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Bağımsız denetçi raporu

Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu’na!

Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Rapor

Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (“Şirket”)’nin ve Bağlı Ortaklığının (birlikte “Grup” olarak
anılacaktır) 31 Aralık 2015 tarihli konsolide fınansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, konsolide özkaynak değişim tablosu ve
konsolide nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarını özetleyen dipnotlar ve diğer açıklayıcı
notlardan oluşan ilişikteki konsolide finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetimin Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi; konsolide finansal tabloların Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak
hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık
içermeyen finansal tabloların hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu konsolide finansal tablolar hakkında
görüş vermektir. Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız
denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından
yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun
olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin,
konsolide finansal tabloların önemli yanlışlık içerip içermediğine dair makul güvence elde etmek üzere
planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, konsolide fınansal tablolardaki tutar ve açıklamalar hakkında denetim kanıtı elde
etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, konsolide
fınansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” risklerinin değerlendirilmesi de dahil,
bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetçi risk değerlendirmelerini
yaparken, şartlara uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla, işletmenin konsolide finansal
tablolarının hazırlanması ve gerçeğe uygun sunumuyla ilgili iç kontrolü değedendirir, ancak bu
değerlendirme, işletmenin iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş verme amacı taşımaz. Bağımsız
denetim, bir bütün olarak konsolide finansal tabloların sunumunun değerlendirilmesinin yanı sıra,
işletme yönetimi tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğunun ve yapılan muhasebe
tahminlerinin makul olup olmadığının değerlendidlmesini de içerir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün
oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Görüş

Görüşümüze göre konsolide finansal tablolar, Marshalf Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı
Ortaklığının 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla fınansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap
dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak
tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Mevzuaftan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

1) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 398inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
düzenlenen Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu 10 Mart
2016 tarihinde Şirketin Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

2) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak—31 Aralık 2015 hesap
döneminde defter tutma düzeninin, finansal tabloların, kanun ile Şirket esas sözleşmesinin
fınansal rapodamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa
rastlanmamıştır.

3) TTK’nın 402’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim
kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst 8 Young Global Limited

Cem Uçarlar, SMMM
Sorumlu Denetçi

10 Mart 2016
Istanbul, Türkiye
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Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir>

Cari dönem Geçmiş dönem
(Yeniden

düzenlenmiş)
Bağımsız Bağımsız

denetimden denetimden
geçmiş geçmiş

Varlıklar Dıpnot
referansları 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Dönen varlıklar

Nakit ve nakit benzerleri 3 28.444.331 13.701.603
Ticari alacaklar 45.960.414 57.143.766

-Ilişkili taraflardan ticari alacaklar 25 2.319.450 3394.804
-ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 6 43.640.964 53.748.962

Diğer alacaklar 37.803 74.334
-ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 7 37.803 74.334

Stoklar 9 23.980.376 24.918.634
Peşin ödenmiş giderler 8 520.495 493.238
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 23 6.554.524 8.381.274
Diğerdönenvarlıklar 15 7.264.037 6.432.862

Toplam dönen varlıklar 112.761.901 111.145.711

Duran varlıklar

Finansal yatırımlar 4 65.677 65.677
Yatırım amaçlı gayrimenkuller 10 2.672.612 2.832.339
Maddi duran varlıklar 11 56.483.590 60.695.973
Maddi olmayan duran varlıklar 641.236 792.427

-Diğer maddi olmayan duran varlıklar 12 641.236 792.427
Ertelenmiş vergi varlığı 23 392.051 -

Toplam duran varlıklar 60.255.166 64.386.416

Toplam varlıklar 173.017.147 175.532.127

ilişikte 8 ile 55incj sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
konsolide finansal durum tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Cari dönem Geçmiş dönem
(Yeniden

düzenlenmiş)
Bağımsız Bağımsız

denetimden denetimden
geçmiş geçmiş

Dipnot
Kaynaklar referanslan 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Kısa vadeli yükümlülükler

Kısa vadeli borçlanmalar 5 500.000 392.550
Ticari borçlar 45.375.945 47.547.685

.ilişkili taraflara ticari borçlar 25 7.085.595 4.829.532

.Ilişkili taraflara olmayan ticari borçlar 6 38.290.350 42.718.153
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 14 1.607.956 1.500.423
Diğer borçlar 6.594.993 5.784.388

-Ilişkili taraflara diğer borçiar 25 5.164.379 4.729.322
-Ilişkili olmayan taraflara diğer borçlar 7 1.430.614 1.055.066

Kısa vadeli karşılıklar 3.525.225 4.692.041
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli
karşılıklar 14 1.406.089 824.902

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 23 - 244.058
Diğer kısa vadeli karşılıklar 13 2.119.136 3.623.081

Toplam kısa vadeli yükümlülükler 57.604.119 59.917.087

Uzun vadeli yükümlülükler

Uzun vadeli karşılıklar 9.249.975 7.721.738
.Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
karşılıklar 14 9.249.975 7.721.738

Toplam uzun vadeli yükümlülükler 9.249.975 7.721.738

Özkaynaklar
Ana ortaklığa ait özkaynaklar
Ödenmiş sermaye 1, 16 10.000.000 10.000.000
Sermaye düzeltme farkları 1, 16 34.849.638 34.849.638
Paylara ilişkin primler/iskontolar 43.129 43. 129
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler veya giderler (770.003) 456.396

-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazanç/kayıpları (770.003) 456.396

Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 16 7.880.725 7.880.725
Geçmiş yıllar karları 54.663.414 54.991.248
Net dönem karı (503.850) (327.834)

Toplam özkaynaklar 1 06.163.053 107.893.302

Toplam kaynaklar 173.017.147 175.532.127

Ilişikte 8 ile 55inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide fınansal
tablolann tamamlayıcı parçalarıdır.
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Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL> olarak gösterilmiştir)

öiWdönein Geçmiş dönem
(Yeniden

düzenlenmiş)
Bağımsız Bağımsız

denetimden denetimden
geçmiş geçmiş

1 Ocak— 1 Ocak
Dipnot 31 Aralık 31 Aralık

referansıarı 2015 2014

Kar veya zarar kısmı

Hasılat 17 255.844.548 268.809.657
Satışların maıiyeti (-) 17 (168.350.117) (184.515.136)

Brüt kar 87.486.431 84.294.521

Genel yönetim giderleri (-> 18 (13.819.674> (14.139.187)
Pazarlama giderleri (-) 18 (66.211.156> (65.010.294>
Araştırma ve Geliştirme giderleri (.) 18 (2.677.521> (1.642.056>
Esas faaıiyetlerden diğer gelirler 20 2.033.412 2.225.069
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-) 20 (2.066.266) (2.348.231)

Esas faaliyet kan 4.685.226 3.379.822

Yatırım faaıiyetlerinden geıirler 21 667.770 703.430
Yatırım faaıiyeuerinden giderler 21 . 552.486

Finansman gideri öncesi faaliyet kan 5.372.996 4.635.738

Finansman giderleri (-) 22 (4.464.317) (3.162.982)

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı 908.619 1.472.756

Sürdürülen faaliyetler vergi glderligeliri (1.412.529> (1.800.590>
Dönem vergi gideri (1.738.173> (824.625>
Edelenmiş vergi gideri 23 325.644 (975.965>

Sürdürülen faaliyetler dönem karı (503.850> (327.834>

Diğer kapsamlı gellr/(gider>

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/kayıpları 14 (1.536.664) 299.086
Kar veya zararda yeniden sınıfiandırılmayacak diğer kapsamlı gelire

ilişkin vergiler 23 310.465 (59.721)

Diğer kapsamlı gellr/(gider) (1.226.399) 239.365

Toplam kapsamlı gelir (1.730.249> (88.469)

Toplam kapsamlı gelirin dağılımı (1.730.249) (88.469)

Ana ortaklık paylan (1.730.249) (88.469>

Pay başına kazanç (0,0504) (00328>

Sürdürülen faaliyetlerden pay başına kazanç 24 (00504) (0,0328)

Ilişikte 8 ile 55’inci sayfalar arasında sunulan muhasebe politikaları ve dipnotlar bu konsolide
finansal tablolarln tamamlayici parçalaridir.
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Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait
konsolide nakit akış tablosu
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

Bağımsız denetimden geçmiş
Dipnot 1 Ocak — 1 Ocak —

rerefansları 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Net dönem karı/(zararı) (503.850) (327834)

Düzeltmeler:
Vergi ile ilgili düzeltmeler 23 1.412.530 1.800.590
Amortisman ve itfa payları 19 14.421.468 13823.438
Kur farklanndan doğan değişim (205.149) (234607)
Iskonto faiz gideri, net 722.870 (64772)
Faiz giderleri 4.464.317 3162.981
Müşteri prim karşılıklarındaki değişim 13 5.413.989 2.579.798
Izin ve kıdem teşvik karşılıklarındaki değişim 14 100.173 502.305
Personel ikramiye karşılığı 14 1.400.000 800.000
Diğer karşılıklardaki değişim (687.840) (2772953)
Şüpheli alacak karşılığı 6 670.805 (388002)
Stok değer düşüklüğü karşılığı 9 936.612 679.131
Kıdem tazminatı karşılığı 14 1.237.247 819133
Sabit kıymet satış karı - (1.147)
Yeniden yapılandırma gider karşılığı 13 . (3.512.673)

Işletme sermayesindeki değişikliklerden öncekl faaliyet kan 29.383.172 16.865.388

Ticari ve diğer alacaklar 9.907.402 8.085.345
Stoklar 1.646 (8.720.484>
Diğer dönen ve duran varlıklar <2.244.058> (1.056.779>
Ticari borçlar ve diğer yükümlülükler (1.564.701) 4.145.569
Ödenen kıdem tazminatları 14 (1.439.099> (553.947)
Ödenen kıdem teşviki 14 (37.924) (94.775)
Ödenen vergiler (5.985.762) (7.529.033>

Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişi 28.020.676 11.141.284

Yatınm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlan
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 11, 12 (9.898.167) (10.263.981>
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişlen - 97.781

Yatınm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışı (9.898.167) (10.166.200)

Finansal faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımları
Banka kredilerinden sağlanan nakit 76.300.000 46.322.835
Ödenen banka kredileri (75.800.000) (46.346.067)
Ilişkili kuruluşlara olan finansal borçlardaki değişim 435.051 372.145
Faiz ödemesi 22 (4.314.838) (3.162.981)

Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit girişi / (çıkışı) (3.379.781) (2.814.068>

Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen değişim 14.742.728 (1.838.984>

Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri 13.701.603 15.540.587

Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri 3 28.444.331 13.701.603

ilişikte 8 ile 55inci sayfalar arasInda sunulan muhasebe politikaları ve dpnotlar bu konsolide finansal
tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
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Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL> olarak gösterilmiştir)

1. Şirket’in organizasyonu ve faaliyet konusu

Marshall Boya ve Vemik Sanayi AŞ (“Şirket”) 1965 yılında kuwlmuşturve Gebze’deki fabrikasında
çeşitli boya ve vernik ürünleri üretmektedir.

Şirket Kapboy Kaplama izolasyon Sanayi AŞ’nin (“Kapboy”) %1 00’üne sahiptir. Şirketin Kapboy
faaliyetleri üzerinde tam kontrol gücünün olmasından dolayı Kapboy’un mali tabloları ekteki finansal
tablolarda konsolide edilmiştir. Bundan böyle Şirket ve Kapboy birlikte “Grup” olarak anılacaktır.

Şirketin 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortakıar 31 Aralık 2015 31 Araıık 2014
Oran (%) Hisse sayısı TL Oran (%) Hisse sayısı TL

Tekyar Teknik Yardım AŞ. 48,85 483.494.776 4.884.948 48,85 488494776 4884.948
Akzo Nobeı Decorative Coatings 8V 39,40 394.050.030 3.940.500 39,40 394.050030 3940.500
Diğer ortakıar 11,75 117.455.194 1.174.552 11,75 117.455.194 1174552

Topıam (tarihseı değer> 100 1.000.000.000 10.000.000 100 1.000.000.000 10000.000

Sermaye enflasyon dozeıtmesi farkıarı 34.849.638 34.849638

Topıam sermaye 100 1.000.000.000 44.849.638 100 1.000.000.000 44849.638

Farklı hisse grupları ve hissedarlara verilen herhangi bir imtiyaz yoktur.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirket’te çalışan personel sayısı 262 kişidir. (31 Aralık 2014: 276).

Bağlı Ortaklık ülke Faaliyet konusu SahiDlik

Kapboy Kaplama izolasyon Sanayi A.Ş. Türkiye Yapı malzemeleri 100%

Şirketin ticari sicile kayıtlı adresi:

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Tuna Caddesi No:1 Dilovası — Kocaeli.

Finansal tablolann onaylanması

Konsolide finansal tablolar. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve 10 Mart 2016 tarihinde
yayınlanması için yetki verilmiştir. ilişikteki konsolide finansal tabloları değiştirme yetkisine, Şirket’in
Genel Kurulu ve/veya yasal otoriteler sahiptir.
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Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar <devamı)
(Tüm tutarıar Türk Lirası (TL> olarak gösterilmiştir)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar

2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar

Finansal Tabloların Hazırlanma lkeIeri

Grup’un konsolide finansal tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Haziran 2014 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri Il, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya
Ilişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan uluslararası standartlarla uyumlu olacak şekilde
Türkiye Muhasebe Standartlarırrürkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMSrrFRS”) ile bunlara
ilişkin ek ve yorumlar esas alınarak hazırlanmıştır. TMSrrFRS, Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları’nda (“UFRS”) meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla tebliğler
aracılığıyla güncellenmektedir.

SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler
için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli
olmadığını ilan etmiştir. Grup’un konsolide finansal tabloları, bu karar çerçevesinde hazırlanmıştır.

Grup’un konsolide fınansal tabloları, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının işlevsel ve sunum para birimi olan
Türk Lirası kullanılarak sunulmuştur.

Konsolide finansal tablolar, makul değerleri ile gösterilen fınansal varlık ve yükümlülüklerin dışında,
tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır.

İşlevsel ve sunum para birimi

Grup’un işlevsel ve sunum para birimi TL olarak kabul edilmiştir

2.2 Muhasebe politikalarındaki değişiklikler

Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas
alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla geçerli yeni ve
değiştirilmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak
uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Grup’un mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri
ilgili paragraflarda açıklanmıştır.

