
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  



Bir muhasebe ancak hallerde

Bir Standart veya Yorum gerekli veya
finansal durumu, veya nakit üzerindeki ve etkilerinin finansal tablolarda

daha uygun ve güvenilir bir ak nitelikte ise.

Finansal tablo finansal durumu, ve nakit belirleyebilmek
zaman içindeki finansal sahip Bu nedenle, bir muhasebe

paragrafla belirtilen durumlardan birini sürece, her ara dönemde ve her
hesap döneminde muhasebe

   

Muhasebe 
Tespit edilen önemli 

muhase

ekli 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  



Konsolide fina

ekilde gücünü kullanabilmesi.

taya 
ir. 

ni tek 
nde kontrol 

eterli 

ontrol 

konsolidasyonda elimine edilir. 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  



fark, d

eden 

  

Tam Konsolidasyon 99,00% 99,00% 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

   

el 

ortak bir 

kabul edilir.

Ekteki finansal ta
.

Özkaynak
veya 

ya 
ya

halinde söz konusudur.   

in ilgili 

in 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle 

lar

ri 

30 Haziran 2017
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

   



Bulunmamakt



TFRS 11 –

i için 

de yer 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

     

TMS 16 ve TMS 38 –

sonra bir dönemden 
r kere 

n

TMS 27 –

TMS 

izin vermektedir. 

-

a 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

     

r

TFRS 14 –

önceki 
lerine izin 

-2014 Dönemi

-

- lan Faaliyetler –

- –

- – yüksek kaliteli k
- TMS 34 Ara Dönem Finansal 

Raporlama – ara dönem finansal tablolardan gönderme 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

   

    

edikçe 

TFRS 9 Finansal Araçlar 

n 

ten 
korunma modeli içermektedir. TFRS 9, 1 Ocak 201

amadan, 

TFRS 15 -

’in 
a izin verilmektedir. TFRS 15’e 

ye 

eri 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

    

ndan 

-

FRS 

izin vermektedir. 

- 2010–2012 Dönemi 

ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin 

- 2011–2013 Dönemi 

UMSK Ocak 2016’da UFRS 16 “Kiralama

gerektirmektedir. Kiralayan durumund

ir. 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



UMSK Ocak 2
klikler; 

dönük 
olarak uygula

a

ki 

in 

ler 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

    

UMSK Eylül 2016’da, UFRS 4 ‘Sigor

– 2014-2016 Dönemi 

-
-

-
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür





durumunda. 

r

rin, bir bedel 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



mülkiy



Kuru

rilir.

im 



ekonomik 

n elde 

ettirilir.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür





Gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, ilgili ki



i ken genel üretim giderlerinin 
l -giren-ilk-

ni 

üzerinden gösterilirler.

unda, borçlanma maliyetleri aktifle

usal 

riye dönük 

ömrü 

larak 
belirlenir ve kar veya zarar tablosuna dahil edilir.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



Binalar 15-
Tesis, makine ve cihazlar 4-

3-



Kiralama -

Finansa finansal 

boyunca itfa edilir.

Kiralama -

ü

olarak gösterilir. 

haricindeki bölümü kar veya zarar tablosuna kaydedil

vikler 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



km
sman 



ürleri 

da) itfa edilir.

kaydedilmektedir. Kontrolü 

mürleri üzerinden itfa edilir (10

   

larak 
hesaplanmaktad
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür





n

sonraki tutar üzerinden gösterilirler.

  

olmayan 

atmak için uygun teknik, finansal 

rinden 
gösterilirler.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



, gelecekte ekonomik yarar elde edilmesinin 
su 



ü
irimin, 

it 
a

r
de , ilgili 

durumunda 



tablosuna kaydedilmektedir.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

 



e uygun de kadar elde tutulacak 

ine ba
e uygun 

de erinden ölçülür. Gerçe e uygun de veya finansal yükümlülüklerin ilk 
muhasebele rudan ili kilendirilebilen i lem maliyetleri de söz konusu 
gerçe e uygun de ere ilave edilir. 

