan ve bu

kaynaklann geri odemelerini gosterir.
2.5.8.36 Karqrhkh iqtirak Sermaye Diizeltmesi
Herhangi bir grup girketi, ana ortakhfm hisselerini bedelini odeyerek satrn aldr[rnda, el defigtiren hisselerin

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

sermayeden di.iqtilmekte ve kargrhkh iqtirak sennaye diizeltmesi kalemi altrnda gosterilmektedir. Bu hisse

miiteakip donemlerde yeniden ihrag edilmesi veya satrlmast duumunda tahsil edilen tutar yine ciz sermayede

gcisteriiir.
2.5.8.37 Temettiiler
Grup, temettii gelirlerini ilgili temettii alma hakkr olugtupu tarihte, konsolide finansal tabl
Temettri borglarr kar da[rtrmmrn bir unsuru olarak beyan edildifi donemde yiikiimltiliik
tablolara yansrtrlr.
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2.5.8.38 Siizlegmeleri
Ingaat maliyetleri, oluqtukga muhasebelegtirilir, ingaat sozlegmesinin sonucunun grivenilir olarak tahmin
edilemedifi durumlarda, sozlegme hasilatr sozlegme maliyetinin geri kazanrlabilen krsmr kadar
muhasebelegtirilmektedir. ingaat sozleqmesinin sonucunun giivenilir olarak tahmin edilebildifi durumlarda ve
scizlegmenin karlt olmast muhtemel ise, sozlegme hasrlatr scizlegme stiresi boyunca muhasebelegtirilir. Scizlegme

maliyetinin toplam sdzlegme hasrlatrnr gegmesi muhtemel ise, beklenen zarar olugtufu tarihte gider olarak
muhasebelegtirilir. Sozlegmeyle belirlenen ig, talepler ve hak edig odemeleri, miigteri ile anlagmaya varrldrgr ve
grivenilir bir bigimde cilgiilebildifii durumlarda kontrat gelirlerine eklenir.
Belirli bir dcjnemde muhasebelegtirilmesi gereken miktarm belirlenmesinde "tamamlanma yiizdesi ycintemi"'ni
kullanmaktadrr. Tamamlanma yiizdesi; rapor tarihi itibanyla olugan sozlegme maliyetinin her bir sozlegme igin
tahmin edilen toplam maliyete oranlanmasr ile hesaplanrr. Sozlegme iizerinde gelecekteki faaliyetlerle iligkili can
yrlda yaprlan maliyetler, tamamlanma safhasrnm belirlenmesinde kullanrlan s6zlegme maliyetlerine dAhil edilmez.
Bunlar igeriklerine gore; stoklar, peqin ddenmig giderler veya difer varhklar olarak gosterilir.
Devam eden ingaat scizlegmeleri ile ilgili; heniiz hak ediqi gergeklegmemig maliyetlerini ve kaydedilen
gelir/giderlerini "devam eden ingaat scizlegmelerinden alacaklar" olarak varhklar igerisinde gosterir. Miigteriler
tarafindan heniiz odenmemig hak edig bedelleri "ticari ve difer alacaklar" igerisine dahil edilir. Devam eden ingaat
sozlegmeleri ile ilgili hak ediglerin maliyetleri ve kaydedilen gelir/giderleri agan krsrmlannr "Devam eden ingaat
sozlegmelerine ait yiiktimliili.ikler" olarak yiikimliiliikler igerisinde gosterir.
2.6 Onemli Muhasebe Deferlendirme, Tahmin ve Varsayrmlarr
Konsolide finansal tablolarrn hazrlanmasr, rapor tarihi itibarryla raporlanan varhk ve yiikrimhihiklerin tutarlannr,
garta ba[h varhk ve yiikiimliiliiklerin agrklanmasrm ve hesap donemi bolmnca raporlanan gelir ve giderlerin
tutarlarm etkileyebilecek tahmin ve varsayrmlann kullanrlmasmr gerektinnektedir. Muhasebe de$erlendirme,
tahmin ve varsayrmlan, gegmiq tecriibe, di[er faktrirler ile o giiniin kogullanyla gelecekteki olaylar hakkrnda
makul beklentiler dikkate altnarak siirekli olarak deferlendirilir, Bu tahmin ve varsayrmlar, yonetimlerin mevcut
olaylar ve iglemlere iligkin en iyi bilgilerine dayanmasrna ra[men, fiili sonuglar, varsayrmlardan farkhhk
gosterebilir. Gelecek finansal raporlama ddneminde, varhk ve yiikiimliihiklerin kayrth defierinde onemli
drizeltmelere neden olabilecek tahmin ve varsayrmlar aga[rda belirtilmigtir:
Grup vergiye esas finansal tablolarr ile TMS ve TFRS' ye gore hazrlanmrg finansal tablolarr arasrndaki.
farklrlrklardan kaynaklanan gegici zamanlama farklarr igin ertelenmig vergi varhfr ve yrilaimliihigii
muhasebelegtirmektedir. Grup'un gelecekte olugacak karlardan indirilebilecek kullanrlmamrg mali zararlar ve
di[er indirilebilir gegici farklardan olugan ertelenmiq vergi varhklan bulunmaktadrr. Ertelenmig vergi varlrklannrn
ktsmen ya da tamamen gerikazanlabilir tutarr mevcut kogullar altrnda tahmin edilmigtir. Defierlendirme srrasrnda,
gelecekteki kar projeksiyonlarr, cari donemlerde oluqan zararlar, kullanrlmamrg zararlann ve di[er vergi
varltklanrun son kullanrlabilece[i tarihler ve gerekti[inde kullanrlabilecek vergi planlama stratejileri goz cini.inde

bulundurulmugtur.
Dipnot 3 - igletmeBirlegmeleri

$irket'in, TFRS 3 kapsamrnda igletme birlegmesi bulunmamaktadrr.
Dipnot 4 - Di[er igletmelerdeki Paylar

$ irket' in difer i g letmel erde p aylan bulunmamaktadrr.
Dipnot 5 - Biiliimlere Giire Raporlama

$irket bohimlere gore raporlama yapmamaktadrr.
Dipnot e- ingmti Taraf Agrklamalarr
30 Eyliil2015 ve 3l Arahk 2014 ilibai ile $irketin iliqkili tarafi olan Okullu Grda Maddeleri Inq, San. ve Tic.
Ltd. $ti.nden ve Okullu Lojistik A,$.'nden nakliye, hammadde tedarik hizmeti ve rg pazar satrg hizmeti
ahnmaktadrr. Tukag Okullu Drg Tic.A.$., $irketin yurt drgr satrglannr aracr-ihracatgr olarak yapmaktadrr.

A) ili$kili Taraflara Olan Ticari Borglar

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

Toplam

30.09.2015 3t.t2.2014
rlr.812 0

111.872 0
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$irket'in sattglannda vadeli ve pegin fiyat uygulamasr bulunmamaktadr. Bayi ve zincir marketler igin protokol
vadesi olarak 60-120 giin uygulanmakta olup ihtiyag halinde bu srireler uzatrlmaktadrc. (2014: 60-120 grin )
30'09.20i5 tarihi itibariyle ticai alacaklarm 4.674.825 TL tutarrndaki krsmr igin gripheli alacak kargrh[r
ayrrlmrgtrr. (2014: 4.624.278 TL)
Krsa Vadeli Ticari Borqlar

Dipnot 7 - Ticari Alacaklar ve Ticari Borglar

itigt<iti Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Ahcrlar
Alacak Senetleri

Alacak Senetleri Reeskontu

$iipheli Ticari Alacaklar

$iipheli Ticari Alacaklar Kargrhgr (-)
Toplam

Iligkili Taraflara Ticari Borglar
Okullu Grda Mad, ing. San. ve Tic. Ltd. gti.
Toplam