9 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar

TMS 19— Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları <Değişiklik)

TMS 19’a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları
göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin
söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden
düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Söz konusu değişikliğin Grup’un
fınansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır.

(9)



Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı>
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar <devamı>

TMSFrFRS’Ierde Yıllık iyileştirmeler

KGK, Eylül 2014’de ‘2010-2012 Dönemine ilişkin Yıllık Iyileştirmeler” ve “2011-2013 Dönemine ilişkin
Yıllık Iyileştirmeler” ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır.

Yıllık iyileştirmeler - 2010—2012 Dönemi

TFRS 2 Hisse Bazlı Ödemeler

Hakediş koşulları olan performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlarına açıklık getirilmiştir. Değişiklik
ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

TFRS 3 Işletme Bideşmeled

Bir işletme bideşmesinde yükümlülük (veya varlık) olarak sınıflanan koşullu bedelin, TMS 39 Finansal
Araçlar <veya TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamında olsun ya da olmasın, sonraki dönemlerde
gerçeğe uygun değeri kar veya zarara yansıtılan flnansal araç olarak muhasebeleştirileceğine açıklık
getirilmiştir. Değişiklik işletme bideşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

TFRS 8 Faaliyet Bölümleri

Değişiklikler şu konulara açıklık getirmektedir: i) TFRS Be göre toplulaştırma/birleştirme kriterinin
uygulanmasına ilişkin yönetimin yaptığı değerlendirme, birleştirHen faaliyet bölümlerinin kısa
tanımlarının ve benzerliklerine ilişkin değerlendirme yapılırken kullanılan ekonomik karakteristiklerinin
(örneğin satış ve brüt karları) belirtilmesini de içerecek şekilde açıklanmalıdır. ii) Faaliyet varlıklarının
toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili
yöneticisine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde
yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek
şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa
değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.

TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları

Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili
bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Buna ilave olarak yönetici işletme kullanan bir şirketin
yönetim hizmeti için katlandığı masrafları açıklaması gerekmektedir. Değişiklik geriye dönük olarak
uygulanacaktır.

Yıllık iyileştirmeler - 2011—2013 Dönemi

TFRS 3 Işletme Bideşmeleri

Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3’ün kapsamında
olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki
muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak
uygulanacaktır.
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Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı)
(Tüm tutarıar Türk Lirası (TL> olarak gösterilmiştir>

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı>

TPRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

TFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık, finansal yükümlülüklere değil TMS 39 (veya
TFRS 9, hangisi geçerliyse) kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır.
Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

TMS 40 Yatınm Amaçlı Gayrimenkuller

Değişiklik! işlemin varlık edinimi ya da işletme birleşmesi olarak değerlendirilmesi konusunda TFRS 3
ve TMS 40’un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.

Söz konusu değişikliklerin Grup’un fınansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi
olmamıştır.

ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar

Konsolide fınansal tabloların onaylanma tarihi itibarıyla yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için
henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar,
yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların
yürürlüğe girmesinden sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli
değişiklikleri yapacaktır.

TFRS 9 Finansal Araçlar — Sınıflandırma ve Açıklama

Aralık 2012’de ve Şubat 2015’de yapılan değişikliklerle yeni standart, 1 Ocak 2018 tarihi ve
sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır, erken uygulamaya izin verilmektedir.
TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası fınansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve
sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9’a yapılan değişiklikler esas olarak
finansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak
ölçülen olarak sınıflandırılan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür fınansal
yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı
gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı
üzerine etkilerini standardın diğer safhaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir.

TFRS 11 — Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler)

TFRS 11 faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile
ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik, TFRS 3 Işletme Bideşmeled’nde belirtildiği
şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu
TFRS’de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS’lerde yer alan işletme
birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen
işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır.
Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır! Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu
ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır.
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31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar (devamı>
(Tüm tutarlar Türk Lirası (TL> olarak gösterilmiştir)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı>

TMS 16 ve TMS 38— Kabul edilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
(TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler)

TMS 16 ve TMS 38’deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman
hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin
verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Grup’un finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi
olmayacaktır.

TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler>

TMS 16’da, “taşıyıcı bitkilerin muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan
değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı
bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün
verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra
önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı
bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve
“maliyet modeli” ya da “yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı
bitkilerdeki ürün ise TMS 41 ‘deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile
muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için
ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Grup için geçerli
değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

TMS 27— Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (TMS 27’de Değişiklik>

Nisan 2015’de Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), işletmelerin
bireysel finansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde
özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için TMS 27’de değişiklik yapmıştır.
Buna göre işletmelerin bu yatırımları:

• maliyet değeriyle
• TFRS 9 uyarınca
veya
• TMS 28’de tanımlanan özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir.

işletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik
1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük
olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Söz
konusu değişikliğin Değişiklik Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu veya performansı
üzerinde etkisi olmayacaktır.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar <devamı)

TFRS 10 ve TMS 28: Yatırımcı İşletmenin iştirak veya ş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya
Katkıları - Değişiklikler

Şubat 2015’de, TFRS 10 ve TMS 28’deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın
kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için TFRS 10 ve TMS 28’de
değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, TFRS 3’te
tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç
veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa
kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden
ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı
ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. Işletmelerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya
sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir.
Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal
durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

TFRS 10, TFRS l2veTMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması
(TFRS 10 ve TMS 28’de Değişiklik)

Şubat 2015’de, TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının
uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için TFRS 10, TFRS 12 ve TMS 28’de
değişiklikler yapmıştır: Değişiklikleri Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri
için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Grup için geçerli değildir ve Grup’un
finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

TMS 1: Açıklama İnisiyatifi (TMS l’de Değişiklik)

Şubat 2015’de, TMS i’de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklikler; Önemlilik, Ayrıştırma ve alt toplamlar,
Dipnot yapısı, Muhasebe politikaları açıklamaları, Ozkaynakta muhasebeleştirilen yatırımlardan
kaynaklanan diğer kapsamlı gelir kalemlerinin sunumu alanlarında dar odaklı iyileştirmeler
içermektedir. Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için
geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişikliklerin Grup’un konsolide finansal tablo
dipnotları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.

TFRS Yıllık İyileştirmeler, 2012-2014 Dönemi

KGK, Şubat 201 5’de “TFRS Yıllık Iyileştirmeler, 2012-2014 Dönemini yayınlamıştır. Doküman,
değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda
beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir:

- TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler — elden çıkarma
yöntemlerindeki değişikliklerin <satış veya ortaklara dağıtım yoluyla) yeni bir plan olarak değil,
eski planın devamı olarak kabul edileceğine açıklık getirilmiştir

- TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar — bir finansal varlığın devredilmesinde hizmet
sözleşmelerinin değerlendirilmesine ve netleştirmeye ilişkin TFRS 7 açıklamalarının ara dönem
özet fınansal tablolar için zorunlu olmadığına ilişkin açıklık getirilmiştir

- TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar — yüksek kaliteli kurumsal senetlerin pazar derinliğinin,
borcun bulunduğu ülkede değil borcun taşındığı para biriminde değerlendirileceğine açıklık
getirilmiştir

- TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama — gerekli ara dönem açıklamalarının ya ara dönem
finansal tablolarda ya da ara dönem finansal tablolardan gönderme yapılarak sunulabileceğine
açıklık getirilmiştir.
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Bu değişiklikler 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup,
erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu ve
performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Uluslararası Muhasebe Standartlar; Kurumu (UMSK) tarafmdan yayınlanmış fakat KGK
tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar

Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK
tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni
standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ye
uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’nin bir parçasını oluşturmazlar. Grup konsolide
finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS’de yürürlüğe
girdikten sonra yapacaktır.

Yıllık İyileştirmeler - 2010—2012 Dönemi

UPRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve
borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler
derhal uygulanacaktır.

UFRS 15- Müşteri/ede Yapılan Sözleşme/erden Doğan Hasılat

UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını
yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili
gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata
uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların
(örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır.
UFRS 15m uygulama tarihi aslında 1 Ocak 2017’ydi, ancak Eylül 2015 de UMSK geçerlilik tarihini 1
Ocak 2018 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacak şekilde ertelemiştir. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur; tam geriye
dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye edilmiş geriye dönük
uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo
dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir, Söz konusu değişikliğin Grupun finansal
durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.

UFRS 9 Finansal Araçlar— Nihai Standart (2014)

UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar: MuhasebeleşUrme ve ölçme standardının yerine
geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi
aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal
varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve
ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında
muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer
düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur.
Buna ek olarak, UFRS 9. banka ve diğer işletmelerin, flnansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile
ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal
borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri
sonucunu doğuran kendi kredi riski” denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi
ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten
korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri
için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir.
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Ayrıca, finansal araçların muhasebesi değiştirilmeden ‘kendi kredi riski ile ilgili değişikliklerinin tek
başına erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı
üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

UPRS 16 kfralama İşlemleri

UMSK Ocak 2016da UFRS 16 “Kiralama Işlemleri” standardını yayınlanmıştır. Yeni standart, faaliyet
kiralaması ve finansal kiralama ayrımını ortadan kaldırarak kiracı durumundaki şirketler için birçok
kiralamanın tek bir model altında bilançoya alınmasını gerektirmektedir. Kiralayan durumundaki
şirketler için muhasebeleştirme büyük ölçüde değişmemiş olup faaliyet kiralaması ile finansal kiralama
arasındaki fark devam etmektedir. UFRS 16, UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili Yorumların yerine geçecek
olup 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. UFRS 15 “Müşterilerle
Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat” standardı da uygulandığı sürece UFRS 16 için erken
uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini
değerlendirmektedir.

UMS 12 Gelir Vergileri: Gerçekleşmemiş Zararlar için Ertelenmiş Vergi Varlıklarının
Muhasebeleştirilmesi (Değişiklikler)

UMSK Ocak 2016’da, UMS 12 Gelir Vergileri standardında değişikliklerini yayınlamıştır. Yapılan
değişiklikler gerçeğe uygun değeri ile ölçülen borçlanma araçlarına ilişkin ertelenmiş vergi
muhasebeleştirilmesi konusunda açıklık getirmektedir. Değişiklikler; gerçekleşmemiş zararlar için
ertelenmiş vergi varlıklarının muhasebeleştirilmesi hükümleri konusunda, uygulamadaki mevcut
farklılıkları gidermeyi amaçlamaktadır. Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap
dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Ancak,
değişikliklerin ilk kez uygulandığı dönem, karşılaştırmalı sunulan ilk dönemin açılış özkaynaklarındaki
etki, açılış geçmiş yıllar karları/zararları ve diğer özkaynak kalemleri arasında ayrıştırılmadan, açılış
geçmiş yıllar karları/zararlarında (ya da uygun olması durumunda bir diğer özkaynak kaleminde)
muhasebeleştirilebilecektir. Şirket/Grup bu muafiyeti uygulaması durumunda, finansal tablo
dipnotlarında açıklama yapacaktır. Değişiklik Grup için geçerli değildir ve Grup’un finansal durumu
veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır.

UMS 7 Nakit Akış Tabloları (Değişiklikler)

UMSK Ocak 2016’da, UMS 7 Nakit Akış Tabloları standardında değişikliklerini yayınlamıştır.
Değişiklikler, şirketin finansman faaliyetleri konusunda finansal tablo kullanıcılarına sağlanan bilgilerin
iyileştirilmesi için UMS 7’ye açıklık getirilmesini amaçlamaktadır. Dipnot açıklamalarındaki
iyileştirmeler, şirketlerin finansal borçlarındaki değişiklikler için bilgi sağlamasını gerektirmektedir.
Değişiklikler, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken
uygulamaya izin verilmektedir. Grup’un bu değişiklikleri ilk kez uygulamasında, önceki dönemlere
ilişkin karşılaştırmalı bilgi sunulmasına gerek yoktur, Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal
durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir.
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2.3 Önemli muhasebe politikaları

2.3. 1 Konsolidasyon esasları

liişikteki konsolide finansal tablolar Şirket ve Bağlı Ortaklığının hesaplarını aşağıdaki “Bağlı ortaklık”
maddesinde belirtilen şekilde yansıtmaktadır. Bağlı ortaklığının finansal tablolarının hazırlanması
sırasında, yasal kayıtlarına TMS ve Şirket tarafından uygulanan muhasebe politikalarına ve sunum
biçimlerine uyumluluk açısından gerekli tashih ve sınıflandırmalar yapılmıştır.

2.3.1.1 Bağ!! ortaklık

Bağlı ortaklık, ana ortaklığın doğrudan veya dolaylı olarak işlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip
olduğu şirkettir. Ana ortaklık, bağlı ortaklık konumundaki şirketin finansal ve operasyonel politikalarını
yürütme gücüne sahip olmasına bağlı olarak, bağlı ortaklığın faaliyet sonuçlarından pay alır.

Kontrol gücünün belirlenmesinde, mevcut ve dönüştürülebilir oy hakları göz önünde bulundurulur.
Bağlı ortaklığın finansal tabloları, kontrol gücünün oluştuğu tarihten, sona erdiği tarihe kadar konsolide
finansal tablolarda gösterilmektedir.

Şirket, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Kapboy’un %100’üne (31 Aralık 2014: %100> sahiptir. Şirket’in
Kapboy’un faaliyetleri üzerinde tam kontrol gücünün olmasından dolayı Kapboy’un flnansal tabloları
ilişikteki konsolide finansal tablolarda konsolide edilmiştir.

2.3.2 Hüsılat

Gelirler, tahsil edilmiş veya edilecek olan alacak tutarının gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülür.
Tahmini müşteri iadeleri, indirimler ve karşılıklar söz konusu tutardan düşülmektedir. Grup, satışlarını
TL cinsinden yaptığı için her hangi bir kur riskine maruz kalmamaktadır.

Malların satışı:

Malların satışından elde edilen gelir, aşağıdaki şartların tamamı yerine getirildiğinde muhasebeleştirilir:

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

etkin bir kontrolünün olmaması,
• Gelir tutarının güvenilir bir şekilde ölçülmesi,
• Işlemle ilişkili ekonomik faydaların işletmeye akışının olası olması ve
• Işlemden kaynaklanan ya da kaynaklanacak maliyetlerin güvenilir bir şekilde ölçülmesi.