 

-

etkin 
gelirler etkin faiz 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



klar, (b) 

aktif bir piyasada i lem 

erleri güvenilir olarak ölçülemedi i için maliyet de erleriyle gösterilmektedir. Kar veya zarar tablosuna 

e
biriken toplam  kar/zarar, kar veya zarar tablosuna 



Sabit ve belirlenebilir ödemeleri ola



Nakit ve nakit benzeri kalemleri, nakit para, vadesiz mevduat ve 
vadeli 

nakit ve nakit benzerleri ‘Kredil
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



, finansal var ,

mülk

elde

nansal 

Finansal yükümlülükler

ile 
ler sonraki 

t

Türev finansal araçlar ve finansal riskten korunma muhasebesi

Gelecekteki nakit ak

kayda
ahil 
de 

nde 
un 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür





inen 

  ve TMS 19     a hesaplanarak, 


a da özkaynak 

enilen 

vredilen 

en

e göre 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



olamaz.

orç 
tirme ve Ölçüm  

olmayanlar ise, TMS 37 Kar

ek ve bu tarihte 
lük 

i maliyet 

içinde 

dahil edilir. 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



i para birimi olan ve 
konsolide finansal tablolar için s )

ola kurlar 

yeniden çevrilmeye tabi tutulmazlar.

e gösterilen borçlar 

erli olan kurlar 

rlar 

 

3,5071 3,5192
Avro / TL 4,0030 3,7099
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür





l bilgilerin kamuya 
tüm 

ve sö

a
yük

defter d
i

 



Garanti maliyetle
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



ilir.   

lir.

o tarihine kadar olan süre 
çinde 

,

halinde, yükümlülük olarak sunar.



bütün

t
.
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



r makul 
bir güvence olmadan finansal ta

cama kalemini 

r. 

muhasebel
lçülür. 

ak 

zarar tablosuna dahil edilirler.

de erinden birikmi amortisman ve varsa birikmi de er dü üklükleri dü üldükten sonraki tutarlar ile gösterilmektedirler. Kabul 

de i

eya zarar tablosuna dahil edilir.

n bir transferde, transfer 

ar 
n gayrimenkuller, 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



Gelir vergisi gideri, cari



vergilendirilebilir ya da vergiden indirilebilir kalemler ile vergilendirilmesi ya da vergiden indirilmesi mümkün olmayan kalemleri 

 

vergi 

aki paylar 

konusu 

erli 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



Ertelenm
a da 

 

r veya zarar tablosuna dahil edilir. 

anlara Sa

Bilançoda muhaseb
Hesaplanan tüm aktüeryal 

ikramiyeyi  yükümlülük ve gider olarak kaydetme



de 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

 



irtilen 
dipnot

NOT 2 -
NOT 21 –
NOT 24 –
NOT 38 – Gelir vergileri
NOT 46 –

  

Finansal ve yükümlülükler, gerekli kanuni hak söz konusu ve yükümlülükleri net olarak
niyet veya elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin durumlarda net olarak
gösterilirler.



6: Yoktur.)



: Yoktur.)

   

erini; 
k
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

   



30.06.2017 ve 31.12.2016

 

4.348.000 4.950.000

 



6: Yoktur.)



30.06.2017 ve 31.12.2016

 

309.000 610.000
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

   

 

30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihler

 

Ticari alacaklar 1.149.276.802 1.017.082.237 
2.855.236 2.855.236 

-) (2.855.236) (2.855.236)
Alacak çekler 1.639.905 1.639.905 

-) (1.639.905) (1.639.905)
2.834.509 3.636.439 

 

ermektedir. 
dir. 

arak 

ticari alacak 30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemleri içindeki hareketleri
gibidir:

 

(4.495.141) (4.495.141)
-- --

 

t
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

   

 

30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle ticari gibidir:

 

1.249.202.906 1.113.464.824
37.624           -

                   -                    -

 

yurt



6: Yoktur.)