Krsa Vadeli Ticari Borglar
iligt<iti Olmayan Taraflara Ticari Borglar

Satrcrlar

Borg Senetleri

Borg Senetleri Reeskontu

Toplam

30.09.2015 3r.12.2014
30,000.566 24.561.634
8.899.806 8.428.137

-145.664 0

4.674.82s 0
-4.674.82s -4.624.218
38.754.708 28.366.093

30.09.2015 3L12.2014
trr.872 0

tlL.872 0

30.09.2015 3r.12.2014
3t.229902 3.841.135
20.061.762 6.323.980

-675.600 0

50.616.064 10.165.115

30.09.2015 3t.12.2014
r.469.3t9 1.141.878

30.09.2015 31.t2.2014
631 .063 141 .B 13

228.825 87.432

3.903 2.0s3
863.791 231.298

30.09.2015 31.12.2014
226.206 340.6s1

30.09.2015 31.12.2014
8.766.306 5,680.376
1 .886.37 5 3 .680 .643

Ticari borglarrn cideme vadeleri 30-150 giin arasrnda defigmektedir, (2014: 30-150 grin)
Dipnot 8 - Finans Sektiirii Faaliyetlerinden Alacak ve Borglar

$irket'in, finans sekttjrii faaliyetlerinde alacak ve borglarr bulunmamaktadrr. (2014 Yoktur. )
Dipnot 9 - Difer Alacaklar ve Di[er Borglar

Krsa Vadeli Di[er Alacaklar
Di[er Qegitli Alacaklar

itigtriti Olmayan T araflara Difer Borglar
Odenecek Vergi ve Fonlar
Odenecek Sosyal Grivenlik Kesintileri
Diler Qegitli Borglar
Toplam

Qahganlara Saflanan X'aydalar Kapsamrnda Borglar
Personele Borglar

Dipnot 10 - Stoklar

Ilk Madde ve Malzemeler

Yarr Mamuller
Mamuller
Toplam
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30.09'2015 tarihi itibariyle 154.188 TL tutanndaki bozulmug mamul mallar imha edilmis bunlann maliyel
bedelleri satilan mamul maliyetine kaydedilmigtir. (31.12.2014 : 3.091 .107 TL)
($irket 31.12.2014 tarihi itibariyle 114.996 TL mamul stoklan igin de[er drigrikliigu kargrhlr ayrrmrgtrr.)
30.09'2015 tarihi itibariyle stoklar rizerinde rehin ve ipotek bulunmamaktad:ll. (3L122014: yoktur.)
Dipnot 1l - Canh Varhklar
$irket'in, canl varhklan bulunmamaktadrr. (2014 yoktur. )
Dipnot 12 - Pegin Odenmig Giderler ve Ertelenmis Gelirler

Diinen Varhklar igerisindeki
Pegin 6denmig Giderler
Verilen Siparig Avanslarr

Gelecek Aylara Ait Giderler
Toplam
Krsa Vadeli Yiikiimliiliikler igerisindeki
Ertelenmiq Gelirler
Ertelenmig Gelirler (*)
Ahnan Avanslar

Gelecek Aylara Ait Gelirler
Toplam
Uzun Vadeli Yiikiimtiiliikler igerisindeki
Ertelenmig Gelirler
Ertelenmig Gelir (*)

30.09.201s 3r.r2.20r4
0 1 .461.281

3.079.304 0

3.079.304 t.461.28r

30.09.2015 3I.I2.2014
0 1 .430.919

432.582 238.36s

r.433.466 0

1.866.048 r.669.284
30.09.2015 31.12.2014

4.897.614 5.97s.320

30.09.2015

17.096.000

3.649.388
25.502.797

61.033.949

4BB.2t3

3.020.577

1.040.889

31.I2.2014

8,930.000

2.186.551

19.802.282

49.944.337

488.213

2.980,131

865.980

-31.969.989

0

53.827.505

(*)$irket, Sat-GeriAl sozlegmesine istinaden yaprlan sabit krymet satrgmdan orlayagrkan satrg kannr donemlerine
"Ktsa vadeli ertelenmig gelirler" ve "IJzun vadeli erlelenmig gelir" hesaplannda muhasebelegtirmigtir. Bu satrg
kan sciz konusu finansal kiralama borgu vadesine gcire (5 yrl) donemler itibariyle kar veya zarar tablosunda itfa
etmek suretiyle gelir olarak muhasebelegtirilecektir. Uzun vadeli ertelenmig gelirlerin vadesi 2016 ve 2020
tarihl eri arah grndadrr.
Dipnot 13 - Yatrnm Amagh Gayrimenkuller
Yatrnm amagh gayrimenkuller yoktur. (20 1 4 Yoktur).
Dipnot 14 - Maddi Duran Varhklar

$irket'in aktifinde yer alan gay'rimenkulleri, SPK listesinde gayrimenkul deferleme girketleri igerisinde yer alan
,Net Kurumsal Gayrimenkul De$erleme ve Danrgmanhk Anonim $irketi'nin , 402783lisans no'lu de[erleme
vzmaT'rr Mesut KILIQ tarafindan deferlemeye tabi tutulmug olup, 30.06.2015 tarih ve Net Ozel 2015-BB -89-90
sayh gayrimenkul de[erleme raporlanm diizenlemigtir. Gayrimenkul defierleme raporlanna gore , toplam KDV
sizPazar de[erini 38.552.000 TL olarak tespit etmigtir, 30.06.2015 tarihi itibariyle bu gayrimenkullerin girker
kayrtlarrndaki net deferleri toplamr ise25.532.053 TL dir. Bunun sonucu (38.552.000 TL -25.532.053 TL:)
8.0f9,947 TL de$er artrgr ve de$er artrg fonu ortaya grkmrqtrr.

$irketin maddi duran varhklarrnrn net deferleri agafrdaki gibidir:

Maddi Duran Varhklar
Arazi ve Arsalar
Yer altr ve Yeri.istri Drizenleri
Binalar

Tesis Makine ve Cihazlar
Tagrtlar

Demirbaglar

Difer Maddi Duran Varhklar
Birikmig Amorlisman
Yaprlmakta Olan Yatrnmlar
Toplam
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Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Eyliil2015
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara Iligkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

1) 01.01.2015-30.09.2015 Hesap Diinemindeki Maddi Duran Varhk Hareketleri

31.I2.2014
Arazi ve Arsalar 8.930,000
Yer altr ve Yerilstti Diizenleri 2.186.551

Binalar
Tesis Makin e v e Cihazlar

Tagrtlar
Demirbaglar
Difer Maddi Duran Varhklar

Birikmig Amoftisman
Yaprlmakta Olan Yatrrrmlar

Toplam Net Defer

Arazive Arsalar 8.930.000
Yer altr ve 2.638.679
Yeriistii Di.izenleri
Binalar 19.649.329
Tesis Makine ve 44.683.889

-33.118,916 -2.902.169

46.274.106 2s.099.500

ilaveler DeEerleme Crkrslar
- 8.166.000

862.837

-38.196

-37.045
-15.589

34.060

-s6.770

-2r.137 .7 s6

19.802.282 846.569 4.853,947
49.944,331 11 .121 .80r

488.2r3
2,980,131, 77.49r
865.980 190.500

-3r.969.989 -2.981.677

- 648,857

s3.827.s0s 10.772.318 13.019.947

-- 
t50.87;

99,900 53.053
24.952.528 r.0s6,77s 388.901

30.09.2015
17.096.000
3.649.3 88

25.502,191
6t.033.949

488.2r3
3.020.571
1,040.889

-34.9r1.601
648.8s1

71.563.063

2) 01.01.2014-31.12.2014 Hesap Diinemindeki Maddi Duran Varhk Hareketleri
Satrs

Amacryla
Elde

3r.r2.zor3 itaveter ry ,ffi crkrslar

dan
Transferler

Cihazlar
Tagrtlar 382.234 55.000
Demirbaglar 2,349.766 1.131.016
Di[er Maddi 152.000

Duran Varhklar 7 59.725
Yaprlmakta Olan - 1 .61f .225

Yatrrmlar
Birikmig
Amoftisman
Toplam Net

- 4.051.096

- 389.802 -17.936.s03

3t.12.2014
-555.018

4.26r.r32
-25.102.452

-382.3\1
-2.040.782

-628.288

-31.969.989

Ilaveler
-96.066

-439.462
-2.262.849

-21.402
-126.295

-3 5.603

-2.981.677

Crkrslar

12.855

1 4.1 00

7.1 05

31.12.20t4

8,930.000
2,786.s51

t9.802.282
49.944.331

488.213
2.980.r31

865.980

-31.969,989

53.827.505

30.09.2015

-6s 1.085

-3.700.594
-27.352.444

-403.119
-2.152.911

-656.788

60.000
245.965
44.560

-1.6rr.225

- -9.021
- -746.616

901 -9r.206

Defer
1) 01.01.2015 -30.09.2015 Hesap Dtinemindeki Birikmiq Amoftismanlar Hareketleri

Yer alfi ve Yeriistti
Diizenleri
Binalar
Tesis Makine ve Cihazlar

Tagrtlar
Demirbaglar

Difier Maddi Duran
Varhklar
Toplam Net Defer

21



Tukaq
Tarihinde Sona

Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Eyliil2015
Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Bdilmiqtir.)