2.3.3 Stoklar

Stoklar, maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenmektedir. Sabit ve
değişken genel üretim giderlerinin bir kısmını da içeren maliyetler stokların bağlı bulunduğu sınıfa
uygun olan yönteme göre ve ağırlıklı ortalama maliyet yöntemine göre değerlenir. Net gerçekleşebilir
değer, olağan ticari faaliyet içerisinde oluşan tahmini satış fiyatından tahmini tamamlanma maliyeti ile
satışı gerçekleştirmek için yüklenilmesi gereken tahmini maliyetlerin toplamının indirilmesiyle elde
edilir.
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2.3.4 Maddi duran varlıklar

Maddi duran varlıklar, maliyet değerlerinden birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklükleri
düşüldükten sonraki tutar üzerinden gösterilirler.

Kiralama veya idari amaçlı ya da halihazırda belirlenmemiş olan diğer amaçlar doğrultusunda inşa
edilme aşamasındaki varlıklar, maliyet değerlerinden varsa değer düşüklüğü kaybı düşülerek
göstedlirler. Maliyete yasal harçlar da dahil edilir. Kullanıma ve satışa hazır hale getirilmesi önemli
ölçüde zaman isteyen varlıklar söz konusu olduğunda, borçlanma maliyetleri Grupun ilgili muhasebe
politikası uyarınca aktifleştirilir. Bu tür varlıklar, diğer sabit varlıklar için kullanılan amortisman
yönteminde olduğu gibi, kullanıma hazır olduklarında amortismana tabi tutulurlar.

Arazi ve yapılmakta olan yatırımlar dışında, maddi duran varlıkların maliyet tutarları, beklenen faydalı
ömürlerine göre doğrusal amortisman yöntemi kullanılarak amortismana tabi tutulur. Beklenen faydalı
ömür, kalıntı değer ve amortisman yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkileri için
her yıl gözden geçirilir ve tahminlerde bir değişiklik varsa ileriye dönük olarak muhasebeleştirilir.

Maddi duran varlıkların elden çıkarılması ya da bir maddi duran varlığın hizmetten alınması sonucu
oluşan kazanç veya kayıp satış hasılatı ile varlığın net defter değeri arasındaki fark olarak belirlenir ve
gelir tablosuna dahil edilir.

Maddi duran varlıklara ait ekonomik ömürleri aşağıdaki gibidir:

Ekonomik ömür (Yıl)

Yer altı ve yerüstü düzenled 4—22
Binalar 5 — 50
Tesis makie ve cihazlar 3—10
Demirbaşlar 3—25
Taşıtlar 4
Özel maliyetler 4—5

2.3.5 Maddi olmayan duran varlıklar

Maddi olmayan duran varlıklar, raporlama tarihi itibarıyla kayıtlı bedellerinden birikmiş amortismanların
indirilmesi suretiyle gösterilmiştir. Maddi olmayan duran varlıkların 31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla
endekslenerek bilanço tarihindeki alım gücüne getirilmesinde aktife ilk giriş tarihleri dikkate alınmıştır.
Maddi olmayan duran varlıklar, enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş tutarları üzerinden, aşağıda
belirtilen sürelerde faydalı ömürlerine göre itfa edilmişlerdir:

Ekonomik ömür (Yıl)

Haklar 3-10
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2.3.6 Değer düşüklüğü

Finansal varlıklar

Bir finansal varlığın tahmin edilen gelecekteki nakit akımlarının olumsuz olarak etkilendiğini gösteren
bir veya birden fazla nesnel kanıt olması durumunda, değer düşüklüğüne uğradığı kabul edilir.

Itfa edilmiş maliyet ile değerlendirilen finansal varlıktaki değer düşüklüğü finansal varlığın kayıtlı değeri
ile gelecekte beklenen nakit akımlarının orijinal etkin faiz oranı ile bugünkü değerine indirgenmesi
sonucunda bulunan tutar arasındaki farkı ifade eder.

Önemli finansal varlıkların değer düşüklüğü ayrı ayrı test edilir. Geriye kalan fınansal varlıklar aynı
kredi risk özelliklerine sahip gruplar içinde toplu halde değerlendirilir.

Tüm değer düşüklükleri konsolide kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir.

Değer düşüklüğü eğer değer düşüklüğünün kayıtlara alındığı tarihten sonra gerçekleşen bir olay ile
nesnel olarak ilişkilendirilebilirse iptal edilir. Iskontolu tutarları üzerinden kayıtlara alınan finansal
varlıklara ait iptaller konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilir.

Finansal olmayan varlıklar

Grup’un finansal olmayan varlıklarının kayıtlı değerleri (stoklarve ertelenmiş vergi varlığı hariç) her
raporlama tarihinde herhangi bir değer düşüklüğü göstergesi olup olmadığı konusunda gözden
geçirilir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.

Bir varlığın veya nakit yaratan birimlerinin kayıtlı değeri geri kazanılabilir tutarı aşıyorsa değer
düşüklüğü kayıtlara alınır. Diğer varlıklardan veya şirketlerden bağımsız olarak nakit akımı yaratan en
küçük ayrıştırılabilir varlık grubu nakit yaratan birim olarak tanımlanır. Değer düşüklükleri konsolide
kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir. Nakit yaratan birimler kapsamında kayıtlara alınan değer
düşüklüğü ilk olarak birimlere tahsis edilen şerefıyenin kayıtlı değerinden ve sonra birimdeki (birim
grubu) diğer varlıkların kayıtlı değerinden orantısal olarak düşülür.

Bir varlığın veya nakit yaratan birimin geri kazanılabilir tutarı kullanımdaki değeri veya makul değerden
satış masraflarının düşülmesi ile elde edilen değerinden yüksek olanı ifade eder. Kullanım değeri, söz
konusu varlığın beklenen gelecekteki nakit akışlarının cari piyasa koşullarında paranın zaman
değeriyle söz konusu varlığın risklerini yansıtabilecek olan vergi öncesi iç verim oranı ile iskonto
edilmesi suretiyle hesaplanır.

Diğer varlıklarda önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklükleri her raporlama döneminde değer
düşüklüğünün azalması veya değer düşüklüğünün geçerli olmadığına dair göstergelerin olması
durumunda tekrar değerlendirilir. Değer düşüklüğü, geri kazanılabilir tutar belirlenirken kullanılan
tahminlerde değişiklik olması durumunda iptal edilir.

Değer düşüklüğü kaybının iptali nedeniyle varlığın kayıtlı değerinde meydana gelen artış, önceki
yıllarda hiç değer düşüklüğü kaybının konsolide finansal tablolara alınmamış olması halinde
belirlenmiş olan kayıtlı değeri (amortismana tabi tutulduktan sonra kalan net tutar) aşmayacak şekilde
mu hasebeleştirili r.
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2.3.7 Finansal araçlar

Türev olmayan finansal araçlar

Türev olmayan finansal araçlar ticari ve diğer alacaklar, nakit ve nakit benzeri değerler, finansal
yatırımlar, krediler, ticari ve diğer borçlar, ilişkili taraflardan alacak ve borçlar ve uzun vadeli
yükümlülüklerden oluşmaktadır.

Türev olmayan finansal araçlar gerçeğe uygun değerleri ve varsa işlem maliyetleh düşüldükten
sonraki değerleri ile kaydedilirler. Türev olmayan fınansal araçlar kayıtlara alındıktan sonra aşağıdaki
şekilde muhasebeleştirilir:

Finansal araçlar, fınansal varlıktan sağlanan nakit akımlarındaki sözleşmeye dayanan hakkın sona
ermesinden ötürü veya Şirket fınansal varlık üzerinde kontrolü muhafaza etmemesi durumunda veya
varlığın risk ve kazanımların esasen karşı tarafa transfer edilmesi durumunda kayıtlardan çıkarılır.
Finansal varlıkların olağan bir şekilde alım veya satımı, Şirket’in o varlığı almayı veya satmayı taahhüt
ettiği tarihte muhasebeleştirilir. Finansal yükümlülükler, Şirketin sözleşmede belirtilen
yükümlülüklerinin süresinin dolması veya ertelenmesi veya ödenmesi durumunda kayıtlardan çıkarılır.

Nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalardaki üç aydan kısa vadeli mevduat ve nakit para
tutarlarını içermektedir. Nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir, oluştuğu tarihte vadesi
üç ayı geçmeyen ve değer kaybetme riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımları
ifade etmektedir.

Ticari alacak ve borçlar, ilk maliyetleri üzerinden işlem maliyetleri ile neUeştirilmiş tutarları ile
değerlenir. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, ilk maliyet ve geri ödeme tutarlarının etkin faiz
yöntemiyle hesaplanan bugünkü değerleri arasındaki farkların konsolide kapsamlı gelir tablosunda itfa
edilmesi suretiyle elde edilen tutarlar üzerinden konsolide fınansal tablolarda gösterilir. Şirket, çeşitli
nedenlerle tahsil imkanlarının güçleşmiş olduğunu tahmin ettiği ticari alacakları için karşılık
ayırmaktadır. Tahmin edilen şüpheli alacakların dışında, ilgili bulunduğu dönemde vadesi geçtiği halde
tahsil edilemeyen veya dava ve icra aşamasında bulunan veya yapılan protestoya veya yazı ile bir
defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan ticari alacaklar için ayrıca
karşılık ayrılır. Şüpheli alacak tutarına karşılık ayrılmasını takiben, şüpheli alacak tutarının tamamının
veya bir kısmının tahsil edilmesi durumunda, tahsil edilen tutar ayrılan şüpheli alacak karşılığından
düşülerek gelir kaydedilir.

Kısa vadeli diğer alacak ve borçlar maliyet değerleri üzerinden gösterilmektedir.

Finansal borçlar, ilk maliyet değerleri üzerinden işlem maliyetleri ile netleştirilmiş tutarları ile kayda
alınırlar. Kayda alınmalarını izleyen dönemlerde, geri ödeme tutarlarının etkin faiz yöntemiyle
hesaplanan bugünkü değerleriyle konsolide finansal tablolara yansıtılır ve ilk maliyet ile arasındaki
farklar söz konusu borçların vadeleri süresince konsolide kapsamlı gelir tablosuna intikal ettirilir.

Diğer türev olmayan finansal araçlar etkin faiz oran yöntemiyle itfa edilmiş maliyetleri üzerinden varsa
değer düşüklüğü dikkate alınarak gösterilmektedir.
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Sermaye

Adi hisse senetleri

Adi hisse senetleri özsermaye olarak sınıflandırılır. Adi hisse ihraçları ve hisse senedi opsiyonlarının
ihracı ile doğrudan ilişkili ek maliyetler vergi etkisi düşüldükten sonra özsermayeden azalış olarak
kayıtlara alınır.

2.3.8 Kur değişiminin etkileri

Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlemin yapıldığı günkü döviz kurlarından TL’ye çevrilmiştir.
Konsolide finansal durum tablosunda yer alan yabancı para birimi bazındaki parasal varlıklar ve
yükümlülükler finansal durum tablosu tarihindeki döviz kurları kullanılarak TL’ye çevrilmiştir. Bu
işlemler sonucunda oluşan kur farkları konsolide dönem karının belirlenmesinde hesaba alınmıştır.

Yabancı para çevrim kurları yıllar itibarıyla aşağıdaki gibidir:

ABD Doları! TL Avro 1 TL

31 Aralık 2015 2,9076 3,1776
31 Aralık2014 2,3189 2,8207

2.3,9 Pay başına kazanç

Konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç, net dönem
karının, dönem içindeki ağırlıklı ortalama hisse adedine bölünmesi ile hesaplanmıştır.

2.3.10 Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar

Finansal durum tablosu tarihi ile konsolide fınansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirme tarihi
arasında, Grup lehine veya aleyhine ortaya çıkan olayları ifade eder. Finansal durum tablosu tarihi
itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili olayların fınansal
durum tablosu tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olaylar konsolide mali tabloların
düzeltilmesini gerektiriyorsa, Grup konsolide finansal tablolarını yeni duruma uygun şekilde
düzeltmektedir. Söz konusu olaylar konsolide fınansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyorsa, Grup,
söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır.

2.3.11 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar

Herhangi bir karşılık tutarının konsolide finansal tablolara yansıtılabilmesi için; Grup’un geçmiş
olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya taahhüte bağlı yükümlülüğün bulunması, bu
yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkışının muhtemel
olması ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması
gerekmektedir. Şartın gerçekleşme olasılığı güvenilir olarak ölçülemiyorsa veya şartın gerçekleşme
olasılığı yoksa veya az ise söz konusu yükümlülük dipnotlarda açıklanır.

Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine
getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü parasal değeri olarak belirlenir. Karşılıkların
bugünkü parasal değerlerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili
piyasalarda oluşan faiz oranı ile söz konusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır. Söz konusu iskonto
oranın vergi öncesi oran olması şarttır. Söz konusu iskonto oranı, gelecekteki nakit akımlarının
tahminiyle ilgili riski içermez.

Şarta bağlı varlıklar gerçekleşmedikçe muhasebeleştirilmez, sadece dipnotlarda açıklanır.

(20)



Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar <devamı)
<Tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir)

2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

2.3.12 Kiralama işlemleri

(9 Finansal kiralama

Kiraya konu olan varlığın sahipliğine ilişkin risk ve getirilerin Grupta bulunduğu kiralama işlemleri
fınansal kiralama olarak sınıflandırılmıştır. Finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlıklar
Grup’un konsolide fınansal durum tablosunda, ilgili varlığın makul değeri ile asgari kira ödemelerinin
bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden aktifte bir varlık, pasifte ise eşit tutarda bir yükümlülük
olarak izlenir. Bu şekilde aktifte izlenen varlıkların amortismanı, diğer benzer varlıklar için uygulanan
politikalara uygun olarak ayrılır. Kira süresinin kiralanan varlığın faydalı ömründen kısa olması ve kira
süresi sonunda ilgili varlığın Grup tarafından satın alınmasının makul şekilde kesin olmadığı
durumlarda, aktifte yer alan kiralanan varlık kira süresi içerisinde; kiralanan varlığın faydalı ömrünün
kira süresinden kısa olması durumunda ise faydalı ömrü içinde amortismana tabi tutulur. Konsolide
fınansal durum tablosundaki fınansal kiralama yükümlülüğü anapara geri ödemeleri yoluyla
azaltılırken, kira ödemelerinin finansal gider kısmı, kiralama süresi boyunca oluştuğu döneme ait
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir.