  

  

30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle gibidir:

 

Verilen depozito ve teminatlar 68.618 30.940

 



30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle gibidir:

 

4.348.000 4.950.000
1.225.333 1.244.133

(*) 6.707.311 629.423
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle gibidir:

 

Ticari mallar 33.360.627 39.370.221

 

Ticari mallar, vergi mevz

    

6: Yoktur.)

 

  

30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle gibidir:

 

Verilen avanslar(*) 30.397.050 30.523.179
Gelecek aylara ait giderler 1.325.801 1.812.216

100 100

 
(*)Verilen avanslar, ya



30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle gibidir:

 

2.759.461 12.537.190

 

 

6: Yoktur.)

44





(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

 

Yoktur. (31.12.2016:Yoktur.)

 

Yoktur. (31.12.2016:Yoktur.)

   

31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihlerinde sona eren hesap dönemindeki maddi olmayan duran hareketleri gibidir:

     

Lisans 37.713 -- -- -- 37.713 -- -- 37.713

         



Lisans (35.443) (529) -- -- (35.972) (261) -- -- (36.233)

         
        

 

Yoktur. (31.12.2016:Yoktur.)

 

Yoktur. (31.12.2016:Yoktur.)

 

Yoktur. (31.12.2016:Yoktur.)

   

Yoktur. (31.12.2016:Yoktur.)

 

Yoktur. (31.12.2016:Yoktur.)
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

   

Yoktur. (31.12.2016:Yoktur.)

 



 
(*) 9.481.534 9.897.226

-- 70.325.159
 

(*) 6.796.777 TL Geriye kalan tutar 29.08.2017 tarihine kadar ödenmesi için 



 
563.243 1.279.918
 

 

  



30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle gibidir:
 

164.120 148.213

 

30.06.2017 , her
maksimum 4.426 TL

. (31.12.2016: 4.297 TL)

30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihlerinde sona er

Finansal d

 

11,00% 11,00%
8,00% 8,00%
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

  

 

148.213 99.344
Hizmet maliyeti 7.755 31.174
Faiz maliyeti 8.152 10.928
Dönem içi ödemeler --
Aktüeryal fark -- 6.767

 

rilmesi gerekmektedir. 

 


   

01.01.2016- 31.12.2016 (6.767) 1.353 (5.414) 
   

01.01.2017 – 30.06.2017 -- -- --
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

 
 

7.000.000 7.000.000

- -

- -
- -
- -

- -
iii. - -

  

 

30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihler

 

Vergi ve fonlar 71.068 577.473
Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 585.927 42.174
Personele borçlar -- 37.988
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür



 

   
   

Personel ücretleri (-) (1.688.104) (1.076.111) (1.460.212) (871.455)
Kira gideri (-) (68.547) (21.444) (91.244) (39.249)

-) (68.224) (32.970) (121.840) (52.005)
-) (261.236) (59.185) (553.527) (172.081)

   

   



30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle gibidir:

 

Devreden KDV 124.769 91.568
78.122.660 71.835.911

 

talep 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

    

  

 

  

0,01% 728   0% 728   
rdi 28,56% 2.142.155   29% 2.142.155   

19,44% 1.457.883   19% 1.457.883   
Sedat Özdemirci 5,75% 431.558   4% 293.000   
Ahmet Akcan 0,00% - 0% -
Özgür Teks.Ürn.Paz.San.Ve Tic. 0,00% - 1% 76.058   

0,00% - 1% 62.500   
0,80% 60.000   1% 60.000   
0,73% 54.710   1% 54.710   

Cavit Ortaç Özortaç 0,27% 20.000   0% 20.000   
0,00% - 0% -
0,47% 35.286   0% 35.286   
2,67% 200.000   3% 200.000   

41,30% 3.097.681   41% 3.097.681   

    

  

48,39% 48,39%
37,18% 37,18%

Ahmet Akcan 0,00% 0,00%
Sedat Özdemirci 7,41% 7,13%

0,12% 0,12%
0,11% 0,11%
0,00% 0,00%
0,07% 0,07%

Cavit Ortaç Özortaç 0,04% 0,04%
Özgür Teks.Ürn.Paz.San.Ve Tic. 0,00% 0,15%

0,00% 0,13%
0,01% 0,01%
0,40% 0,40%
6,26% 6,26%
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