2) 01.01.2014 -3I.12.2014 Hesap Diinemindeki Birikmiq Amortismanlar Hareketleri

Ilaveler
Yer altr ve Yeri.istii
Diizenleri

Binalar
Tesis Makine ve Cihazlar

Tagrtlar
Demirbaglar
Di[er Maddi Duran
Varhklar
Toplam Net Defer

3r.t2.2013
-443.6t0

-2,698.485
-27.026.2r0

-366.620
-r.967 .270

-616.721

-33.118.916

-111.703

-562,647
-2.062.s84

-t9.256
-120.085

-25.894

-2.902.169

Crkrslar 3I.12.2014
295 -sss.O18

- -3.26r.132
3,986.342 -25.102.452

3,559 -382.317

46.573 -2.040.782

14,327 -628.288

4.051.096 -31.969.989

30.09.2015

3.3 86.398

-2.654.854

731.s45

Dipnot 15 - Hizmetten Qekme, Restorasyon ve Qevre Rehabilitasyon Fonlanndan Kaynaklanan Paylar
Uzerindeki Haklar
Yoktur, (2014 Yoktur. )

Dipnot 16- tiyelerin Kooperatif igletmelerdeki Hisseleri ve Benzeri Finansal Araglar
Yoktur. (2014 Yoktur. )

Dipnot 17 - Maddi Olmayan Duran Varhklar

Hakiar
Birikmig Amortisman

Toplam

Dipnot L8 - $erefiye
$erefiye yoktur .(2014 Yoktur)

Dipnot 19 - Maden Kaynaklartnrn Aragttrtlmast ve Deferlendirilmesi
$irket'in, maden kaynaklarr bulunmamaktadr. (2014 Yoktur. )

Dipnot 20- Kiralama iqlemleri
01.01.2015-30.09.2015 doneminde $irket lehine ve aleyhine cidenen ve alman kira yoktur. (2014: Yoktur,)

Dipnot 2l- imtiyazh Hizmet Anlagmalarr
$irket'in, imliyazh hizmet anlagmalan bulunmamakladrr. (2014 Yoktur. )

Dipnot 22 - Varhklarda De[er Dtigiiklii$i
Varlrklarda de[er dtigrikhifii yoktur. (2014 : Yoktur.)
Dipnot 23 - Devlet Tegvik ve Yardrmlart

$irket, , Tanmsal Urtinlerde ihracat iadesi Yardrmlarrna iliqkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun
14.02.2015 tarih ve 29621 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan karan kapsamrnda 30.09.2015 tarihi itibariyle
1.186.292TL ihracat iadesi hak etmigtir. Ayrrca, ilgili donemde 5510 ve4B5l saytlt kanunlar kapsammda129.266

TL tutannda SGK prim indiriminden yararlantlmtqtr.
(girket 2014 y:irnda ,Tarrmsal Uriinlerde ihracat iadesi Yardrmlanna iliqkin Para-Kredi ve Koordinasyon
Kurulu'nun 201,416 Tebli$i"nin Resmi Gazete'de 1B A[ustos 2014 tarlhinde yayrmlanmasmt mriteakiben sciz

konusu tebli[in kapsadr[r dcineme iligkin olarak gergeklegtirmiq oldufiu ihracat bedelleri iizerinden L344.861' TL
tutannda ihracat iadesi geliri elde etmig ve kar veya zarar ve di[er kapsamh gelir tablosunda muhasebe

Ayrrca ilgili donemde 5510 ve 4857 sayrh kanunlar kapsammda 63I.849,91 TL tutannda

31.12.2014

3.rs6.343
-2.350.532

805.811

ffi,;,r/
a;-- r--;:;:i;''

yararlanrlmrgtrr.)
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Tukag Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Eyliil2015
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara Iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak Ifade Edilmigtir.)

Dipnot 24 -Borghnma Maliyetleri

girketin 30.09,2015 tarihi itibariyle73.746,080 TL kargrhfr krsa vadeli banka kredisi ,9.048.959 TL kargrhfr
Finansal Kiralama iglemlerinden Borglan, -3.392.614 TL ertelenmig finansal kiralama borglanma maliyeti olmak
iizere toplam 79.402.425 TL krsa vadeli finansal borglanmast bulunmaktadrr,
girketin 30.09.2015 tarihi itibariyle uzun vadeli borglanmalanrun ktsa vadeli ktstmlan olan 13.684,800 TL uzun

vadeli kredilerin anapara taksit ve fatzidir.
(girketin 31.12.2014 tarihi itibariyle 37 .662.573 TL kargrh[r krsa vadeli banka kredisi ,3.227 .680 TL kargrhfr
Finansal Kiralama Iglemlerinden Borglarr olmak iizere toplam 40.890.253 TL krsa vadeli finansal borglanmast

bulunmaktadrr. $irketin 31.12.2014 tarihi itibariyle uzun vadeli borglanmalartntn ktsa vadeli ktstmlart olan

51.152.225 TL uzun vadeli kredilerin alapara taksit ve farzidir.
Yine girket'in 30.09.2015 tarihi itibariyle 33.065.705 TL uzun vadeli finansal kiralamadan kaynaklanan

yukiimliilrigive -6.042.328 TL ertelenmig finansal kiralama borglanma maliyeti olmak iizere toplam 27.023.317

TL uzun vadeli finansal borglanmasr bulunmaktadr.
(girket'in 3I.I2.20I4 tat'rhi itibariyle 22.029.895 TL uzun vadeli finansal kiralamadan kaynaklanan

yiildrnliiltigti bulunmaktadrr. )
(Krsa ve uzun vadeli frnansal kiralama borglarr $irket'in 17,12.20f4 hrihinde yapmr$ oldu[u Sat-Geri Al
sozlegmesine istinaden bir finansal kiralama qirketine sattrfir ve geri kiraladrfr bir krsrm tesis , makine ve cihazlar
ile dogeme ve demirbaqlara iligkin finansal kiralama borglarrndan olugmaktadr. Bu finansal kiralama borglanna
istinaden 31.12.2014 tarihi itibariyle $irket'in maddi duran varhklan ve sattg amactyla elde tutulan duran

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

Difer Krsa Vadeli Karqrhklar
Dava Kargilrklarr

Difer Gider Karqrhklarr

Toplam
Dipnot 26 - Taahhiitler

irket' in teminat/rehin/i ek/kefalet (TRIK)

30.09.2015 31.12.2014
705.885 564.702

0 4.1 19

705.885 568.821

n tablolan

$irket Tarafindan Verilen TRiK'ler
99.463.269103.153.855a)Kendi Tiizel kigilifi adma vermig oldugu

TRiK'ler
b)Tam konsolidasyon kapsamtna dahil edilen
ortakl*lar lehine vermig oldufu TRiK'ler

c) Ola[an ticari faaliyetl erinin yiinitiilmes i
amactyla di[er 3. kigilerin borcunu temin amacryla
vermig oldu[u TRiK'ler

d)Kurumsal Yonetim Teblifi'nin 1212. maddesi
gergevesinde venniE oldu gu TRIK'Ier

verilen TRIK'Ler
i) Ana ortak lehine verilmig olan TRIK'ler (x)

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

iii) C maddesi kapsamtna girmeyen 3. kiqilerin
lehine verilmig olan TRiI('ler



Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Eyliil2015
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iliqkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiptir.)