(i) Operasyona! kiralama

Operasyonel kiralama işlemleri oluştukları dönemlerde konsolide kapsamlı gelir tablosunda
muhasebeleştirilmektedir.

2.3. 13 ilişkili taraflar

Ilişkili taraf, finansal tablolarını hazırlayan işletmeyle (‘raporlayan işletme’) ilişkili olan kişi veya
işletmedir.

(a) Bir kişi veya bu kişinin yakın ailesinin bir üyesi, aşağıdaki durumlarda raporlayan işletmeyle
ilişkili sayılır:

Söz konusu kişinin,

(i) rapodayan işletme üzerinde kontrol veya müşterek kontrol gücüne sahip olması
durumunda,

(ii) rapodayan işletme üzerinde önemli etkiye sahip olması durumunda,
(iii) raporlayan işletmenin veya raporlayan işletmenin bir ana ortaklığının kilit yönetici

personelinin bir üyesi olması durumunda.

(b) Aşağıdaki koşullardan herhangi birinin mevcut olması halinde işletme raporlayan işletme ile
ilişkili sayılır:

(i) Işletme ve raporlayan işletmenin aynı grubun üyesi olması halinde (yani her bir ana
ortaklık, bağlı ortaklık ve diğer bağlı ortaklık diğerleri ile ilişkilidir).

(ii) Işletmenin, diğer işletmenin (veya diğer işletmenin de üyesi olduğu bir grubun üyesinin)
iştiraki ya da iş ortaklığı olması halinde.

(Hi) Her iki işletmenin de aynı bir üçüncü tarafın iş ortaklığı olması halinde.
(iv) Işletmelerden birinin üçüncü bir işletmenin iş ortaklığı olması ve diğer işletmenin söz

konusu üçüncü işletmenin iştiraki olması halinde.
(v) Işletmenin, raporlayan işletmenin ya da raporlayan işletmeyle ilişkili olan bir işletmenin

çalışanlarına ilişkin olarak işten ayrılma sonrasında sağlanan fayda planlarının olması
halinde. Raporlayan işletmenin kendisinin böyle bir planının olması halinde, sponsor olan
işverenler de raporlayan işletme ile ilişkilidir.
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(vi) işletmenin (a) maddesinde tanımlanan bir kişi tarafından kontrol veya müştereken kontrol
edilmesi halinde.

(vii) (a) maddesinin (i) bendinde tanımlanan bir kişinin işletme üzerinde önemli etkisinin
bulunması veya söz konusu işletmenin (ya da bu işletmenin ana ortaklığının) kilit yönetici
personelinin bir üyesi olması halinde.

ilişkili taraflarla yapılan işlem, ilişkili taraflar arasında kaynakların, hizmetlerin ya da yükümlülüklerin bir
bedel karşılığı olup olmadığına bakılmaksızın transferidir.

23.14 Kurum kazancı üzerinden hesaplanan vergiler

Cari dönem vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço tarihinde
geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir.

Edelenmiş vergi, bilanço yöntemi kullanılarak, varlıkların ve yükümlülüklerin vergi değerleri (vergi
bilanço değerleri) ile bunların konsolide finansal tablolardaki kayıtlı tutarı arasında oluşan geçici farklar
üzerinden hesaplanmaktadır. Başlıca geçici farklar, gelir ve giderlerin SPK tebliğleri ve vergi
kanunlarına göre değişik raporlama dönemlerinde muhasebeleşmesinden kaynaklanmaktadır.
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya varlığının hesaplamasında bilanço tarihinde geçerli olan vergi
oranları kullanılmaktadır.

Ertelenmiş vergi yükümlülüğü, vergiye tabi tüm geçici farklar için hesaplanırken, indirilecek geçici
farklardan oluşan ertelenmiş vergi varlıkları, indirilecek geçici farkın kullanılabileceği ileride
gerçekleşecek vergiye tabi karların oluşması olası görüldüğü sürece hesaplanmaktadır. Ertelenmiş
vergi varlığı, gelecek dönemlerde vergi avantajının sağlanması mümkün olduğu durumlarda konsolide
fınansal tablolarda yansıtılır. Bu varlıktan yararlanılamayacağı anlaşıldığı oranda ilgili aktiften silinir.
Edelenmiş vergi varlığı ve yükümlülüğü iskontoya tabi tutulmaz.

Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olmak şartıyla ve cari vergi varlıklarının cari vergi
yükümlülüklerinden mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması
durumunda, ertelenmiş vergi varlıkları ve ertelenmiş vergi yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden
mahsup edilir.

2.3.15 Çalışanlara sağlanan faydalar/Kıdem tazminatları

a) Kıdem tazminatları

Türkiye’de mevcut kanunlar ve toplu iş sözleşmeleri hükümlerine göre kıdem tazminatı, emeklilik veya
işten çıkarılma durumunda ödenmektedir. Güncellenmiş olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
Standardı (“TMS 19”) uyarınca söz konusu türdeki ödemeler tanımlanmış emeklilik fayda planları
olarak nitelendirilir.

Finansal durum tablosunda muhasebeleştirilen kıdem tazminatı yükümlülüğü, gelir tablosuna
alınmamış aktüeryal kazanç ve kayıplar nispetinde düzeltilmesinden sonra kalan yükümlülüğün
bugünkü değerini ifade eder

b) Kıdemli işçiliği teşvik primi karşılığı

Grup’un belli bir kıdemin üzerindeki çalışanlarına ödenen “Kıdemli işçiliği Teşvik Primi” adı altında
sağladığı bir fayda bulunmaktadır. Finansal tablolarda tahakkuk etmiş olan kıdeme teşvik primi
karşılığı, gelecekteki olası yükümlülüklerin tahmini toplam karşılığının şimdiki zamana indirgenmiş
değerini ifade eder.
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c) Tanımlanan katkı planları:

Grup, Sosyal Güvenlik Kurumuna zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ödemektedir. Grupun bu
primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler tahakkuk ettikleri dönemde
personel giderlerine yansıtılmaktadır.

2.3.16 Nakit akış tablosu

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı
bir biçimde sınıflandırılarak rapodanmaktadır.

Işletme faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları, Grup’un faaliyet alanına giren konulardan
kaynaklanan nakit akışlarını gösterir. Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akışları, Grup’un yatırım
faaliyetlerinde (sabit yatırımlar ve finansal yatırımlar> kullandığı ve elde ettiği yatırım faaliyetlerinden
nakit akışlarını gösterir. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları, Grupun finansman
faaliyetlerinde kullandığı kaynakları ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.

2.3. 17 Faiz gelir ve giderleri

Faiz gelir ve giderleri konsolide kapsamlı gelir tablosunda, ilgili varlığa ait etkin faiz oranı veya
uygulanabilir değişken bir faiz oranı dikkate alınarak tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilir. Faiz
gelir ve giderleri, faiz doğuran bir enstrümanın ilk kayıtlı değeri ile etkin faiz oranı yöntemine göre
hesaplanan vade tarihindeki değeri arasındaki fark veya prim veya iskontonun bugünkü değere
indirgenmiş tutarlarından meydana gelmektedir.

2.3.18 Temettüler

Ortakların kar payı alma hakkı doğduğunda gelir kazanılmış kabul edilir.

2.3.19 Marshall Cİub Card Programı

TFRYK 13— “Müşteri Sadakat Programları”na göre, müşteri sadakat programları satış işlemlerinin
farklı bir bileşeni şeklinde muhasebeleşmelidir. Tahsil edilen bedelin gerçeğe uygun değerinin bir
kısmı müşteriye sağlanan menfaatlere dağıtılarak, söz konusu menfaatler müşteri tarafından
kullanıldıkça gelir kaydedilmelidir.

Grup, hediye puanları kazanıldığı ilk satış işleminin ya da işlemlerinin ayrı olarak tanımlanabilen bir
bileşeni olarak muhasebeleştirmektedir. Ilk satış işlemi ile ilgili olarak alınan ya da alınacak bedelin
gerçeğe uygun değeri, hediye puanlar ile satışın diğer bileşenleri arasında dağıtılmaktadır. Kazanılan
hediye puanlar müşteri prim karşılıkları adı altında bir yükümlülük olarak muhasebeleştirilmektedir ve
hediyeler müşterilere teslim edildikçe gelir olarak kayıtlara alınmaktadır,
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23.20 Yatırım amaçlı gayrimenkuller

Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira ve/veya sermaye kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan
gayrimenkuller olup, ilk olarak maliyet bedeline alım işlemiyle direkt ilişkili maliyetler eklenerek
ölçülmektedir. Defter değeri, maliyete eklenme prensiplerinin oluşması durumunda yatırım amaçlı
gayrimenkulün bir parçasının değiştirilmesi için katlanılan maliyeti de kapsamaktadır. Yatırım amaçlı
gayrimenkullerin hizmet sağlamasına ilişkin olarak yapılan günlük harcamalar bu değer içinde yer
almamaktadır.

Amortisman. arsa dışında kalan yatırım amaçlı gayrimenkullerin maliyetinden öngörülen ekonomik
ömrü üzerinden normal amortisman yöntemine göre hesaplanmaktadır. Binalar ve yer altı ve yer üstü
düzenlen için bu kapsamda uygulanan amortisman süresi 40 yıldır.

Grup yatırım amaçlı gayrimenkullerini maliyet yöntemini kullanarak kayıtlarında bulundurmaktadır.

2.3.21 Yabancı para işlemler

Yabancı para işlemler Şirketin işlevsel para birimine işlemin gerçekleştiği tarihteki kurdan
çevrilmişlerdir. Yabancı para cinsinden olan parasal varlık ve yükümlülükler raporlama tarihindeki
kurlardan işlevsel para birimine çevrilmişlerdir. Yabancı para cinsinden olan fiili maliyetleriyle ölçülen
parasal olmayan varlıklar ve yükümlülükler, işlem tarihindeki kurdan çevrilir. Çevrimle oluşan kur
farkları kapsamlı gelir tablosunda kayıtlara alınır.

2.3.22 Netieştirme

Finansal tablolara alınan tutadarın netleştidlmesi için hukuki bir hakkın olduğunda ve fınansal varlık ve
finansal borcu netleştirmek suretiyle kapatma veya borcun ifası ile varlığın mali tablolara alınmasını
aynı zamanda yapma niyetinin olması söz konusu olduğunda finansal varlık ve borçlar netleştinilerek
bilançoda net tutadarı ile gösterilir.

Muhasebe politikalan, muhasebe tahminlerinde değişiklik ve hatalar

Olması durumunda muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli
muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden
düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin
yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de
gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grup, 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren yıla ilişkin
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda ilgili dönem vergi giderine ilişkin hata düzeltmesi
yapmıştır.

2.4 Önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları

Konsolide finansal tabloların hazırlanması, yönetimin, politikaların uygulanması ve raporlanan varlık,
yükümlülük, gelir ve gider tutarlarını etkileyen kararlar, tahminler ve varsayımlar yapmasını
gerektirmektedir. Gerçekleşen sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir.

Tahminler ve tahminlerin temelini teşkil eden varsayımlar sürekli olarak gözden geçirilmektedir.
Muhasebe tahminlerindeki güncellemeler tahminlerin güncellemesinin yapıldığı dönemde ve bu
güncellemelerden etkilenen müteakip dönemlerde kayıtlara alınır.
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2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı)

Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari
dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek
dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Grupun cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde
önemli bir değişiklik olmamıştır.

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal
tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde
yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.

Gwp’un 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren döneme ait konsolide kar veya zarar ve kapsamlı gelir
tablosunda ve finansal durum tablosunda yapılan sınıflandırmalar aşağıdaki gibidir:

-Esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisinde gösterilen 714.296 TL tutarındaki reeskont gelirleri, esas
faaliyetlerden diğer giderlerdeki reeskont giderleri ile birlikte değerlendirilerek net olarak gösterilmiştir.

Grupun konsolide finansal tablolarını hazırlarken kullandığı önemli tahminler ve varsayımlara
aşağıdaki dipnotlarda yer verilmiştir:

Kıdem tazminatı karşılığı

Kıdem tazminatı karşılığının hesaplamasında çalışan devir hızı, iskonto oranları ve maaş artışları gibi
aktüeryel varsayımlar kullanılmaktadır. Hesaplamaya ilişkin detaylar çalışanlara sağlanan faydalar
dipnotunda belirtilmiştir (Not 14).

Ertelenmiş vergiler

Nihai vergi tutarına olan etkileri kesinleşmeyen birçok işlem ve hesaplama normal iş akışı sırasında
gerçekleşmekte olup bu gibi durumlar kurumlar vergisi karşılığı belirlenmesi sırasında önemli
muhakemelerin kullanılmasını gerektirmektedir. Grup, gelecekte vergilendirilebilecek karlar aracılığıyla
gerçekleşecek olan ertelenmiş vergi varlıklarını ve vergisel olayların sonucunda ödenmesi tahmin
edilen ek vergilerin oluşturduğu vergi yükümlüklerini kayıtlarına almaktadır (Not 23. Bu konular ile ilgili
oluşan nihai vergisel sonuçların başlangıçta kaydedilen tutarlardan farklı olduğu durumlarda, bu farklar
belirlendiği dönemlerdeki gelir vergisi ve ertelenmiş vergi gelir/giderini etkileyebilecektir.

Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların ekonomik ömüheri

Grup, maddi ve maddi olmayan duran varlıkların faydalı ekonomik ömürleri belirlenmesinde teknik
ekibinin tecrübeleri doğrultusunda önemli varsayımlarda bulunmuştur. Yönetim tarafından belirlenen
faydalı ömürler Not 2.3.4 ve Not 2,3.5 ‘te açıklanmıştır.

Stoklar değer düşüklüğü karşılığı

Stok değer düşüklüğü ile ilgili olarak stoklar fiziksel olarak ve ne kadar geçmişten geldiği incelenmekte,
teknik personelin görüşleri doğrultusunda kullanılabilirliği belirlenmekte ve kullanılamayacak olduğu
tahmin edilen kalemler için karşılık ayrılmaktadır. Stokların net gerçekleşebilir değerinin belirlenmesinde
de liste satış fiyatları ve yıl içinde verilen ortalama iskonto oranlarına ilişkin veriler kullanılmakta ve
katlanılacak satış giderlerine ilişkin tahminler yapılmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda net gerçekleşebilir
değeri maliyet değerinin altında olan ve uzun süredir hareket görmeyen stoklar için ayrılan karşılık Not
9’da yer almaktadır.
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2. Finansal tablolarm sunumuna ilişkin esaslar <devamı>

Dava karşılık/arı

Dava karşılıkları ayrılırken, ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılacak
olan sonuçlar Şirket hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmekte ve Grup
Yönetimi elindeki verilen kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığa ilişkin
açıklamalar Not 13de yer almaktadır.