 

30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri gibidir:

 

(56.694) (56.693)

 

 

30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle
(giderlerin) gibidir:

 

(30.560) (25.146)

 



30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle r gibidir:

 

764.328 598.660

 



30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle gibidir:

 

-) (1.003.292) (1.003.291)
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

 



30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle ge gibidir:

 

8.510.321 5.669.454

 



30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle gibidir:

 

Halka arz gelirleri 11.500.000 11.500.000 

 

  

h tutarlar i gibidir:

   
   

Komisyon geliri 4.338.913 2.671.991 5.148.512 2.154.659
-- -- -- --

   

üzerinde, 

o
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

   
   

-)                          -- -- -- --

   

  

Yoktur. (31.12.2016:Yoktur.)

       

nin

   
   

Genel yönetim giderleri (-) (2.086.111) (1.189.710) (2.226.823) (1.134.790)
Pazarlama giderleri (-) -- -- -- --

-) -- -- -- --

   

   

esas faaliyetlerden gelirleri gibidir:

   
   

4.763 1.710 61.339 55.663

   

esas faaliyetlerden giderler gibidir:

   
   

-- -- -- --
(29.225) (4.877) (13.238) (14.232)
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

   

 

Yoktur. (01.01.2016-31.12.2016: Yoktur.)

 

Yoktur. (01.01.2016-31.12.2016: Yoktur.)

  

A

   
   

Genel yönetim giderleri (-) (68.375) (68.375) (37.895) (37.895)

   

Ç

   
   

Genel yönetim giderleri (-) (15.907) (15.907) (22.233) (22.233)
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

finansman gelirleri gibidir:

   
   

Faiz Gelirleri 212.626 (127.371) 139.498 969.081
Eximbank Proje Gelirleri -- 907.500

447.195 365.458 -- --

   

finansman giderleri gibidir:

   
   

Faiz ve Tahvil Giderleri (-) (1.766.789) (1.065.542) (1.116.198) (583.825)
Eximbank Proje Giderleri -- (876.283) (876.283)

-) (142.198) (142.198) (99.835) (50.865)
-) (1.161) (1.161) (371) 5.236

   

 

gibidir:
   
   

   

-- --
-- --

-- 5.414 (6.810) (6.810)
Kar veya za -- -- -- --

-- -- 1.362 1.362

     

Kontrol Gücü Olmayan Paylar (9) (9) (2.988) 409
577.899 215.775 1.496.983 406.035

     

     

 

Yoktur. (31.12.2016: Yoktur.)
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

01.01.2017-30.06.2017 tarihinde sona eren hesap dönemlerine ait kar veya zarar tablosunda bulunan vergi gelir / (giderleri)
gibidir:

 
 

1.124.025 905.467
-- 1.353

liri (80.620) 217.205

 

  

Türkiye’de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. cari dönem faaliyet tahmini vergi
yükümlülükleri için ekli finansal tablolarda gerekli k

Vergiye tabi kurum üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi ticari tespitinde gider vergi
indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve indirimler

(varsa ve tercih takdirde indirimleri) sonra kalan matrah üzerinden

2017 uygulanan efektif vergi % 20’dir.

Türkiye’de geçici vergi üçer dönemler itibariyle hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2016 kurum
geçici vergi dönemleri itibariyle vergilendirilmesi kurum üzerinden gereken geçici vergi

% 20’dir.

Türkiye’de vergi ilgili kesin ve kati bir prosedürü ilgili
hesap kapama dönemini takip eden 1-25 Nisan tarihleri (özel hesap dönemine sahip olanlarda dönem
izleyen dördüncü 1-25 tarihleri vergi beyannamelerini Vergi Dairesi bu beyannameler
ve buna baz olan muhasebe 5 içerisinde incelenerek
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

   

30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle gibidir:
 

Cari dönem Kurumlar Vergisi (311.772) (846.230)
(gideri) (80.620) 217.205

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda kurumlara yönelik istisnalar Bu istisnalardan

  

Türk vergi göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 dönem kurum
indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, mahsup edilemez.