$irket'in vermig oldufu TRIK'lerin $irket'in oz kaynaklanna oranr 30.09.2015 tarihi itibari ile % 86 drr.
$irket'in venniq oldufu TRIK'lerin $irket'in ciz kaynaklarlna oranl 3\,I2.2014 tarihi itibari ile oh 141 dir.
$irket'in 30 Eyliil 2015 ve 31 Arahk 2014 tanln itibariyle, yukarrda sunulan teminat mektuplan haricinde
vermig oldu[u herhangi bir teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadrr.

$irket'in, 30 Eyliil 2015 ve 31 Arahk 2014 rairht itibariyle, kendi trizel kigili$ adrna vermig oldu[u yabancr para
cinsinden herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadrr.
30 Eyliil 2015 tarihi itibariyle $irket'in kullanmrg oldufu kredileri igin vermig oldu[u 2.500.000 TL Eximbank
ihracat taahhiidti bulunmaktadrc. 81.12.2014 : Yoktur)

30,09,2015 tarihi itibari ile 01,07.2015-31.12.2015 doneminde uygulanmakta olan ayhk krdem Iazmina.r tavanr
olan3.709,98 TL tutar esas almmrgtLr, (2014:3.438,22TL)
Dipnot 28 - Niteliklerine Giire Giderler

Dipnot 27 - QaltSanlara Saflanan Faydalar Kapsamrnda Borglar

A)Qahganlara Saflanan Faydalara itigt<in Krsa Vadeli Kargrhklar

Qahganlara Saflanan Faydalara itigkin Krsa Vadeli
Kargrhldar
Izin Kargrlftlarr
Toplam

B)Qahganlara Sa$anan X'aydalara itiqrun Uzun Vadeli Kargrhklar

Krdem tazmina1.r karg rh[r

Satrq Pazarlama Dafrtrm Giderleri
Genel Yonetim Giderleri
Aragtrrma Geligtirme Giderleri
Finansman Giderleri

Toplam

Dipnot 29 - Difer Varhk ve Yiikiimliiliikler

Difer Diinen Varhklar
Devreden KDV
Difer KDV
Difier Qegitli Donen Varhklar
Personel Avanslarr
ig Avanslan
Toplam

Di[er Krsa Vadeli Yiikiimltiliikler
Di[er Qegitli Yabancr Kalmaklar

30.09.2015
39.279

39.279

30.09.2015

672.229

30.09.2015

-5.161.969
-4.906.867

-210

-t5.740.280
-26.409.326

30.09.2015
12.t66.919

0

12.239.379
58,250
76.28s

24.540.833

30.09.201s

0

3r.12.2014
65.323

65.323

3r.12.20t4
5 8 8,430

3r.12.20t4

-20.6t5.705
-rs.648.63s

-292.638
-13.965.991

-50.s22.975

31.12.2014
9.264.022

\2.37r.848
5.99s

0

0

21.641.865

3t.12.20t4
61.500

.,, ALA



Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi' nin 30 Eyliil2015
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iligkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak ifade Edilmiqtir.)

Dipnot 30 - Sermaye, Yedekler ve Difer 6z kaynak Kalemleri
$irketin ciz kaynak kalemleri aqagrdaki gibidir:

30.09.2015 31.12.2014

272.650.000 272.650.000

t,894.212 1.894.2t2

r2r.454 l2r.4s4
34.564.947 2r.943.301

-4.028.396 -3.944.s97

28.075 28.01s

-222.t54.t03 -178.340,308

36.716.429 -43.8r3.79s

1t9.192.618 70.s38.348

$irket'in 30 Eyhil 2015 itibariyle sermayesi 272.650.000 adet hisseden olugmaktadrr. (31 Aralrk 2014:
272.650.000) Hisselerin itibari de[eri hisse bagrna 1 TL dir. $irket'in temettti imtiyazr bulunan hisse senedi

bulunmamaktadr. Serrnayeyi temsil eden pay senetlerinin tamamr hamiline yazhdr ve grup aynml yoktur. )

Dipnot 31 - Hasrlat

Od"trtrig Sermaye

Sermaye Diizeltmesi Olumlu Farkr

Hisse Senetleri ihrag Primleri

Yeniden Deferleme ve Olgiim KazanqlKayrplarr

Krdem T azmtna1n Kar g rh $r

Kardan Ayrrlan Krsrtlanmrg Yedekler

Gegmi g Yrllar Kar I Zar arlar t

Donem Net Karr/Zaran

Toplam

Satrg Gelirleri

Satrglarrn Maliyeti o
BriitKarlZarar

Yurtigi Satrglar

Yurtdrgr Satrglar

Di[er Satrglar

Satrg iadeleri ve iskontolarr

Satrg Gelirleri

138.534.166 75.r27.974

-111.108.363 -83.766.678

27.425.803 -8.638.704

01 Ocak
30 Evliil

2014
79.462.736

24.642.202

t.19t.790

-30.168.754

75.t27.974

0l Temmuz 0l Temmuz
30 Evliil 30 Evliil

2015 2014
34.997.962 15.983.210

-26.684.s46 -27.908.622

8.313.416 -1t.925.4r2

01 Temmuz 0l Temmuz
30 Evliil 30 Bvliil

2015 2014
30.836.012 24.801.376

7.5r4.750 4.864.604

243.635 t93.314

-154.568 -t3.816.144

$irket'in Satrg Gelirlerine ait detayh bilgiler aqa[rdaki gibidir:
01 Ocak
30 Evliil

2015
103.1 80.503

43.672.600

r.186.292

-9.505.229

138.534.166

$irket'in iidenmiq sermayesinin paydaglar arasrndaki dafrhmr
30.09.201s 3t.12.2014

Orta[rn Adr Soyadr Pay Oranr
('/'\

Pay Tutarr
flL)

Pay Oranl
("/'\

Pay Tutarl
(TL)

Okullu Grda Mad. Ins. San. ve Tic, Ltd. Sti, %5,41 14.760.986
Cem OKULLU %44 1 19.966.000 %44 I 19.966.000
Censiz OKULLU %44 I 19.966.000 %44 1 19.966.000
Diser %12 32.718.000 %6,s9 n.957.0r4
Tonlam 100 272.650.000 100 272.650.000
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Tukaq Grda Sanayi ve Ticaret Anonim girketi' nin 30 Eyliil2015
Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Diinemine Ait Konsolide Finansal Tablolara iligkin

Agrklayrcr Dipnotlar
(Tutarlar Tiirk Lirasr Olarak Ifade Edilmigtir.)

Satrlan Mamul Maliyeti

Satrlan Ticari Mallar Maliyeti

Toplam Satrg Maliyeti

Dipnot 32 - Ingaat Siizlegmeleri
Ingaat s6zlegmelerine iligkin varhklar yoktur.(20 1 4 Yoktur).
Dipnot 33 - Genel Yiinetim Giderleri, Pazarlama Giderleri, Aragfirma ve Geliqtirme Giderleri

2015 2014
-92.783.804 -78.428.22s

-18324.559 -5,338,453

-r11.108.363 -83.766.678

0l Temmuz 01 Temmuz
30 Evliil 30 Evliil

201s 2014
-25.656.212 -24.278.s49

-r.028.334 -3,630.073

-26.684.546 -27.908.622

01 Temmuz 0l Temmuz
30 Evliil 30 Evliil

2015 2014
0 -89.933

-1.752.463 -7.872.805

-l,589.104 -4.140.167

-3.34t.567 -12.703.505

0l Temmuz 01 Temmuz
30 Evliil

2015
-164.011

0

0

2.109.274

t.945.257

01 Temmuz
30 Evliil

2015
-67.334

-1.149.410

0

-4.500

-1.221.245

01 Temmuz
30 Evliil

2015
t2.894

0

30 Evliil
2014

0

1s2.680

219.89r

0

432.571

0l Temmuz
30 Evliil

2014
-65.526

-334.978

0

0

-400.504

01 Temmuz
30 Evliil

2014
0

-149.422

-749.422

01 Ocak
30 Evltil

2014
-264.941

-r7.500.037

Dipnot 34 - Esas Faaliyetlerden Difer Gelirler ve Giderler
01 Ocak
30 Evliil

2015

485.606

BB.2B7

5.389.068

8.441.676

14.404.637

01 Ocak
30 Evliil

2015

-85.05s

-2.020.681

-11.230

-4.771

-2.121.737

Dipnot 35 - Yatrrrm Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler
01 Ocak
30 Evliil