Şüpheli ticari alacak karşılık/arı

Şüpheli alacak karşılıkları, yönetimin bilanço tarihi itibarıyla var olan ancak cari ekonomik koşullar
çerçevesinde tahsil edilememe riski olan alacaklara ait gelecekteki zararları karşılayacağına inandığı
tutarları yansıtmaktadır <Not 6).

3. Nakit ve nakit benzerleri

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Banka mevduatı, vadeli 21.866.858 10.492.449
Banka mevduatı, vadesiz 6.479.764 2.308.208
Kasa 29.060 40.252
Tahsildeki çekler 68.649 860.694

28.444.331 13.701.603

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, banka mevduatı üzerinde herhangi bir kısıtlama
blunmamaktadır. 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, üç aydan kısa vadeli mevduatların faiz
oranları Avro, ABD Doları ve TL için aşağıdaki gibidir

31 Aralık2015
Faiz Anapara

oranı Para birimi Orijinal para birimi TL

%13,05 TL 10.074.678 10.074.678
%7,00 TL 1.430.000 1.430.000
%3,00 EUR 1.495.000 4.750.512
%4,00 USD 1.930.000 5.611.668

21.866.858

31 Aralık2014
Faiz Anapara

oranı Para birimi Orijinal para birimi TL

%12 Türk Lirası 4.370.000 4.370.000
%3,00 Avro 1.406.000 3.965.904
%4,00 ABD Doları 886.000 2.054.545
%7,00 Türk Lirası 102.000 102.000

10.492.449

Şirketin bankalardaki mevduatından ve tahsildeki çeklerinden dolayı maruz kaldığı kredi riski ve döviz
kuru riskine ait açıklamalara 26 numaralı dipnotta yer verilmiştir.
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4. Finansal yatırımlar ve diğer finansal yükümlülükler

Borsada kote olmayan satılmaya hazır hisse senedi yatırımları:

Grupun satılmaya hazır hisse senedi yatırımları güvenilir bir gerçeğe uygun değer tahmini
yapılamadığı için elde etme maliyetlerinden, değer düşüklüğü karşılıkları düşülerek ilişikteki konsolide
finansal tablolara yansıtılmıştır. 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, satılmaya hazır finansal
varlıklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Doğu Yatırım Holding A.Ş. 65.475 65.475
Diğer 202 202

65.677 65.677

5. Finansal borçlar

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli finansal borçların dökümü ve detayları aşağıdaki
gibidir

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Faizsiz spot krediler 500.000 392.550

500.000 392.550

31 Aralık tarihleri itibarı ile Grupun kullandığı spot krediler SGK ve diğer vergi borçlarını Ödemek
amaçlı alınmış faizsiz banka kredilerinden oluşmaktadır.

6. Ticari alacaklar ve borçlar

a) Ticari alacaklar:

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, diğer ticari alacaklar aşağıdaki gibidir

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ticari alacaklar 35.367.630 54.079.881
Vadeli çekler 9.138.184 394.000
Şüpheli ticari alacaklar 6.720.435 6.049.630

Ticari alacaklar, brüt 51.226.249 60.523.511

Eksi: şüpheli ticari alacak karşılığı <6.720.435) (6.049.630>
Eksi: alacaklar iskontosu <864.850> (724.919)

Ticari alacaklar, net 43.640.964 53.748.962

Grup, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ticari alacaklarına karşılık müşterilerinden 10.266.969 TL (31
Aralık 2014: 9.977.532 TL) tutarında ipotek almıştır.
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6. Ticari alacaklar ve borçlar (devamı)

Şüpheli alacak karşılıklarının 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllara ait hareketleri
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Açılış bakiyesi (6.049.630) <6.437.632)
Dönem içerisindeki artış <849.479) (176.911)
Geri çevrilen/tahsil edilen şüpheli alacaklar 178.674 564.913

Kapanış bakiyesi <6.720.435> <6,049.630)

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllarda, şüpheli alacak karşılık giderleri ilişikteki
konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda genel yönetim giderleri hesabına dahil
edilmişlerd ir.

b) Ticari borçlar:

31 Aralık tarihleri itibarıyla, diğer ticari borçların detayı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ticari borçlar 38.610.466 43.119.461
Eksi: ticari borçlar iskontosu (320.116) <401.308)

Diğer ticari borçlar, net 38.290.350 42.718.153

Grup’un diğer ticari borçlarının büyük kısmı hammadde ve ticari mal alımından kaynaklanmaktadır ve
tamamı kısa vadelidir.

Grup’un ticari alacak ve borçiarından dolayı maruz kaldığı likidite riski ve döviz kuru riskine ait
açıklamalara 26 numaralı dipnotta yer verilmiştir.

7. Diğer alacaklar ve borçlar

a> 31 Aralık2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

iş avansları 21.895 58.923
Verilen depozito veteminatlar 15.908 15.411

37.803 74.334

b) 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ödenecek vergi ve fonlar 1.330.286 976.208
Diğer borçlar 100.328 78.858

1.430.614 1.055.066
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8. Peşin ödenmiş giderler

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli peşin ödenmiş giderler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Peşin ödenen reklam giderleri 229.733 90.161
Peşin ödenen aidatlar 208.888 284.277
Peşin ödenen sigortalar 36.517 75.904
Diğer 45.358 42.896

520.496 493.238

9. Stoklar

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla stoklar aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ilk madde ve malzemeler 13.157.554 12.056.231
Yarı mamuller 681.232 962.761
Mamuller 9.545.076 11.399.383
Ticari mallar 3.293.869 2.261.001

26.677.731 26.679.376

Eksi: Stok değer düşüklüğü karşılığı (2.697.355) (1.760.742)

23.980.376 24.918.634

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Değer Net Değer Net

düşüldüğü gerçekleşebilir düşüklüğü gerçekleşebilir
Maliyet karşılığı değer Maliyet karşılığı değer

Ilk madde ve
malzemeler 13.157.554 (784.633) 12.448.256 12.056.231 (189.304) 11.866.927

Mamuller 9.545.076 (1.523.193) 8.021.883 11.399.383 (1.055.496) 10.343.887
Ticari mallar 3.293.869 (389.529) 2.904.340 2.261.001 (515.942) 1.745.059

Toplam 25.996.499 (2.697.355) 23.374.479 25.716.615 (1.760.742) 23.955.873

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, net gerçekleşebilir değerlerinden muhasebeleştirilmesi
amacıyla ilk madde ve malzeme, mamul ve ticari mal stokları için ayrılan değer düşüklüğü karşılıkları
hareketsiz ve kullanılabilirliğini yitirmiş stoklar için ayrılan karşılıklardan oluşmakta olup söz konusu
stokların yıl içindeki satışlarından dolayı oluşan karşılık tutarlarındaki değişim ilişikteki konsolide kar
veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda satışların maliyeti içinde muhasebeleştirilmektedir.
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9. Stoklar (devamı>

Stok değer düşüklüğü karşılığının 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla dönem içindeki
hareketi aşağıdaki gibidir:

2015 2014

Açılış bakiyesi (1.760.742> (1.081.611)
Geri çevrilen karşılık 1.760.742 1.081.611
Dönem içerisinde ayrılan karşılık (2.697.355> (1.760.742)

(2.697.355) (1.760.742)

10. Yatırım amaçlı gayrimenkuller

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerin ve birikmiş amortismanlarının
hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Maliyet
Açılış bakiyesi 6.389.074 6.389.074

Kapanış bakiyesi 6.389.074 6.389.074

Birikmiş amortisman
Açılış bakiyesi 3.556.735 3.397.008
Cari yıl amortismanı 159.727 159.727

Kapanış bakiyesi 3.716.462 3.556.735

Net defter değeri 2.672.612 2.832.339

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkuller Dilovası fabrika sahasında yer
alan idari binanın ilişkili taraf olmayan bir firmaya kiralanmış kısmından oluşmaktadır. Yatırım amaçlı
bu gayrimenkuller bir firmaya operasyonel kiralama yoluyla kiralanmıştır. Grup, bu yatırım amaçlı
gayrimenkullerin kiralanmasından elde ettiği kira gelirlerini yatırım faaliyetlerinden gelir hesabı altında
muhasebeleştirmektedir (Not 20).
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11. Maddi duran varlıklar

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllarda maddi duran varlıkların hareketleri aşağıdaki
gibidir:

Maliyet 1 Ocak 2015 GIrişler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2015

Arsalar 199.606 - - - 199.605
Binalar 40.873.841 23.170 - 71.012 40.968.023
Yeraltı ve yerüstü düzenlen 10.709.555 253.430 - 133.495 11.096.480
Tesis, makine ve cihazlar 100.548.166 1.207.131 - 4.916.578 106.671.875
Demirbaşlar 47.347.882 209.799 - 1.942 47.559.623
Taşıtlar 1.600.408 - - - 1.600.408
Yapılmakta olan yatırımlar (9 5.417.492 8.204.637 - (9.995.120) 3.627.009
özel maliyetler 37.579.959 . - 4.872.093 42.452.052

Toplam 244.276.808 9.898.167 - 254.174.975

Birikmiş amortlsman

Binalar (21.858.973) (1.341.104) - - (23.200.077)
Yeraltı ve yerüstü düzenlen (8.689.932) (498.727) - - (9.188.659)
Tesis, makine ve cihazlar (88.460.560) (2.632.458) - - (91.093.018)
Demirbaşlar (43.039.447) (2.886.511) - - (45.925.958)
Taşıtlar (1.521.094) (54.415) - - (1.575.509)
özel maliyetler (20.010.829) (6.697.335) - - (26.708.164)

Topıam (183.580.835) (14.110.550> - - (197.691.385)

Net defter değeri 60.695.973 (4.212.383) 56.483.590

Maliyet 1 Ocak 2014 Girişler Çıkışlar Transferler 31 Aralık 2014

Arsalar 199.505 - - - 199.505
Binalar 40.373.363 500.478 - - 40.873.841
Yeraltı ve yerüstü düzenlen 10.546.045 163.510 - - 10.709.555
Tesis, makine ve cihazlar 99.992.667 1.037.885 (482.386) - 100.548.166
Demirbaşlar 47.089.559 414.439 (156.116) - 47.347.882
Taşıtlar 1.692.835 4.000 (96.427) - 1.600.408
Yapılmakta olan yatırımlar (*) 634.577 8.143.669 - (3.360.754) 5.417.492
özel maliyetler 34.219.205 - - 3.360.754 37.579.959

Toplam 234.747.756 10.263.981 (734.929) - 244.276.808

Birikmiş amortisman

Binalar (20.695.483) (1.163,490) - - (21.555,973)
Yeraltı ve yerüstü düzenlen (8.198.099) (491.833) - - (8.689.932)
Tesis, makine ve cihazlar (86.509.953> (2.423.255) 472,648 - (88.460.560)
Demirbaşlar (40.680.418) (2.425.955> 66.926 - (43.039.447)
Taşıtlar (1.535.848) (81.673) 96.427 - (1.521.094)
özel maliyetler (13.084.515) (6.926.313) - - (20.010.829>

Toplam (170.704.316> (13.512.520) 636.001 - (183.580.835)

Net defter değeri 64.043.440 (3.248.539> (98.928> - 60.695.973

(9 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla yapılmakta olan yatırımlar logo değişim projesi kapsamında yürütülen
mağaza dekor ve vitrin değişikliklerini kapsamaktadır.
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11. Maddi duran varlıklar <devamı)

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla maddi duran varlıklar üzerindeki toplam sigorta tutarı 184.335.734
TL’dir. (31 Aralık 2014: 184.463.570 TL).

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla tesis, makine ve cihazlar ile taşıtların içinde yer alan ve
finansal kiralama yoluyla elde edilen maddi duran varlıklar tümüyle itfa olmuştur.

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla tamamen itfa olan maddi duran varlıkların toplam maliyeti
sırasıyla 128.880.501 TLve 121.431.860 TLdir.