   

en az iki tam süreyle aktiflerinde yer alan hisselerinin, gayrimenkullerinin, rüçhan kurucu senedi
ve intifa senetleri %75’i kurumlar vergisinden yararlanmak için söz konusu

pasifte bir fon ve 5 süre ile çekilmemesi gerekmektedir. bedelinin
izleyen ikinci takvim sonuna kadar tahsil edilmesi gerekir. Menkul ve ticareti ve

ile bu amaçla ellerinde elde ettikleri kazançlar istisna

 

Kurumlar vergisine ek olarak, durumunda kar elde eden ve bu kar kurum dahil ederek
beyan eden tam mükellef kurumlara ve Türkiye’deki hariç olmak üzere kar
üzerinden gelir vergisi gerekmektedir. Gelir vergisi stopaj 23 Temmuz 2006 tarihi itibariyle
% 15 olarak sermayeye ilave edilen kar gelir vergisi tabi 24 Nisan
2003 tarihinden önce belgelerine istinaden indirimi üzerinden % 19.8 vergi
tevkifat gerekmektedir. Bu tarihten sonra belgesi üretim faaliyetiyle

ilgili % 25’i vergilendirilebilir kazançtan belgesiz
vergi 
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

  

Nominal 1 TL olan pay kazanç / (zarar) gibidir:

   
   

577.899 210.361 1.502.431 411.483
Toplam hisse adedi 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000

0,0771 0,0280 0,2003 0,0549

   

  

Yoktur. (31.12.2016:Yoktur.)

 

Yoktur.(31.12.2016: Yoktur.)

 

(Bknz: Not 48-c)

  

Yoktur.(31.12.2016: Yoktur.)

 

Yoktur.(31.12.2016: Yoktur.)
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

 

30.06.2017-31.12.2016 tarihi itibariyle ve uzun vadeli finansal gibidir:

 

-- 70.325.159
9.481.534 9.897.225

563.243 1.279.917
--

 

Uzun vadeli banka kredileri -- --
-- --

 

  

30.06.2017 ve 31.12.2016

 

1 - 10.044.778 81.502.303
2 - -- --

 

(*) 
itli 

(**) 6.796.777 TL Geriye kalan tutar 29.08.2017 tarihine kadar ödenmesi 
için 

61







(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

 

 

Piyasadaki finansal dalgalanmalar Söz konusu dalgalanmalar, menkul
fiyat veya bu menkul tarafa özgü veya tüm etkileyen faktörlerden

kaynaklanabilir. faiz riski banka kredilerine

Faiz finansal faiz faiz finansal faiz
ve gelecek nakit bu ile göstermemektedir. piyasa faiz oran

olan risk her önce faiz borç yükümlülüklerine bu
konudaki ise faiz maliyetini, sabit ve faizli borçlar kullanarak yönetmektir.

 


Finansal yükümlülükler 10.044.778 81.502.302

  

Finansal yükümlülükler -- --
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(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Tür

     

   

  



Nakit ve nakit benzerleri -- -- -- --
-- 1.253.733 214.576 1.468.309

Banka kredileri -- -- -- --

   

  


Nakit ve nakit benzerleri - - - -

- 1.353.474 204.068 1.557.542

Banka kredileri - - - -


   

lerdir ancak söz konusu 
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irket’in 30.06.2017 tarihleri itibariyle likidite riskini gösteren tablolar

 
    

        
Finansal borçlar 10.044.778 10.044.778 10.044.778 -- -- -- -- --

656.995 656.995 656.995 -- -- -- -- --

1.261.521.174 1.261.521.174 1.261.521.174 -- -- -- -- --
 -- -- -- -- -- -- --
        

31.12.2016 tarihleri itibariyle likidite riskini gösteren tablolar


 









      