20r5
96.661

0

96.661

Aragtrrma Geli gtirme Giderleri
Paz. Satrg ve Da[. Giderleri
Genel Ycinetim Giderleri

Toplam

Esas Faaliyetlerden Difer Gelirler
Konusu Kalmayan Kargrhklar

dnceki Donem Gelir ve Karlar

Di[er Olagan Gelir ve Karlar

Di[er Ola[andrgr Gelir ve Kar

Toplam

Esas Faaliyetlerden Difer Giderler
Kargrhk Giderleri

Difer Ola[an Gider ve Zararlarr

Onceki Donem Gider ve Zararlart

Di[er Ola[andrgr Gider ve Zarar

Toplam

Yatrnm Faaliyetlerinden Gelirler

Yatrnm Faaliyetlerinden Giderler

Toplam

-4.906.867 -10.877.37s

-10.669.046 -28.642.353

01 Ocak
30 Evliil

2014

t.072.376

215.855

649.369

0

1.937.600

01 Ocak
30 Evltil

2014

-186.970

-508.506

0

0

-695.477

01 Ocak
30 Evliil

20t4
0

-713.675

-713.675
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Dipnot 36 - Qegit Esastna Gtire Srnrflandrrrlmtg Giderler

$irket gelir tablosunda giderlerini fonksiyon esaslna gore gostermigtir, $irket, cari donem amortisman giderlenni

i.iretilen mamul maliyetine ve donem giderlerine dahil etmigtir,
Dipnot 37 - Finansman Gelirleri ve Giderleri

01 Ocak 0l Temmuz 0l Temmuz
Finansman Gelirleri

Faiz Gelirleri

Kambiyo Karlarr

Reeskont Faiz Gelirleri

Toplam

Finansman Giderleri

Kambiyo Zararlart

Reeskont Faiz Giderleri

Krsa Vadeli Borglanma Giderleri

Toplam

01 Ocak
30 Bvliil

2015

0

r.018.426

|.438.129

2.516.555

01 Ocak
30 Evliil

2015

-9.050,069

-847.6s4

-5.842.557

-r5.740.280

30 Evliil
2014

288

4.684.304

1.334.250

6.018.842

01 Ocak
30 Evliil

2014
-1,.292.0r3

-678.615

-8.685.5 3 5

-10.6s6.163

30 Evliil
2015

0

239.495

77 s.049

r.014.544

01 Temmuz
30 Evliil

2015
-5 .r7 | .657

135.930

-2,366.2s2

-1.401.979

30 Evliil
20r4

0

304.653

t0.Br2

315.465

01 Temmuz
30 Evliil

2014
-636,301

355.240

-3.34r.560

-3.622.621

Dipnot 38 - Difer Kapsamh Gelir Unsurlannrn Analizi
Maddi duran varhk yeniden deferleme fonu; bina, arazi, yeraltr ve yertistii dtizenlemeleri ile tesis, makine ve

cihazlarn yeniden de[erlemesi sonucu ortaya grkar. Yeniden deferlenen bir maddi duran varltfrn elden

grkanlmasr durumunda, yeniden delerleme fonunun satilan varltkla iligkili krsmr do[rudan gegmig ytl kartna

devredilir,
30.06.2015 tarihi itibariyle $irket, aktifinde yer alan binalannt, arsa ve arazilerirrj yeniden deferlemeye tabi

tutmuq olup yeniden deferleme sonucu maddi duran varhklarda i 3 .0 1 9 .941 TL defier artrg fonu orlaya grkmrqtrr.

Hesaplanan defer artrg fonu iizerinden 650.997 TL erlelenen vergi yiikiirnliiliifii hesaplanmrqtrr.

Dipnot 39 - Satrq Amacryla Elde Tutulan Duran Varhklar

$irket, 23 Ekim 2009 tarihli yonetim kurulu toplantrsrnda alman karar ile Turgutlu/I\ulanisa'da bulunan

fabrikasrndaki Liretim faaliyetlerinin sona erdirilmesine ve mevcut salga tesisi i1e birlikte Turgutlu fabrikasr

arsaslnln satrqma karar vermigtir. Dolayrsryla satrqma karar verilen maddi duran varltklar defterlerde taqtnan

de[erleri ile satrg maliyetleri di.igiilmiiq gergefe uygun de[erinin drigiik olam ile "sattg amaglt elde tutulan duran

varlrklar" hesabrna transfer edilmigtir. 30Haziran 2015 tarihi itibariyle soz konusu varltklartn sattgna iligkin
gortigmeler devam etmektedir,

$irket'in satrg amagh elde tuttu[u duran varhfimr, SPK listesinde gayrimenkul deferleme girketleri igerisinde yer

alan, Net Kurumsal Gayrimenkul Defierleme ve Damgmanhk Anonim $irketi'nin, 402783lisans no'lu delerleme

uzmanr Mesut KILIQ tarafindan deferlemeye tabi tutulmuq o1up, 30,06.2015 tarih ve Net Ozel 2015-91 saytlt

gayrimenkul de[erleme raporunu diizenlemigtir. Gayrimenkul de[erleme raporuna gore hali hanrdabog vaziyette

olan Manisa ili Turgutlu Ilgesi Yedieyhil Mahallesi 1323 Ada 38 Parsel de yer alan 'Kargir konserve fabrikasr ve

mi.igtemelatr' vasfr ile kayrth gayrimenkuliin mevcut duruma gore toplam KDV siz Pazar de$erini 19.888.000 TL
olaraktespit etmigtir. 30.06.2015 tarihi itibariylebu gayrimenkuliin $irket kaytlanndaki net defien t'se1L446.324
TL dir. Bunun sonucu (19.88S.000 TL -11.446.324 TL:) 8.441.676 TL defer afitgt ve de[er art

_. 'i.
D',', ('

grkmrgtr.
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Satrg Amagh Gayrimenkuller
Maddi Duran Varhklar Onceki Donemden Devir
Maddi Duran Varhklara Transfer Edilen
Defterden Qrkartrlan
Finansal Kiralama kapsamrndaki satrglar

Satrlanlann Maliyeti
Yeniden Defierleme Defer Artrgr

Kalan Defer
(31 Aralk 2014 tarihi itibariyle 378.803 TL tutannda ahm de[eri

20.703.245 12.27r.575

olan Satrg amagh duran varhklar 394.205 TL

r7.7tr.570 2.293.984
0 -5.485.821

11.711.570 -3.191.843

30.09.2015

t2.271.515
0

-10.006

0

0

8.44r.676

3t.12.20t4

t3.945.542
-3 89,802

-386.406

-518.956

-378.803
0

satrlmrgttr.)

(31 Aralrk 2014Larihi itibariyle Satrg amacryla elde tutulan duran varhklann igerisinde yer alan arsa ve binalann
iizerinde 24,000.000 TL tutannda ipotek tesis edilmigtir.)

Dipnot 40 - Gelir Vergileri (Ertelenmig Vergi Varhk ve Yiiktimliiliikleri Dahil)

$irket, vergiye esas yasal finansal tablolarr ile Trirkiye Muhasebe Standartlan'na (TMS) gore hazrrlanmrg finansal
tablolarr arasrndaki farkhhklardan kaynaklanan gegici zamanlama farklan igin ertelenmig vergi varltklan ve
yulaimliiliikleri muhasebeleqtirmektedir. Soz konusu farkhhklar genellikle bazr gehr ve gider kalemlerinin
vergiye esas tutarlan ile Ti.irkiye Muhasebe Standartlan'na (TMS) gore hazrrlanan finansal tablolarda farkh
donemlerde yer almasmdan kaynaklanmaktadr.