Amortisman giderlerinin fonksiyonlara göre dağılımı 19 numaralı dipnotta belirtilmiştir,

12. Maddi olmayan duran varlıklar

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllarda maddi olmayan duran vadıkların hareketleri
aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2015 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2015

Maliyet
Haklar 4.080.503 - - 4.080.503

4.080.503 - - 4.080.503

Birikmiş itfa payları <3.288.076> (151.191) - (3.439.267)
Haklar

(3.288.076) (151.191) - <3.439.267>

Netdefterdeğeri 792.427 (151.191) 641.236

1 Ocak 2014 Girişler Çıkışlar 31 Aralık 2014

Maliyet
Haklar 4.080.503 - - 4.080.503

4.080.503 - - 4.080.503

Birikmiş itfa payları
Haklar (3.136.885) (151.191) (3.288.076)

(3.136.885) (151.191) (3.288.076)

Netdefterdeğeri 943.618 (151.191) - 792.427

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla tamamen itfa olan maddi olmayan duran varlıkların toplam
maliyeti sırasıyla, 2.833.881 TL ve 2.837.838 TL’dir.
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13. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, kısa vadeli borç karşılıkları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Müşteri sadakat programı karşılıkları 2.119.136 3.623.081

2.119.136 3.623.081

Müşteri sadakat programı karşılığının 31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait hareketleri aşağıdaki
gibidir:

2015 2014

Açılış bakiyesi 3.623.081 3.522.296
Dönem içerisindeki artış 3.910.044 2.680.583
Cari yıl içinde kullanılan (5.413.989) (2.579,798)

Dönem sonu 2.119.136 3.623.081

Grupun 31 Aralık tarihleri itibarıyla vermiş olduğu TRI’ler aşağıdaki gibidir:

2015 2014

A Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRI’ler 46.820.190 44.856.915
B Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine

vermiş olduğu TRiler - -

C Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin - -

borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRIler
D Diğer verilen TRIler - -

- Ana ortak lehine vermiş olduğu TRIler
- 3 ve 0 maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri

lehine vermiş olduğu TRIler - -

- C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu
TRIler - -

Toplam 46.820.190 44.856.915
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13. Karşılıklar, koşullu varlık ve yükümlülükler (devamı>

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Gümrük Müdürlükleri 38.544.360 37548.821
llyasbey Vergi Dairesi 7.120.142 3432.076
Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Sanayi A.Ş. 700.000 700.000
TC. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı 302.025 530.574
Izmir 6. icra Müdürlüğü 96.776 45.000
Istanbul 15.Icra Müdürlüğü 24.500 24.500
Kocaeli 7.lcra Müdürlüğü 17.000 17.000
Bursa 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 14.180 14.180
Milli Piyango Idaresi - 35.000
Karayolları Genel Müdürlüğü - 2.508.557
Diğer 1.207 1.207

46.820.190 44.856.915

Orijinal para birimi TL değeri
31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık

2015 2014 2015 2014

Verilen teminat mektupları

TL 46.184.670 44.856.915 46.184.670 44.856.915
Avro 200.000 - 635.520 -

46.820.190 44.856.915

Kira taahhütleri:

Şirketin 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla operasyonel kiralama taahhütleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

1 yıldan kısa 1.565.359 1.008.297
1-5 yıl arası 3.294.332 601.329

Toplam 4.859.691 1.609.626
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14. Çalışanlara sağlanan faydalar

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin borçlar
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Personel gelir vergileri ve stopajları 1.054.074 970.975
Sosyal güvenlik kesintileri 553.882 529.448

1.607.956 1.500.423

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar
aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ikramiye karşılığı 1.400.000 800.000
Kıdem teşvik karşılığı 6.089 24.902

1.406.089 824.902

Grup’un 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli
karşılıklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Birikmiş izin karşılığı 571.493 452.507
Kıdem teşvik karşılığı 453.320 386.813
Kıdem tazminatı karşılığı 8.225.162 6.882.418

9.249.975 7.721.738

Birikmiş izin karşılığının 31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait hareketleri aşağıdaki gibidir:

2015 2014

Dönem başı 452.506 433.795
Cari dönem gideri 970.485 826.808
Cari yıl içinde kullanılan (851.498) (808.096)

Dönem sonu 571.493 452.507

Kıdem teşvik karşılığının 31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait hareketleri aşağıdaki gibidir:

2015 2014

Dönem başı 386.813 482.069
Cari yıl içerisinde eklenen 118.252 -

Cari yıl içinde kullanılan (37.924> (94.775)
Aktüeryal kayıp/(kazanç) (7.732) (481)

Dönem sonu 459.409 386,813
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14. Çalışanlara sağlanan faydalar (devamı)

Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve iş kanununda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Bu yükümlülük çalışılan her yıl için, 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, azami 3.828 TL (31
Aralık 2014: 3.438 TL) olmak üzere, 30 günlük toplam brüt ücret ve diğer haklar esas alınarak
hesaplanmaktadır. Toplam yükümlülük hesaplanırken kullanılan temel varsayım hizmet sağlanan her
yıl için azami yükümlülüğün enflasyon oranında her altı ayda bir artması olarak kabul edilmiştir. 1 Ocak
2015 tarihinden itibaren kıdem tazminatı tavanı 4.093 TL olarak güncellenmiştir.

Yükümlülük herhangi bir fon hesabında tahsis edilmemiştir, bağlı bir zorunluluk yoktur.

Kıdem tazminat karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük
tutarlarının bugünkü net değerine göre hesaplanmış ve ilişikteki mali tablolarda yansıtılmıştır.
Yükümlülük hesaplamasında aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Faiz oranı %10,0 %9,0
Beklenen maaş/ücret artışı %6,0 %5,0
Kıdem tazminatı hesaplamasına konu işten ayrılma yüzdesi %2,0 %1,0

Kıdem tazminatı karşılığının 31 Aralık tarihlerinde son eren yıllara ait hareketleri aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Dönem başı 6.882.418 6.916.318
Faiz maliyeti 688.242 622.469
Hizmet maliyeti 549.005 196.183
Dönem içinde ödenen (1.439.099) (553.947)
Aktüeryal kayp/(kazanç) 1.544.596 (298.605)

Dönem sonu 8.225.162 6.882.418

15. Diğer varlıklar

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla diğer dönen varlıklar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Devreden KDV 4.991.189 S.510.419
Verilen sipariş avansları 1.558.293 685.206
Yansıtılacak ödemeler 263.282 -

Diğer KDV 98.521 183.916
Diğer 352.752 53.321

7.264.037 6.432.862
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16. Özsermaye

Ozsermaye

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, Şirketin esas sermayesi 10.000.000 TL’dir. Şirketin
sermayesi, ihraç edilmiş ve her biri 001 TL nominal değerde 1.000.000.000 <31 Aralık 2014:
1.000.000.000) adet hisseden meydana gelmiştir. Şirket ortakları tarafından yapılan toplam sermaye
artırımları 31 Aralık 2004 tarihine kadar süregelmiş enflasyon etkisini yansıtacak şekilde
düzeltildiğinde 34.849.638 TL <31 Aralık 2014: 34849.638 TL) tutarında sermaye enflasyon
düzeltmesi farkı oluşmaktadır.

Seri XI, No: 25 sayılı tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk fınansal tablo düzenlenmesi
sonucunda “Sermaye”, “Hisse Senedi Ihraç Primleri, “Yasal Yedekler’ ve “Olağanüstü Yedekler”
bilançoda yasal kayıtlardaki tutarları ile yansıtılmıştır. Seri Xl, No: 29 sayılı tebliğ uyarınca ve SPK’nın
2008/18 sayılı Haftalık Bülteninde yapılan duyuruya istinaden söz konusu hesap kalemlerine ilişkin
düzeltme farkları sermaye ile ilişkili ise özsermaye grubu içinde Sermaye Düzeltmesi Farkları”
hesabında; hisse senetleri ihraç primleri, yasal yedekler ile ilgili ise “Geçmiş yıllar karları” hesabında
gösterilmiştir. 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla geçmiş yıllar kadarı hesabına sınıflanan
düzeltme farkları ve ilgili oldukları hesap kalemleri aşağıdaki gibidir

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Hisse senetleri ihraç primleri 4.420.291 4.420.291
Yasal yedekler 16.226.058 16.226.058

Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin
%20’sine ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %S’i olarak ayrılır. Ikinci tertip yasal yedekler ise
ödenmiş sermayenin %S’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir. 31 Aralık 2015 tarihi
itibarıyla Şirket’in kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabı içinde yer alan yasal yedekleri 7.880.725
TL’dir <31 Aralık 2014: 7.880.725 TL).

Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Il-
19.1 no’lu Kar Payı Tebliğine göre yaparlar.

Ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili
mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında,
asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım
politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar paylarının eşit veya farklı tutarlı taksitler
halinde ödenebilecektir ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kar üzerinden nakden kar payı
avansı dağıtabilecektir.

UK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay
sahipleri için belirlenen kğr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar
aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi
dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar
payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Ortaklıkların geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar krları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni
yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden
kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim
kalemi olarak dikkate alınır.
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17. Satışlarvesatışlann maliyeti

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, satışlar ve satışların maliyeti aşağıdaki gibidir

2015 2014

Yurtiçi satışlar 514.330.936 543.688.785
Yurtdışı satışlar 12.941.642 13.596.411
Diğer 3.762.904 3.856.519

Brüt satışlar 531.035.482 561.141.715

Satış iskontoları ve iadeler (275.190.934> <292.332.058)

Net satışlar 255.844.548 268.809.657

Satışların maliyeti (168.358.117> (184.515.136)

Brüt kar 87.486.431 84.294.521

Satışların maliyeti 2015 2014

Kullanılan hammadde ve malzemeler 144.310.512 165.987.786
Personel giderleri (Not 19) 11.124.597 11.524.733
Genel üretim giderleri 9.766.254 11.897.190
Amortisman ve itfa payı giderleri (Not 19) 4.095.013 3.146.780
Stoklardaki değişim (938.259> (8.041.353)

Toplam 168.358.117 184.515.136

18. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri, araştırma ve geliştirme
giderleri

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri aşağıdaki gibidir

2015 2014

Nakliye giderleri 15.196.480 14,787.497
Personel giderleri (Not 19) 16.702.273 14.320.144
Reklam giderleri 11.627.312 12.838.881
Amortisman ve itfa payı giderleri (Not 19) 8.865.930 9.812.559
isim hakkı giderleri 4.910.264 4.395.748
Araç masrafları 2.025.399 1.898.021
Bakım giderleri 1.782.495 1.901.448
Bağış ve bedelsiz ürünler giderleri 1.256.633 459.784
Sigorta giderleri 229.790 201.654
Diğer giderler 3.670.580 4.394.558

Toplam 66.271.156 65.010.294
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18. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri, araştırma ve geliştirme
giderleri (devamı>

31 Aralik tarihlerinde sona eren yıllara ait, genel yönetim giderleri aşağıdaki gibidir:

2015 2014

Personel giderleri (Not 19) 5.009.472 5.827.316
Yazılım danışmanlık giderleri 4.202.320 3.592.897
Sigorta giderleri 864.618 977.496
Amortisman ve itfa payı giderleri (Not 19) 741.613 671.518
Danışmanlık gideri 639.263 512.974
Belediye vergi ve resimleri 360.938 235.570
Araç masrafları 317.422 327.652
Bakım onarım giderleri 268.954 225.316
Ofis giderleri 307.751 260.394
Bilgi işlem giderleri 149.675 220.012
Seyahat giderleri 126.210 151.680
Eğitim gideri 110.557 154.429
Bağış ve yardımlar 381 470.088
Diğergiderler 870.175 511.844

13.819.674 14.139,187

31 Aralık tarihlerinde sonra eren yıllara ait, araştırma ve geliştirme giderleri aşağıdaki gibidir:

2015 2014

Personel giderleri (Not 19) 1.554.373 1.123.579
Amortisman ve itfa payları (Not 19) 652.680 192.581
Araç kiralama giderleri 62.382 37.800
Diğer giderler 408.086 288.096

2.677.521 1.642.056

19. Niteliklerine göre giderler

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, personel giderleri ve amortisman giderleri ve itfa paylarının
dağılımı aşağıdaki gibidir:

Personel giderleri

2015 2014

Maaş ve ücretler 21.810.449 21.116.420
Diğer personel giderleri 7.530.883 5.366.350
Sosyal güvenlik kesintileri 3.059.079 2.957.347
Kıdem tazminatı giderleri 1.990.304 3.355.655

34.390.715 32.795.772
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19. Niteliklerine göre giderler (devamı)

Amoflisman ve itfa payları

2015 2014

Satışların maliyeti 4.095.013 3.146.780
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 8.865.930 9.812.559
Genel yönetim giderleri 741.613 671.518
Araştırma ve geliştirme giderleri 652.680 192.581

14.355.236 13.823.438

20. Esas faaliyetlerden diğer gelirleri <giderler)

31 Aralık tarihlerinde sana eren yıllara ait, diğer faaliyetlerden gelirler aşağıdaki gibidir:

2015 2014

Hizmet gelirleri 1.713.296 1.738,410
Reeskont gelirleri 320.116 404.814
Diğer gelirler - 81.843

2.033.412 2.225.069

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, diğer faaliyetlerden giderler aşağıdaki gibidir:

2015 2014

Reeskont giderleri 1.042.986 657.920
Kanunen kabul edilmeyen giderler 743.161 1.105.370
Kur farkı giderleri 205.149 317.879
Diğer 74.970 267.062

2.066.266 2.348.231

21. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerl(giderler)

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, yatırım faaliyetlerinden gelirler aşağıdaki gibidir:

2015 2014

Kira gelirleri 610.316 583.957
Faiz gelirleri 77.454 119.473

Yatırım faaliyetinden gelirler 687.770 703.430
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21. Yatırım faaliyetlerinden gelirlerl(giderler) (devamı)

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, yatırım faaliyetlerinden giderler aşağıdaki gibidir:

2015 2014

Kur farkı gideri - 552.486

Yatırım faaliyetinden giderler - 552.486

22. Finansman giderleri

31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait, finansman giderleri aşağıdaki gibidir:

2015 2014

Kredi faiz giderleri 4.464.317 3.162.982

Finansman giderleri 4.464.317 3.162.982

23. Vergi varlık ve yükümlülükleri

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri:

Ertelenmiş vergi varlığı veya yükümlülüğü, varlıkların ve yükümlülüklerin finansal tablolarda gösterilen
değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların
bilanço yöntemine göre vergi etkilerinin hesaplanmasıyla belirlenmektedir. Ertelenmiş vergi
yükümlülüğü veya varlığı, bilanço tarihinde geçerli olan vergi oranları dikkate alınarak ilişikteki
konsolide finansal tablolara yansıtılmaktadır.

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla ertelenmiş vergi varlıkları aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü), net 392.051 (244.058)

Toplam 392.051 (244.058)
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23. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)

31 Aralık tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüklerini doğuran kalemler aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Ertelenmiş vergi Ertelenmiş vergi

Varlıkları (yükümlülükleri) Varlıklar’ (yükümlülükleri)

Kıdem tazminatı karşılığı 1.645.032 - 1.376.484 -

Prim karşılığı 300.000 - 160.000 -

Borç karşılıkları 8.980 - 135992 -

Stok değer düşüklüğü karşılığı 539.471 - 352.148 -

Şüpheli alacak karşılığı 546.033 - 495.822 -

zin ve kıdem teşvik karşılığı 206.180 - 172.844 -

Maddi duran varlık
amorüsmanlarının vergi
kanunları ile yöntem farkları - (3.258.096) - (3.367.303)

Müşteri sadakat program
karşılıkları 453.682 - 724.616 -

Gelir tahakkukları - (59.865) - -

Komisyon gelir tahakkuku - (209.473) - -

Alacak ve borç reeskontu 209.296 - - -

Diğer 10.811 - - (295.661)

Ara toplam 3.919.485 (3.527.434) 3.418.906 (3662.964)

Net ertelenmiş vergi
varlıklanl(yükümlülükleri) 392.051 (244.058)

Ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülükleri, cari vergi varlık ve yükümlülüklerinin mahsup edilmesi
konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması ve cari vergi varlıklarının gerçekleşmesi ile
cari vergi yükümlülüklerin ifa edilmesinin eşzamanlı olarak yapılması niyeti olması şartları geçerli
olduğundan mahsup edilmiştir.