Finansal borçlar 81.502.302 81.874.803 348.376 81.526.427 -- --

657.635 657.635 657.635 -- -- --

1.120.288.380 1.120.288.380 1.120.288.380 -- -- --
 -- -- -- -- -- --
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Makul zorunlu veya tasfiye gibi haller bir finansal cari bir istekli taraflar
konu olan ifade eder. Kote piyasa varsa, bir finansal makul en iyi

finansal makul Türkiye’deki finansal piyasalardan ilgili ve güvenilebilir bilgiler
ölçüde, tahmin Burada sunulan tahminler, bir piyasa

finansal makul tahmininde belirtilen yöntemler ve

Rayiç tahmin edilmesi pratikte mümkün olan finansal rayiç tahmini için yöntem
ve

 

Makul defter yak parasal aktifler:

- para bakiyeleri dönem sonu kuru üzerinden çevrilmektedir.
-Finansal durum tablosunda maliyet bedeli üzerinden gösterilen finansal aktiflerin (kasa-banka) makul finansal
durum tablosu
-Ticari makul sonra, tahmin edilmektedir.

 

Makul defter parasal pasifler:

- vadeli krediler ve r parasal pasiflerin makul dönemli defter

- para cinsinden olan ve dönem sonu üzerinden çevrilen uzun vadeli makul defter

-Üçüncü ödenecek tahmini temsil eden ticari borçlar ile tahakkuk giderlerin finansal durum tablosunda
defter piyasa

  

finansal tablolarda uygun ile finansal rayiç ölçümlerini her finansal araç
girdilerinin göre, üç seviyeli kullanarak, .

Birinci seviye: Finansal ve yükümlülükler, birbirinin ve yükümlülükler için aktif piyasada gören borsa

seviye: Finansal ve yükümlülükler, ilgili ya da birinci seviyede belirtilen borsa direkt
ya da indirekt olarak piyasada

Üçüncü seviye: Finansal ve yükümlülükler, ya da uygun bulunma
piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden
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Finansal durum tablosunda yer alan vadeli mevduatlar makul ile kalemlerdir. Bunun
olarak, finansal durum tablosunda sonraki finansal borçlar makul

am olarak finansal makul gelecekteki kontrat nakit
için uygun olan ve Seviye 2 olarak benzer finansal araçlar için olan cari dönem piyasa faiz

ile iskonto edilmesi yöntemiyle tahmin vadeli ticari alacak ve makul
defter tahmin edilmektedir.

30.06.2017 tarihi itibariyle finansal ve uygun gibidir;


 

  
    

Nakit ve nakit benzerleri 4.826.425 -- --  Dipnot: 51
Ticari alacaklar 1.150.240.157 -- --  Dipnot: 7

68.618 -- --  Dipnot: 8


Finansal borçlar 10.044.778 -- --  Dipnot: 44
Ticari borçlar 1.249.240.530 -- --  Dipnot: 7

12.280.644 -- --  Dipnot: 8

31.12.2016 tarihi itibariyle finansal ve uygun gibidir;


 

  
  

Nakit ve nakit benzerleri 73.382.115 -- --  Dipnot: 51
Ticari alacaklar 1.020.718.676 -- --  Dipnot: 7

30.940 -- --  Dipnot: 8



Finansal borçlar 81.502.302 -- --  Dipnot: 44
Ticari borçlar 1.113.464.824 -- --  Dipnot: 7

6.823.555 --  Dipnot: 8
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6.796.777 TL Geriye kalan tutar 29.08.2017 tarihine kadar ödenmesi için 

     
   

Yoktur. (31.12.2016: Yoktur.)

 

Yoktur. (31.12.2016:Yoktur)
 

30.06.2017 ve 31.12.2016 tarihleri itibariyle nakit ve nakit benzerlerinin gibidir:

 

Kasa 263.225 11.336
Bankalar 4.563.200 73.370.779

-- --
-- --

 

(*) 
Bankadan kredi maliyetleri ve anl

  

Yoktur. (31.12.2016: Yoktur.)
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