30.09.2015 31.I2.2014

Ertelenmig Vergi Varhklarr
Erlelenmig Vergi Yrilaimli.iliikleri o
Ertelenmiq Vergi Varhklarr/Yiik. (net)

Kurumlar Vergisi

$irket, Tiirkiye'de gegerli olan kurumlar vergisine tabidir. Vergiye tabi kurum kazancr iizerinden tahakkuk ettirilecek
kurumlar vergisi, llrcai kazancn tespitinde gider yazian, ancak vergi mevzuatrna gore gider kabul edilmeyen
giderlerin matraha eklenmesi ve vergiden istisna edilen kazanglar, vergiye tabi olmayan gelirler ve di[er
indirimler (varsa gegmi$ ytl zararlart ve tercih edildi[i takdirde kullanrlan yatrtm indirimleri) diiqiildriken sonra

kalan matrah rizerinden hesaplanmaktadr,
2014 yindauygulanan vergi oranr o/o2)'dit

Ttirkiye'de gegici vergi iiger ayhk donemler itibanyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2014 yrh kurum
kazancrrun gegici vergi donemleri itibarryla vergilendirilmesi agamasrnda kurum kazanu iizerinden 0/020 orannda
gegici vergi hesaplarur,
ZararIar, gelecek yrllarda olugacak vergilendirilebilir kardan diigiilmek izere, maksimum 5 yrl tagrnabilir. Ancak
olugan zararlar geriye domik olarak, onceki yrllarda olugan karlardan drigrilemez.
Tiirkiye'de vergi de[erlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaqma prosediirii bulunmamaktadrr. $irketler ilgili
yrhn hesap kapama donemini takip eden yrhn 1-25 Nisan tarihleri arasnda (ozel hesap donemine sahip olanlarda
donem kaparugm izleyen dordiincri ayrn 1-25 tarihleri arasrnda) vergi beyannamelerini hazrlamaktadrrlar. Vergi
Dairesi tarafindan bu beyannameler ve buna baz olanmuhasebe kayrtlan 5 yrl igerisinde incelenerek defiigtirilebilir.
Gelir Vergisi Stopaju'
Kurumlar vergisine ek olarak, da[rtrlmasr durumunda kar payr elde eden ve bu kar paylannt kurum kazancrna dahil
ederek beyan eden tam miikellef kurumlaraveyabanu girketlerin Tiirkiye'deki gubelerine da[rtrlanlar harig olmak
izere, kar paylarr iizerinden avrrca gelir vergisi stopajr hesaplanmasr gerekmektedir. Gelir vergisi stopajr 24 Nisan
2003 - 23 Temmtz 2006 tarihleri arasmda tiim qirketlerde o/o70 olarak uygulanmrgttr. Bu oran 23 Temm.uz
2006 tarihinden itibaren, 2006110731 sayrh Bakanlar Kurulu Karan ile Yol5 olarak uygulanmaktadrr. Da[rtrlmayrp
serrnayeye ilave edilen kar paylarr gelir vergisi stopajrna tabi defildir,
Yatrrrm indirimi uygulamasr 1 Ocak 2006 tarihinden gegerli olmak iizere
girketlerin vergilendirilebilir kazanglarmn yetersiz olmasr sebebiyle,
indirilemeven vatrrrm indirimi tutarlan ile 1 Ocak 2006 oncesi baslavan ve ikti
yatrnmlara ait yatrnm indirimi tutarlan takip eden yrllarda elde edilecek vergi
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tizere sonraki yrllara tagrnabilecektir. 1 Afustos 2010 tarihli Resmi Gazete'de yaytmlanan 6009 sayrh kanun ile
yaprlan diizenleme gere[ince indirim hakkr kazarulan yatrnm indirimi tutarlan yil smrlamast olmakstzm
indirilebilecektir. 6009 sayilr kanunla yaprlan drizenleme 2010 yrh kazanglarna uygulanmakizere,l A[ustos
2011 tarihinde yiiriirliige girmigtir. 24 Nisan 2003 tarihinden once almmtg yattrtm tegvik belgelerine istinaden

yararlanrlanyatrrm indirimi tutan iizerinden o/oI9,8 orarunda vergi tevkifatt yaptlmast gerekmektedir. Bu

tarihten sonra yaprlan tegvik belgesiz yatrrm harcamalanndan vergi tevkifatr yaprlmamaktadtr.

$irket, ertelenen vergi varhfrm / yiilaimliiltiginii, bilango kalemlerinde Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlarrna

ve Vergi Mevzuatrna gore yaprlan farkh de[erlendirmeler sonucunda ortaya grkan gegici farklar r.izerinden

hesaplamaktadrr. (31 Aralk2}l4farihi itibanylakurumlarvergisi oraru o/o2}'dir, Bunedenle, oh20 oratrbazahnatak,
gegici farklar iizerinden ertelenen vergi varhfr / yulaimltihifri hesaplanmrqtrr.)

E rtelenen Vergi Varhklarr/Yiikiimliiliikleri
*De[erleme oncesi maddi duran varltk deferleme farkr

Maddi olmayan duran varhk farkr

Krdem tazmita1n karg rhfr
Alacak ve borg reeskontu
**Gegmig yi zararlart

Stoklarrn deferlenmesi

Kullamlmamrg izin kargrh[r
Devam eden dava karqrhklarr

Toplam Ertelenmig Vergi Varhfr
Muhasebelegtirilmeyen ertelenmiq vergi varltklarr

Maddi Duran varltklann deferlemesinden
kaynaklanan ertelenen vergi ytikiimtiiliigii

Onceki dtinemden devreden ertelenmig vergi varl./yiik.
Onc. diinemd. devr. ert. vergi varl./Yiik. Diizelt. farkr

VarhEr/Y iikii mliil iiE ii

30.09.2015 3r.r2.2014

-1.073.081 -9.261.897

0 -43.666

0 117.686

-63.213 53.102

22.1,05.33s 2s.634.809
-188,233 -40.130

-5,209 13.065

28.236 112940

20.803.836 16.585.909

0 -14.291925

20.803.836 2.293.984

0

-3.19r.843

99.577

17.711.570

-5.48s.827

(*) $irket'in maddi duran varhklanrun yeniden de[erlemeye tabi tutulmast sonucunda bilango tarihinde 2L461.623

TL yeniden de[er artrg fonu hesaplanmrgtrr. Maddi duran varltklar 2 yidan fazla $irket aktifinde yer aldrfirndan

vergi mevzuatrna gcire satrg sonrasr ortaya grkacak satrq kazanglanrun %75 i kurumlar vergisine tabi olmaylp,

sadece o/o25 iizennden kurumlar vergisi hesaplanaca[rndan 21,.461, ,623 TL defier artrg fonunun %25 oranhk krsmr

iizerinden eftelenen vergi yi.ilaimliilii$.i olarak 1 .073.08 1 TL hesaplanmrqtrr'
(**) $irket'in20ll ,2012 ,2013 ve2014 yrllarr zararlasonuglanmrg olup, bu yilaraait takip eden yrllarda faaliyetin

karla sonuglanmasr sonucunda dtigebilecegi toplam 110.526.676 TL gegmig ytl zaran bulunmaktadr. Bunun

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

odenmeyecefiinden, 22.105 .33 5 TL ertelenen vergi varhfr hesaplanmtqtr'

Dipnot 4l -Pay Bagrna Kazang
Gelir tablosunda beyan edilen hisse bagma (kayry)lkazang, net karrn/(net zararrn) ilgili donem iginde mevcut

hisselerin afrrhkh orlalama adedine boliinmesiyle tespit edilir,

$irketler mevcut hissedarlara birikmig kazanglardan paylarr orarunda hisse dafrtarak (bedelsiz hisseler)
seler

I,
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Hisse baqrna esas (kayrp) lkazarry hissedarlara ait net (zarar)lkarrngrkanlmrg adi hisselerin sciz konusu donemdeki
afrrhkh ofialama adedine boltnmesi ile hesaplanrr.