Kurumlar vergisi:

Şirket, Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Şirketin cari dönem faaliyet sonuçlarına
ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli fınansal tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın
tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve yurtiçinde yerleşik
şirketlerden alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler ve kullanılan yatırım indirimleri düşüldükten
sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.

2015 yılında uygulanan efektif vergi oranı %20’dir (2014- %20). Türkiye’de geçici vergi üçer aylık
dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2015 yılı kurum kazançlarının geçici
vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden %20 oranında
geçici vergi hesaplanmıştır (2014 - %20).

Zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere, azami 5 yıl taşınabilir.
Oluşan zararlar geriye dönük olarak, önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.
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23. Vergi varlık ve yükümlülükleri (devamı)

Türkiye’de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü
bulunmamaktadır. Şirketler vergi beyannamelerini, ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yıl 1—
25 Nisan tarihleri arasında hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından söz konusu beyannameler ve
bunlara baz teşkil eden muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilmektedir.

Gelir vergisi stopajı:
Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum
kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye’deki
şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı
hesaplanması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 24 Nisan 2003 tarihinden itibaren tüm şirketlerde
%10 olarak ilan edilmiştir. Bu oran, 23 Temmuz 2006 tarihi itibarıyla %15 olarak değiştirilmiştir.
Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar payları gelir vergisi stopajına tabi değildir.

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibanyla dönem karı vergi yükümlülüğü aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Cari dönem kurumlar vergisi 1.738.173 824.625
Peşin ödenen vergiler (6.554.524) (5.361.274>

Peşin ödenen geçici vergi (5.986.752) (7.529.033>
Peşin ödenen Öwr> (567.763> (852.241)

Peşin ödenen vergi ve fonlar (*) (4.816.351) (7.556.649>

(*) Peşin ödenen 0W hammadde alımları nedeniyle ödenen vergidir. Grup, bu tutarı T.C. Maliye
Bakanlığı ile mutabakat sağlamak şartıyla takip eden dönemlerde gelir vergilerinden mahsup
edebilmektedir.

31 Aralık tarihinde sona eren yıllarda konsolide kapsamlı gelir tablosundaki vergi kalemleri aşağıdaki
gibidir:

2015 2014

Cari dönem kurumlar vergisi gideri (1.738.173) (824.625)
Gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 325.644 (975.965)
Diğer kapsamlı gelir tablosuna yansıtılan ertelenmiş vergi
geliri/(gideri) 310.465 (59.721)

Toplam vergi gideri (1.102.065) (1.860.311>

Faaliyet sonuçlarına göre hesaplanan gelir vergisi, aşağıda gösterilen ve vergiden önceki zarara yasal
vergi oranı uygulanarak bulunan tutardan farklıdır:

31 Aralık 2015 31 Araıık 2014

Vergi öncesi kar/(zarar) 908.679 1.472.756

Yasal vergi oranı iıe hesaplanan vergi tutarı (181.736) (294551)
Kanunen kabul edilmeyen giderler (203.567) (221 .074)
istisna ve indirimler 262.454
Vergiye tabi olmayan düzeltmelerin etkisi (860.322) (985.432)
Vergiden muaf gelirler <429.359) (299532)

Geıir vergisi gideri, net (1.412.529) (1.800.590)
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24. Pay başına kazançı’(kayıp)

31 Aralık 2015 itibarıyla sona eren yıla ait hisse başına kazanç 503.850 TL (31 Aralık 2014: 327.834 TL
zarar) tutarındaki net dönem zararı Şirket hisselerinin dönem içindeki ağırlıklı ortalama adedine
bölünmesiyle hesaplanır. 31 Arahk tarihlerinde sona eren hesap dönemleri itibarıyla hesaplaması
aşağıdaki gibidir

2015 2014

Pay başına düşen kazançl(kayıp)
Net dönem karı / <zararı) A (503.850) (327.834)

Hisselerin ağırlıklı ortalama sayım
Hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı B 10.000.000 10.000.000

Pay başına düşen kazanç? (kayıp)( <kr olarak) AIB (0,0504) <00328)

25. ilişkili taraf açıklamaları

ilişkili taraflardan alacaklar

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, ilişkili taraflardan alacaklar aşağıdaki gibidir

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014

Ortaklar - 1.537.139

Akzo Nobel Decorative Coatings BV - 1.537.139

İlişkili şirketler 2.319.450 1.857.664

Akzo Nobel Sourcing 8V (1) 1.047.368 -

AkzoNobel Packaging Coatings Ltd UK (1) 609.843 -

International Paint Pazarlama Türkiye (1) 347.226 -

Akzo Nobel Decorative Holland (1) 236.903 -

Akzo Nobel N.V. Hollanda (1) 41.730 -

Akzo Nobel Coatings N.V. (1> 33.370 -

Akzo Nobel Decorative Poland <1) 3.010 -

Akzo Nobel Decorative Paints (1) - 1.855.971
ICI Paints UK (1) - 1.694

ilişkili taraflardan ticari alacaklar 2.319.450 3.394.804
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25. İlişkili taraf açıklamaları (devamı)

ilişkili taraflara borçlar

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara borçlar aşağıdaki gibidir:

31 Aralık2015 31 Aralık2014

Ortaklar 3.316.598 3.266.384

Akzo Nobel Decorative Coatings BV 3.316.598 3.266.384

İlişkili şirketler 3.768.997 1.563.148

Akzo Nobel Decorative Hollanda (1) 3.433.725 -

Vivecrom Greece (1) 326.924 187.416
Akzo Nobel Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1) 8.348 -

Akzo Nobel NV (1> - 15.796
lCl Paints, England (1) - 42.310
Akzo Nobel Decorative Coatings AB (1) - 1.317.526

İlişkili taraflara ticari borçlar 7.085.595 4.829.532

Tekyar Teknik Yardım A.Ş.(2) 5.164.379 4.729.322

İlişkili taraflara diğer borçlar 5.164.379 4.729.322

(1) Akzo Nobel tarafından kontroı edilen şirketler.
(2) 31 Araıık 2015 tarihi itibanyla ilişkili kuruluşlara diğer borçlar, Grup’un 3 Şubat 2011 tarihinde Tekyar Teknik Yardım

A.Ş. ile yapmış olduğu borç alma sözleşmesine istinaden, yıııık %8 faiz oranı ile verdiği 3.762.000 TL ile 31 Aralık 2015
tarihi itibarıyla hesapıanmış 653.226 TL faiz ve 218.169 TL tutarındaki alacakların mahsubundan oluşmaktadır.

Grup’un 31 Aralık tarihlerinde sona eren yıllara ait ilişkili taraflarla yaptığı işlemler sonucunda oluşan
gelir ve giderler aşağıda özetlenmiştir:

İlişkili taraflarla işlemler

Gelirler: 2015 2014

Mamul ve ticari mallar satış gelirleri (1) 6.220.332 3.989.917
Hizmet gelirleri (2) 728.396 1,000.444
Fiyat Farkı (3) - 954.659
IT hizmeti yansıtma (4) 309.895 373.623

7.258.623 6.318.643
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25. ilişkili taraf açıklamaları (devamı)

Giderler: 2015 2014

Ticari mal ve hammadde alımı (5) 8.127.156 43542.934
isim hakkı giderleri (6> 4.508.679 4.505.113
Yazılım kullanım gideri (7) 4.255.031 3.252.881
Masraf yansıtmaları (8) 1.293.618 1.327.393
Diğer giderler (9) 201.316 97.646

18.386.000 52.725.967

(1) Akzo Nobel Dekor Rusya, Akzo Nobel Packaging Coatings Ltd. UK ve Akzo Nobel Gar Refınishes 8V Hollanda yapııan
mamuı ve ticari mal satışlarından oluşmaktadır.

(2> Akzo Nobeı NV Hotıand, Akzo Nobeı Decorative Holland, ıntemationaı Paint Pazarıamave Akzo Nobeı coating Hoııand
ve Akzo Nobeı Decorative Poland hizmet gelirlerinden oluşmaktadır.

(3) Akzo Hollanda’ya kesilen hammadde fiyat farkı bedelinden oluşmaktadır.
(4) Akzo Nobeı Decorative Poland yazılım danışmanlık cedelinden oıuşmaktadır.
(5) Akzo Nobeı Decorative Holland’dan alınan mal ve hammadde bedellerinden oıuşmaktadır.
(6) Akzo Nobel Decorative Coatings Holıand tarafından yansıtııan mamül satışlarına ilişkin isim hakkı giderlerinden

oluşmaktadır.
(7) Akzo Nobel Decorative Holland tarafından yansıtılan yazılım kullanım giderlerinden oluşmaktadır.
(8) Vivecrom Greece tarafından kesilen personel masraf yansıtmalarından oluşmaktadır.
(9) Akzo Nobel Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından kesilen hizmet bedellerinden oluşmaktadır.

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı:

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yılda, Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücret ve diğer menfaatler
toplamı 2.188.397 TL’dir (31 Aralık 2014: 1.415.000 TL).

26. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

26.1 Pinansal risk yönetimi

Grup faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır

- Kredi riski
- Likidite riski
- Piyasa riski

Bu dipnot Grup’un yukarıda bahsedilen risklere maruz kalması durumunda, Şirketin bu risklerin
yönetimindeki hedefleri, politikaları ve süreçleri hakkında bilgi vermek amaçlı sunulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu, Grupun risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel
olarak sorumluluk sahibidir.

Grupun risk yönetimi politikaları Grup’un maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği
riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı Grup’un riskleri için uygun
risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Grup çeşitli eğitim ve
yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm
çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.
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26. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

26.1. 1 Kredi riski

Kredi riski bir finansal araca yatırım yapan taraflardan birinin yükümlülüğünü yerine getiremeyip diğer
tarafın finansal zarara uğrama riskidir.

Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf (ilişkili taraflar hariç) için ortalama riski
kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır.

26.1.2 Likidite riski

Likidite riski genel olarak Grup faaliyetlerinin fonlanması ve pozisyonların yönetilmesi esnasında ortaya
çıkar. Bu risk uygun vadelerde ve oranlarda varlıkları fonlayamama ve uygun bir zaman diliminde makul
bir fiyatla bir varlığı elden çıkaramama risklerini de içermektedir. Grup’un fon kaynağı olarak bankaları,
satıcılarını ve hissedarlarını kullanma hakkı vardır. Grup, stratejisi dahilinde belirlenen hedeflerini
gerçekleştirmek için gerekli olan fonlama şartlarındaki değişimleri saptayarak ve izleyerek likidite riskini
sürekli olarak değerlendirmektedir. Bilanço tarihleri itibari ile Grup söz konusu fonlama riskine maruz
kalabilmektedir.

26.1.3 Piyasa riski

Piyasa riski, faiz oranı, döviz kuru ve hisse fiyatları gibi piyasa fiyatlarındaki değişimi ifade eder.
Piyasa fiyatlarındaki değişimler Grup’un gelirlerini etkilediği için Grup piyasa riskine maruz
kalmaktadır.

Döviz kuru riski:

Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL’ye çevrilmesinden dolayı kur
değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz
pozisyonunun günlük analiz edilmesi ile takip edilmektedir.

Faiz oranı riski:

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, Grup’un sabit faizli banka mevduatları bulunmakta olup,
değişken faizli bir finansal varlık veya faizli yükümlülüğü bulunmadığından ötürü faiz oranlarının
değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.

26.2 Risk yönetimi açıklamaları

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz
oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Şirket risk
yönetim programı ile piyasalardaki dalgalanmaların getireceği olası olumsuz etkilerin en aza
indirgenmesini amaçlamıştır.

26.2. 1 Faiz pozisyonu ve ilgili duyarlılık analizi

31 Aralık tarihi itibarıyla Grup’un faiz pozisyonu aşağıdaki tablodaki gibidir:

Sabit faizli finansal araçlar 31 Aralık2015 31 Aralık 2014

Nakit ve nakit benzerleri (Vadeli mevduatlar) 21.866.858 10.492.449

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, Grup’un sabit faizli banka mevduatları bulunmakta olup,
değişken faizli bir finansal varlık veya faizli yükümlülüğü bulunmadığından ötürü faiz oranlarının
değişiminin etkisinden doğan faiz oranı riskine maruz kalmamaktadır.
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26. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı>

26.2.2 Krediriski

Kredi riski müşteri tabanını oluşturan kuruluş sayısının çokluğu dolayısıyla dağıtılmaktadır.

Grup’un kredi riskine maruz kalması her müşterinin bireysel özelliklerine göre etkilenmektedir. Grup’un
satışları tek bir müşteri ve coğrafi bölgede yoğunlaşmamıştır.

Grup, alacaklarına karşı teminat almaktadır. Ayrıca müşterileriyle çalışmaya başlamadan önce
güvenilirlikledni ölçmekte, satışlannı satış antlaşmalarına dayandırarak ileride doğabilecek
anlaşmazlıklardan kendisini korumaktadır. Bunun dışında, yapılan dönemsel yaşlandırma analizleriyle
müşterilerinin ödeme vadelerindeki gecikmeleri takip etmekte ve gecikmelere karşı önlem almaya
çalışmaktadır. Ayrılan karşılıkların, Grup’un ticari alacaklarının tahsiltındaki geçmiş deneyimlerine
bakıldığında, öngörülen sınırlar içinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Grup yönetimi, ayrılan karşılıklar
dışında Şirket’in ticari alacakları ile ilgili ilave risk öngörmemektedir.

Grup, ticari alacaklarına ilişkin şüpheli alacak karşılıklarını; vadesi geçen alacakların yaşlandırma
analizleri doğrultusunda tahsilat problemi yaşadığı alacakları belirleyerek, bu ticari alacaklarına ilişkin
elinde bulunan ilgili müşterilerinden almış olduğu ipotek ve teminatların likiditesi doğrultusunda
belirlemektedir.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla bayi ve müşterilerden alınan 10.250.958 TL (31 Aralık 2014: 19.743.170
TL) tutarında teminat mektubu, 2.277.425 TL (31 Aralık 2014: 2.527.425 TL) tutarında ipotek,
45348,560 TL (31 Aralık 2014: 79.218.467 TL) tutarında kullanılabilir banka limiti bulunmaktadır.

Aıacakıar
Ticari aıacakıar Diğer aıacakiar

lıişkııı Diğer İıışkıll Diğer Bankaıardaki Tahsiıdeki
31 Aralık 2015 taraf taraf taraf taraf mevduat çekler

Raporlama tarihi iUbanyla maruz kalınan
azami kredi riski (A+B+C+D) () 2.319.450 43.640.964 . 37.802 28.525.162 68.651

A) Vadesi geçmemiş ya da değer
düşükıüğüne uğramamış fınansaı
vadıkıann net defter değeri 1.089.097 34.322.560 37.802 28.525.162 68.651

B) Koşuııarı yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşükıuğüne uğramış sayııacak fınansaı
varııkıarın defter değeri . - - -

c> Vadesi geçmiş ancak değer duşükıüğüne
uğramamış varııkıarın net defter değeri 1.230.353 7.040.9B9 - - -

-Teminat, vs iıe güvence aıtına alınmış
kısmı <> . 2.277.425 - - -

D) Değer duşükıuğüne uğrayan varlıkıarın net
defter değerıeri . . - - -

-Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 6.720.435 . - -

-Değer duşükıüğü (-) - (6.720.435) - - - -
- Net değerin teminat, vs ile güvence altına

aıınmış kısmı - - - - -
E) Biıança dışı kredi riski içeren unsudar - - - - . -

() Tutann beıirıenmesinde. aıınan teminatiar gibi. kredi güveniıirliğinde artış sağıayan unsudar dikkate aıınmamıştır.
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26. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların yaşlarına
ilişkin açıklama aşağıdaki gibidir:

Ticari alacaklar
31 Aralık 2015 Diğer taraf İlişkili taraf

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 2.228.018 560.567
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş 2.221.111 593.143
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 2.268.987 -

Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 322.873 76.643
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş - -

Toplam 7.040.989 1.230.353

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (ü) 2.277.425

(4*) Teminatlar, müştehlerden alınan banka teminat mektupları ve ipoteklerden oluşmaktadır.

Aıacakıar
Ticari aıacaklar Diğer aıacakıar

lıişkiıi Diğer lıişkiıi Diğer Bankaıardaki Tahsildeki
31 Aralık 2014 taraf taraf taraf taraf mevduat çekıer

Raporiama tarihi itibanyıa maruz kaıınan
azami kredi riski (A+B+C+D) () 3.394.803 53.748.963 - 74.334 10.492.449 860.694

A) Vadesi geçmemiş ya da değer
düşüklüğüne uğramamış fınansal
vadıkıarın net defter değeri 2.096.906 45.616.816 - 74.334 10.492.449 860.694

B) Koşuıları yeniden görüşülmüş bulunan, aksi
takdirde vadesi geçmiş veya değer
düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal
vadıkların defter değeri - - - - - -

C) Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne
uğramamış vadıkların net defter değeri 1.297.897 5.604.722 - - -

-Teminat, vs ile güvence altına alınmış
kısmı (**) - 2.527.425 - - . -

D) Değer düşüklüğüne uğrayan varlıklann net
defter değerleri

-Vadesi geçmiş (brüt defter değeri) - 6.049.630 - - -
-Değer düşuklüğü (-) - (6.049.630) - - - -
- Net değerin teminat vs ile güvence altına

aıınmış kısmı - - - - - -
e) Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar - . - -

(‘) Tutarın belirlenmesinde, aıınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsudar dikkate aıınmamıştır.
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26. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların yaşlarına
ilişkin açıklama aşağıdaki gibidir:

Ticari alacaklar
31 Aralık 2014 Diğer taraf ilişkili taraf

Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş 4.374.650 142.471
Vadesi üzerinden 1-3 aygeçmiş 732.382 1.125.240
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş 286.209 28,262
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş 211.481 1.924
Vadesini 5 yıldan fazla geçmiş - -

Toplam 5.604.722 1.297.897

Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı (*) 2.527.425

(**) Teminatlar, müşterilerden alınan banka teminat mektuplan ve ipoteklerden oluşmaktadır.

26.2.3 Garantiler

Grupun verdiği teminatların toplamı 46.820.190 TL (31 Aralık 2014: 44.856.915 TL) olup söz konusu
teminatların detaylarına ilişkin açıklamalara 13 numaralı dipnotta yer verilmiştir.

26.2.4 Döviz kuru riski

Yabancı para riski, herhangi bir fınansal aracının değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak
değişmesinden doğan risktir. Söz konusu riski oluşturan temel yabancı para birimleri Avro ve ABD
Doları’dır. Şirketin finansal tabloları TL bazında hazırlandığından dolayı, söz konusu konsolide mali
tablolar yabancı para birimlerinin TL karşısında dalgalanmasından etkilenmektedir.

31 Aralık tarihleri itibarıyla Grup’un net pozisyonu aşağıdaki yabancı para bazlı varlıklar ve borçlardan
kaynaklanmaktadır:

2015 2014

A. Döviz cinsinden varlıklar 12.215.752 6.816.511
B. Döviz cinsinden yükümlülükler 12.280.921 (8.911.707)

Net döviz pozisyonu (A+B+C) (65.169) (2.095.196)
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31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla
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26. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi <devamı)

31 Aralık tarihleri itibarıyla kur riskinin bilanço kalemleri üzerindeki dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015
TL ABD

Karşılığı Doıarı Avro lnglılz Sterlini Rubıe

1. Ticari alacaklar 1.750.552 181.233 385.070
2a. Parasal flnansaı varlıklar (kasa, banka hesapları
dahil) 10465.200 1.932.055 1.502.616 16.938
2b. Parasal almayan fınansaı varııklar - . . . -

3. Diğer . . . -

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 12.215.752 2.113.288 1.881.686 16.938
5. Ticari alacaklar . . . -

Sa. Parasal fınansal varlıklar . .

6b. Parasal almayan fınansal varlıklar . .

7. Diğer . . -

6. Duran varlıklar (5+6+7) . .

9. Toplam varlıkiar(4+8) 12.215.752 2.113.288 1.887.686 16.938 -

10. Ticari borçlar 12.280.921 2.153.054 1.473.117 311.514
11. Finansal yükümlülükler - . - -

12a. Parasal olan diğer yükümlülükler - - - -

12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler . . - - -

13. Kısa vadeli yukumlülukler (10+11+12) 12.280.921 2.153.0M 1.473.117 311.514 -

14. Ticari borçlar - - . -

15. Finansal yükümlülükler . - - -

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler - . -

16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler - . . -

17. Uzun vadeli yükumlülükler (15+16+17) - . -

18. Toplam yükümlüıükler(13+17) 12.280.921 2.153.054 1.473.117 311.514 -

19. Bilanço dışı türev araçlann net varlık/ . . . -

(yükümlülük ) Pozisyonu (19a-19b) . . . -

19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı . . . -

19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı - - . - -

20. Net yabancı para varlıki (yükümlülük)
pozlsyonu (9-18+19) <65.169) (39.765) 414.570 (294.576) -

21. Parasal kalemıer net yabancı
para varlıkl yükümlülük pozisyonu
(UFRS 7.b23) (=1+2a.5+Ga.10.11-12a-14-15-16a) <65.169) (39.765) 414.570 <294.576)

22. Döviz hedgei için kullanılan fınansal
araçların toplam gerçeğe uygun değeri
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26. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi <devamı)

31 Aralık 2014
TL ABD

Karşılığı Dolan Avro Ingiliz Sterlini Rubıe

1. Ticari alacaklar 729.886 48.900 217.796 599
2a. Parasal finansal varlıklar (kasa, banka hesaplan
dahil) 6.086.625 890.351 1.410.157 12.335
2b. Parasal olmayan finansal varlıklar . .

3. Diğer . . -

4. Dönen varlıklar (1+2+3) 6,816.511 939.251 1.627.953 12.934
5. Ticari alacakıar - .

6a. Parasaı finansal varlıklar . .

6b. Parasaı almayan fınansaı varlıklar . - . -

7. Diğer - . -

8. Duran varııkıar (5+6+7) .

9. Topıam varııklar (4+8) 6.816.511 939.251 1.627.953 12.934
10. Ticari barçıar 8.911.707 1.654.064 1.178.382 423.378
11. Finansal yükümlülükler . .

12a. Parasal alan diğer yükümlüıükler . .

12b. Parasal almayan diğer yükümlülükler
13. Kısa vadeli yükümlüıükıer(10+11+12) 8.911.707 1.654.064 1.178.382 423.378
14. Ticari borçlar - . . .

15. Finansaı yükümıülükler - -

16a. Parasal olan diğer yükümlülükler . . -

1Gb. Parasal almayan diğer yükümıülükler . -

11. Uzun vadeli yükümlüıükıer (15+16+17) .

18. Toplam yükümlüıükıer (13+17) 8.911.707 1.654.064 1.178.382 423378
19. Bilança dışı türev araçların net varlık?

(yükümlülük ) Pozisyonu (19a-19b) - .

19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı - .

19b. Hedge edilen toplam yükümıülük tutarı . . - -

20. Net yabancı para varııki (yükümlüıük)
pozisyonu (9-18+19) (2.095.196) (714.813) 449.571 (410.444)

21. Parasal kaıemıer net yabancı
para varııkl yükümıüıük pozlsyonu
(UFRS 7.b23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (2095.196) (714.813) 449.571 (410.444)

22. Döviz hedgei için kullanılan fınansal
araçların tapıam gerçeğe uygun değeri
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26. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

Duyarlılık analizi

31 Aralık 2015 itibarıyla Türk Lirasının (TL) diğer kurlar karşısında %10 değer kaybetmesi vergi öncesi
dönem zararını 186.546 TL kadar arttıracaktır. (31 Aralık 2014 itibarıyla 260,065 TL vergi öncesi
dönem zararını azaltmaktadır). Bu analiz 31 Aralık 2015 ve 2014 itibarıyla başta faiz oranları olmak
üzere tüm değişkenlerin sabit kalması varsayımı ile yapılmıştır.

Döviz kuru duyarlılık analiz tablosu

31 Aralık 2015 31 Aralık 2014
Kar!(zarar) Kar/(zarar)

Yabancı Yabancı Yabancı Yabancı
paranın paranın paranın paranın

değer değer değer değer
kazanması kaybetmesi kazanması kaybetmesi

ABD Dolarının TL karşısında %10 değedenmesi
1 değer kaybetmesi halinde

1 -ABD Doları net varlıkIyükümıülüğü (1 1.562) 11.562 (165.758) 165.758
2-ABD Doları riskinden korunan kısım (-)
3-ABD Doları netetki (1+2> <11.562> 11.562 (165.758) 165.758
Avronun TL karşısında %10 değerlenmesi /

değer kaybetmesi halinde
4-Avro net varlık/yükümlülüğü 131.734 (131.734) 126.81 1 (126.811)
5-Avro riskinden korunan kısım (-)
6-Avro net etki (4+5) 131.734 (131.734) 126.811 (126.811)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında %10

değerıenmesi / değer kaybetmesi halinde
7-Diğer döviz net varııklyükümlülüğü (1 26.688> 1 26.688 (147.599) 147.599
8-Diğer döviz hskinden korunan kısım (-)
9-Diğer döviz net etki <7+8) <126.688) 126.688 (147.599) 147.599

Toplam(3+6+9) (6.516) 6.516 (186.546) 186.546
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26. Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

26.2.5 Likidite riski

Aşağıdaki tablo, bilanço tarihi itibarıyla sözleşmenin vade tarihine kadar olan geri kalan dönemini baz
alarak, Şirketin fınansal yükümlülüklerinin, uygun vade gruplaması yaparak analizini sağlar. Tabloda
belirtilen tutarlar beklenen vadelere bağlı iskonto edilmemiş nakit akımlarıdır:

Beklenen
nakit

Defter çıkışlar 0-3 3-12 1
31 Aralık 2015 değeri toplamı ay arası ay Yıl üzeri

Türev olmayan
finansal yükümlülükler
Finansal borçıar 500.000 500.000 500.000 -

Diğer ticari borçlar 37.970.234 38.290.350 38.290.350 -

Ilişkili taraflara ticari borçlar 7.085.595 7.085.595 7.085.595 - -

llişkiıi taraflara diğer borçlar 5.164.379 5.164.379 - 5.164.379 -

Diğerborçlar 1.430.614 1.430.614 1.430.614 - -

Toplam 52.150.822 52.470.938 47.306.559 5.164.379 -

Beklenen
nakit

Defter çıkışlar 0-3 3-12 1
31 Aralık 2014 değeri toplamı ay arası ay Yıl üzeri

Türev almayan
finansal yükümlülükler
Finansal borçlar 392.550 392.550 392.550 - -

Diğer ticari borçlar 42.306.519 42.718.153 42.718.153 - -

Ilişkili taraflara ticari borçlar 4.829.532 4.829.532 4.829.532 - -

llişkili taraflara diğer borçlar 4.729.322 4.729.322 - 4.729.322 -

Diğer borçlar 1 .055.065 1.055.065 1 .055.065 - -

Toplam 48.583.666 53.724.622 48.995.300 4.729.322 -

26.2.6 Sermaye riski yönetimi:

Sermayeyi yönetirken Grup’un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak ve
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Grup’un
faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını
değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak
için varlıklarını satabilir.
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27. Finansal araçlar

27.1 Türev enstrümanlar

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Grupun türev enstrümanlardan kaynaklanan herhangi bir varlığı ya da
yükümlülüğü bulunmamaktadır.

27.2 Gerçeğe uygun değer Ölçümleri

Grupun gerçeğe uygun değere ilişkin sınıflandırmaları aşağıdaki şekildeki gibidir:

Seviye 1: özdeş varlıklar ya da borçlar için aktif piyasalardaki kayıtlı (düzeltilmemiş) fiyatlar.

Seviye 2: 1 inci seviyede yer alan kayıtlı fiyatlar dışında kalan ve varlıklar ya da borçlar açısından
doğrudan (fiyatlar aracılığıyla> ya da dolaylı olarak (fiyatlardan türetilmek suretiyle) gözlemlenebilir
nitelikteki veriler.

Seviye 3: Varlık ya da borçlara ilişkin olarak gözlemlenebilir piyasa verilerine dayanmayan veriler.

31 Aralık 2015 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

Finansal yatırımlar 65.677 - - 65.677

31 Aralık 2014 Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3

Finansal yatırımlar 65.677 - - 65.677

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren dönem içerisinde Grup, ikinci seviye ile birinci seviye arasında ve
üçüncü seviyeye ya da üçüncü seviyeden herhangi bir transfer yapmamıştır.

Üçüncü seviyede yer alan finansal yatırımlar maliyetleri ile gösterilmektedir.

28. Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar

Yoktur.
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