Tukag
Tarihinde Sona

01 Ocak
30 Evliil

20I5
272.650,000

36.716.429

"/ol3r47

01 Ocak
30 Evliil

2014

100.000.000

-41.389.930

-"/o4lr39

-964.r48

'"/o0r35

-28.593.428

-'/o28,59

31.12.20t4
37.662.573

3.227.680

0

40.890.253

31.12.2014
5t.152.225

31.r2.2014
22.029.895

0

22.029.89s

01 Temmuz 0l Temmuz

Ortalama Hisse Sayrsr

Net Dcinem KanlZarart

Pay Bagrna Kazang

272.650.000 100.000.000

Dipnot 42 -Pay Bazh ddemeler
P ay bazh ddemeler bulunmamaktadrr. (20 1 4 Yoktur)
Dipnot 43 - Sigorta Siizlegmeleri
$irket 2015 yrhnda siiresi bitmig olan poligelerini yenileyerek,128.296.356 TL teminat bedeli ile faaliyette
bulundugu fabrika binasmt, makine teghizatlarm, demirbaglarlnl , emtiasrna, makine krnlmasr, cam krrrlmasr,
elektronik cihaz, igyeri abonman, hareketli makine krnlmasr, igletme ve riri.in sorumlulu[u sigortasr, igveren
sorumluluk, yangln sigortasr , nakliyat emtia blok, para paket sigortalan yaptrrmrgtrr.
Dipnot 44 - Kur Defigimin Etkileri
$irket'in 30.09.2015 tarihi itibariyle doviz kuru riski Dipnot 48'de agrklanmrg olup, 30,09.2015 tarihinde sona
eren hesap donemi itibariyle olugan kur farkr geliri ile kur farkr gideri kambiyo karlan ve kambiyo zararlarr
hesabrnda gosterilmigt ir.
Dipnot 45 - Yiiksek Enflasyonlu Ekonomide Raporlama
SPK' nun 17 Mart 2005 tarih ve 111367 sayrh karan uyannca, Trirkiye'de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standarllan'na (IIFRS uygulamasrm benimseyenler dahil) uygun olarak finansal Iablohaztrlayan girketler igin, 1

Ocak 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere enflasyon muhasebesi uygulamaslna son verilmigtir. Buna
istinaden, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren UMSK tarafindan yayrmlanmrg 29 No.lu "Yriksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardr ("IIMS / TMS 29") uygu'larmtamrgtr.
Dipnot 46 - Ttirev Araglar
Tiirev araglar yoktur.(2O I 4 Yoktur)
Dipnot 47 - Finansal Araglar

Krsa Vadeli X'inansal Borclanmalar
Banka Kredileri
Finansal Kiralama Iqlemlerinden Borglar

Ert. Finansal Kiralama Borglanma Maliveti
Toplam

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

Uzun Vadeli Finansal Borglanmalar
Finansal Kiralama iqlemlerinden Borglar
Ert, Finansal Kiralama Borqlanma Maliveti
Toplam

Dipnot 48 - Finansal Araglardan Kaynaklanan Risklerin Nitelifi ve Diizeyi
a-Sermaye Riski Yiintemi:
Sermaye riski ycintemi, net borg/toplam oz kaynak oranr
bcihinmesiyle bulunur. Net borg, nakit ve nakit benzeri
yrikiirnlihikler, frnansal kiralama ve ticari borqlarr iqerir.

30.09.2015

73.146.080

9.048.959

-3.392.614

79.402.425

30.09.2015

13.684.800

30.09.201s

33.065.105
-6.042.328
27.023.377

olarak izlenir. Bu oran net borcun toplam dzkaynafta
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Finansal ve Ticari Borglar

Nakit ve Nakit Benzerleri
Net Borg

Toplam 6z kaynak

Net Borg/Oz kaynak Oranr 1,38 1,52

b-Finansal Risk Faktiirleri :

$irket faaliyetleri nedeniyle piyasa riski, (kur riski, gerge[e uygun de$er faiz oranr riski, nakit akrmr faiz orant
riski ve fiyat riski ) kredi riski ve likidite riskine maruzkalmaktadrr, $irket'in risk yonetimi programr genel
olarak mali piyasalardaki belirsizlifiin, $irket finansal performansr iizerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin
minimize edilmesi iizerine odaklanmaktadrr,
Risk yonetimi, $irket'in mali igler birimi tarafindan yilriitiilmektedir. Risk politikalarrna iligkin olarak ise girket'in
mali igler birimi tarafindan finansal risk tammlarur, delerlendirilir ve $irket'in operasyon riniteleri ile birlikte
galrgmak suretiyle riskin azaltrlmasrna yonelik araglar kullanrlrr.
b.l Kredi Riski:
Finansal araglan elinde bulundurmak, kargr tarafin anlagmarun gereklerini yerine getirememe riskini de
tagrmaktadrr. $irket yonetimi bu riskleri, her anlagmada bulunan kargr taraf igin ortalama riski krsrtlayarak ve
gerekifi takdirde teminat alarak kargrlamaktadrr. $irket'in tahsilat riski, esas olarak tican alacaklarmdan
do[maktadrr. $irket, bayilerinden dofiabilecek bu riski, bayiler igin belirlenen kredi limitlerini alnan teminatlara
gore belirleyerek yonetmektedir. Kredi limitlerinin kullanrmr $irket tarafindan srirekli olarak izlenmekte ve
miigterinin finansal pozisyonu, gegmi$ tecriibeler ve difer faktorler goz oniine almarak mrigterinin kredi kalitesi
srirekli de[erlendirilmektedir.
b.2 Likidite Riski:
Likidite riski bir qirketin fonlama ihtiyaglannr kargrlayamama riskidir. girket, tahmini ve fiili nakit akrmlarrnr
di.izenli olarak takip ederek ve finansal varhklann ve yrikiimhihiklerin vadelerinin eglegtirilmesi yoluyla yeterli
fonlann ve borglanma rezervinin devamrnr sa[layarak, likidite riskini yonetir. $irket'in likidite riski aga[rdaki
gibidir:

30.09.2015
l75.21L916

9.914.096
165,297 .880

II9,792.618

30.09.2015
203.896.090
r47.sr6.370

1,38

ilgili finansal

3t.12.2014
r29.523.719

2r .97 5.BB2
r07.547 .837

70.538.348

31.12.2014
152.834.990
105.144.470

1,45

risklere marrtz

D6nen Varhklar
Krsa Vadeli Borglar
Dcinen Varhklar / Krsa Vadeli Borglar

b.3 Piyasa Riski Yiintemi:
$irket faaliyetleri nedeniyle, doviz kurundaki ve faiz orarundaki defiigikliklerle
kalmaktadrr.
b.3.1 Kur Riski:
Yabancr para pozisyonu
Toplam TL Bazrnda Diiviz Varhk ve Ytikiimliiliikleri;

Dciviz varhklar
D cj viz yii kiirnl ii hikleri
Net d<jviz pozisyonu

$irket'in diiviz cinslerine giire varhklarr:
30.09.2015
Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
Di[er Ticari Alacaklar
Di[er Ticari Alacak]ar
Toplam

Diiviz Cinsi
Usd
Euro
Usd
Euro

30.09.201s
25.67r.223
-39.548.213
-13.877.050

Diiviz Tutarr
2.604.r74
5.139.213

31.r2.2014
2.835.907

-53.033.454
-50.197.547

TL Tutarr
7.925.282

n.582.274
33.644

130.023
25.67r.223
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$irket'in diiviz cinslerine giire yiikiimliiliikleri :

30.09.2015
Ticari Borglar

Ticari Borglar

Finans al Yiiktimhiliikler
Parasal olan difer Yiikiimhiliikler
Parasal olan difer Yiikiimliiliikler
Toplam

3r.12.20t4
Ticari Borglar
Finans al Yiiktimhihikl er
Finans al Yiiki.imhili.ikler
Parasal olan diger Yiiktimhiltikler
Parasal olan diger Yrikrimli.iliikler
Toplam

31.12.20t4
Ticari Alacaklar
Ticari Alacaklar
Toplam

Diiviz Cinsi
Usd
Euro

Diiviz Tutarr
29,6s2

3.604

11.500.000

28.410

4.st4

Diiviz Tutarr
20.919

1 3.802.8 83

5.959.505
65.226
15.959

TL Tutarr
722.209

2.113.698
2.835.907

TL Tutarr
90,240
t 

^ 
a^n

r z.J zy

39.343.800

86.461

15.443

39.548.273

TL Tutarr
59.r7 5

38.933.792
13.819.496

r83.982
37.009

53.033.454

Diiviz Cinsi
Usd

Euro

Euro

Usd

Euro

Diiviz Cinsi
Euro
Euro
Usd
Euro
Usd

30.09,2015 tarihi itibariyle 25.67f .223TL kargrh[r driviz varh[u 39.548.273 TL kargrhfr doviz ytilairnhihigri
bulunmaktadrc. (31.12,2014 tarihi itibariyle 2.835.907 TL kargrh[r ddviz varhfu 53.033.454 TL karqrhpr doviz
ytikindiiliigii bulunmaktadrr. )
b.3.2Faiz Oranr Riski:

$irketinFinansal yiilaimli.iliikleri faizoramriskine marvzbrrakmaktadrr, girketin finansal yrikiimhihikleri a[rrhkh
o larak s ab it faizli b orglanmal ardan olugmaktadrr.

Dipnot 49- Finansal Araglar (Gergefe Uygun Defer Agrklamalan ve Finansal Riskten Korunma
Muhasebesi Qergevesindeki Agrklamalar)
Finansal Araglarrn GergeEe Uyzun DeEeri :

Finansal varltklann ve ytktimhiliiklerin gerge[e uygun de[erlerinin belirlenmesinde aqa$rdaki ycintemler
uygulanr:
-Birinci ycintem: Finansal varltk ve yrikiimliihikler, aynr ttrden varhk ve yi.ilaimliiliikler igin aktif piyasada iglem
gciren borsa fiyatlarrndan de$erlenir,
-ikinci yontem: Finansal varhk ve yriki.imliiliikler, ilgili varhk veya yrikrimliilii[iin birinci ydntemde belirtilen
borsa fiyatrndan baqka direkt ya da endirekt olarak piyasada gozlenebilen fiyatmrn belirlenmesinde kullanrlan
girdilerden hareketle deserlenir,
-Ugiincii ydntem: Finansal varhk ve yi.iki.imltiliikler, varhk ya da yulairnliihigiin gergefe uygun degerinin
bulunmasmda kullanrlan ve piyasada gozlenebilen bir veriye dayanmayan girdiler ile de[erlenir.
Finansal tablolarda gerge$e uygun degeri ile gosterilen tiirev finansal araglar haricinde finansal varhk ve
yiihimliiliik yoktur.
Bilangoda maliyet veyartfa edilmig maliyetle yansrtrlan finansal araglann defter de[eri ile rayig de[erlerine iligkin
agrklamalar agafrdaki gibidir:
Banka mevduatlan, kasa, alman senetler ve diler hazrr de[erlerin kayrth deferlerinin, bu varhklarm krsa
vadelerde elden grkarrlmalan ihtimali ve defer diigiikligri riski olmamasr nedeniyle, gerge[e uygun deferleriyle
aynr oldufu varsayrlmaktadr.
Ticari alacaklann iskonto edilmig ve gripheli alacak kargrhfr ayrrlmrg deferlerinin, a,Il.rkla11
deferine egdefier oldu[u varsayrlmaktadr. , t, ,tt-.i; .
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Krsa ve uzun vadeli banka kredilerin gergefe uygun deperinin; bahse konu f,rnansal borglann itfa edilmiq maliyet
yontemiyle hesaplanan kayrth deferlerine egde[er oldufu varsayilmaktadtr.
Ticari borglarrn iskonto edilmig degerlerinin, borglann gerge[e uygun de[erine egdefer oldugu varsaytlmaktadtr.

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

Dipnot 51- Finansal Tablolarrn Onemli Otqiide Etkileyen ya da Finansal Tablolartn A9rk, Yorumlanabilir
ve Anlaqrlabilir Olmast Agtsrndan Agrklanmasr Gereken Difer Hususlar
girket'in 30 Eyliil 2015 tarihinde sona eren ddneme ait Sermaye Piyasasl Kurulu'nun II-14.1 saylh teblig
htiktimlerine gore hanrlanan ba[rmsz incelemeden gegmig finansal tablolan, incelenmig olup; soz konusu

finansal tablolarrn faaliyet sonuglanrun gergek durumunu yanstttt$ma ve $irket'in izledifii muhasebe ilkeleri ile
Trirkiye Muhasebe Standarllarr ve Trirkiye Finansal Raporlama Standartlan (TMS/TFRS) diizenlemelerine uygun
ve dofru oldufuna, karar verilmiqtir,

Dipnot 52 - TMS'ye ilk Ge9i9

$irket, muhasebe kayrtlarrm ve kanuni defterlerini yiirtirliikteki ticari ve mali mevzuatr esas alarak Trirk Lirasr
(TL) olarak tutmaktadrr. itigitctetcl finansal tablolar, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun (SPK) 13,06,2013 tarih ve

28616 sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasastnda Finansal Raporlamaya Iligkin
Esaslar Tebli[i" ("Tebli[") hiiktimlerine uygun olarak hazrlanmtg olup Tebli$in 5. Maddesine istinaden Kamu

Gozetimi Muhasebe ve Denetim Standartlarr Kurumu (KGK) tarafindan yiinirlti$e konulmug olan Tiirkiye
Muhasebe Standartlarr / Tiirkiye Finansal Raporlama Standartlan ile bunlara iligkin ek ve yorumlan (TMS/TFRS)

esas almmtqttr.
itiqit<tetcl f,rnansal tablolar, SPK'run 01 ,06.2013 tarihli ve2013lI9 sayrh Haftahk Biilteni'nde yayrmladrfr duyuru
ile uygulanmasr zorunlu kilrnan, finansal tablo ve dipnot gosterim esaslarma uygun olarak sunulmugtur. Finansal

tablolar, yasal kayrtlara dayandrrrlmr$ ve TL cinsinden ifade edilmig olup SPK'run tebliflerine uygun olarak,

$irket'in durumunu layrkryla arz edebilmesi igin, birtakrm diizeltme ve smtflandrrma defigikliklerine tabi

tutularak hazrlanmt gttr.

$irket Borsa istanbul'da (BIST) 6teden beri iglem gordii[ii igin finansal tablolarrnr TMS'ye gcire sunmaktadtr.

Dipnot 53 - Nakit Akrg Tablosuna iligkin Agrklamalar
girket'in nakit akrg tablosu SPK'run 07.06.2013 tarihli ve20l3l19 sayrh Haftahk Biilteni'nde yayrmladrfir

duyuru ile uygulanmasr zorunlu krlman, finansal tablo ve dipnot gcisterim esaslanna uygun olarak sunulmuqtur.

Nakit ve Nakit Benzerleri
30.09.2015 31.12.2014

I2 t2Kasa
Bankalar
Di[er Hazrr De[erler
Toplam

7.246.244 2r.975.810
2.661.840 0

9.914.096 21.975.882

girketin 30.09.2015 tarihi itibariyle bankadabulunan 7.246.244 TL nintamamt vadesiz mevduattan olugmaktadrr,

(girketin 31.12.2014 tarihi itibariyle vadesiz mevduatr L939,705 TL, vadeli mevduatr 20.036.165 TL olmak rizere

toplam 2I.975.810 TL bankada mevduatr bulunmaktadr. 3I.12.2014 tarihi itibariyle TL vadeli mevduatm

vadesi 1 ay olup, a[rrhkh etkin faiz oran o/ol1 dir. )

Dipnot 54 - 6z kaynaklar Defiqim Tablosuna itlqt<in Agrklamalar
girket'in oz kaynak defigim tablosu SPK'run 07.06.2013 tarihli ve 2073119 sayrh Haftahk Bi.ilteni'nde
yayrmladr[r duyuru ile uygulanmasr zorunlu krlman, finansal tablo ve dipnot gdsterim esaslartna

sunulmugtur.
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